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1 Inleiding 
 

Minder middelen, duidelijke doelen 

De gemeente Eemsmond is ambitieus op het gebied van cultuur en cultuurhistorie. In het voorjaar 

van 2012 verscheen de nota Kernkwaliteiten Cultuurhistorisch Erfgoed Eemsmond en in 2013 is de 

beleidsnota Kunst en Cultuurbeleid 2013-2016 door de gemeenteraad van Eemsmond vastgesteld. 

De gemeente verbond zich hiermee aan een breed pallet van doelen die gesteld werden ten 

behoeve van behoud en stimulering van cultuur en cultureel erfgoed. Het budget dat de gemeente 

hier jaarlijks voor reserveert is in vergelijking met de omringende gemeenten hoog te noemen. 

Desalniettemin zag de gemeente zich in 2014 en 2015 genoodzaakt een (zij het beperkte van 2-

2,5%) bezuiniging door te voeren met betrekking tot de exploitatiesubsidie van de twee grote 

musea binnen de gemeentegrenzen en Biblionet. 

 In 2015 hebben alle Nederlandse gemeenten er, in het kader van de decentralisatie van 

overheidstaken naar de gemeenten, een heel pakket aan nieuwe verantwoordelijkheden bij 

gekregen. Dit terwijl de bijdrage vanuit het gemeentefonds zich niet evenredig ontwikkelt. 

Gemeenten zullen daardoor slimmer moeten organiseren. Dat betekent dat de druk in alle 

beleidsvelden groter wordt om kwaliteit en kwantiteit te (blijven) leveren. Door kortere lijnen, 

meer samenwerking en het maken van heldere keuzes moeten de gemeentefinanciën gezond 

blijven. 

 
Nota Kunst en Cultuur 

In 2013 heeft de gemeenteraad van Eemsmond, zoals gezegd, de nota Kunst en Cultuurbeleid 

2013-2016 vastgesteld. De gemeente heeft zich er hierdoor aan verbonden de volgende doelen te 

realiseren: 

 het culturele erfgoed (digitaal) promoten; 

 samenhang brengen in het (digitale) aanbod; 

 de culturele subsidies zo effectief mogelijk inzetten; 

 vrijwilligers die zich inzetten voor cultuur ondersteunen; 

 het verduurzamen van het culturele educatieve aanbod; 

 creativiteit de ruimte geven.   

In de gemeentelijke begroting voor 2015 is € 21.000,00 gereserveerd voor uitvoering van dit 

kunst- en cultuurbeleid inclusief een extra budget voor een bijdrage aan de stichting Zwembaden. 

Daarnaast heeft zij vier dragers van het culturele aanbod geïdentificeerd, te weten de 

Openbare Bibliotheek, Muziekschool Hunsingo, de Menkemaborg en Openluchtmuseum Het 

Hoogeland. Deze instellingen ontvangen een structurele exploitatiesubsidie vanuit de gemeente als 

aanvulling op andere bronnen van inkomsten. 

Nu, begin 2015, kan gesteld worden dat een aantal stappen is gezet om deze hoofddoelen 

te halen. Zo is onder ander samen met de gemeente Delfzijl en Appingedam in 2014 de website 

www.staatineemsdelta.nl gelanceerd. In deze digitale kunst- en architectuurgids staat informatie 

over monumenten en kunstwerken in de drie gemeenten. Ook kunnen er auto-, fiets- en 

wandelroutes worden samenstellen om dit erfgoed te genieten. Staat in Eemsdelta is het zusje van 

de website Staat in Groningen die door de gemeente Groningen, het CBK Groningen en Platform 

Gras is ingericht. Door aan te sluiten bij dit grotere verband wordt voor de gebruiker en de 
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aanbieder meer samenhang gebracht in het aanbod. De website is een project dat voortdurend in 

ontwikkeling is. In dat opzicht is  dan ook enkel sprake van een tussenstand. 

 De twitteraccount @EemsmondCultuur geeft de 565 volgers van dag tot dag een overzicht 

van tweets, activiteiten, persberichten etc. die relevant zijn voor cultuur in de gemeente 

Eemsmond. Op deze wijze kan snel en in samenhang een beeld worden gekregen van interessante 

weetjes en het actuele culturele aanbod. 

 Met het educatieve programma Zilvertje en de schatten van de Eemsmond dat in 

samenwerking met CultuurClick Groningen/KunststationC in 2011 is opgezet wordt 

basisschoolleerlingen in de gemeente een ontdekkingstocht naar erfgoed van de gemeente 

geboden. Juist omdat dit pakket voor de gehele basisschool is ontwikkeld en gebruikt kan worden 

bij vakken als wereldoriëntatie, geschiedenis, natuur en godsdienst en levensbeschouwing kan het 

zeer breed ingezet worden. Aan het pakket zijn bezoeken gekoppeld aan bijzondere erfgoedlocaties 

in de gemeente zoals Openluchtmuseum Het Hoogeland, Molen Eva te Usquert, Het Behouden Blik, 

Oudheidkamer Uithuizermeeden en Menkemaborg Uithuizen. Daarnaast kan een bezoek gebracht 

worden aan Bezoekerscentrum Pieterburen van het Groninger Landschap en een kerk van Stichting 

Oude Groninger Kerken. Deze brede samenwerking tussen de gemeentelijke erfgoedlocaties en 

grotere erfgoedinstellingen in een continue door CultuurClick Groningen aangeboden lespakket 

zorgt voor een hoge mate van duurzaamheid. Inmiddels blijkt het pakket zelfs een zekere 

aantrekkingkracht te hebben gekregen voor scholen van buiten de gemeentegrenzen. 

 Ook de recente themajaren Fiets rond in Eemsmond in 2014 en Wandel rond in Eemsmond 

in 2015 geven een bruikbare handreiking om het (eigen) erfgoed in samenhang te leren kennen 

met (kinderspeur)tochten door de Menkemaborg en Openluchtmuseum het Hoogeland. Waardering 

voor vrijwilligers die zich inzetten voor cultuur in hun omgeving wordt vormgegeven in de jaarlijkse 

Culturele Prijs Eemsmond. 

 Ten slotte is twee jaar geleden de Stichting Culturele Raad Eemsmond (SCRE) in het leven 

geroepen. De SCRE is een door de gemeente Eemsmond ingesteld onafhankelijk adviesorgaan op 

het terrein van kunst en cultuur. Ze heeft als doel het bevorderen van kunst en cultuur in al haar 

verschijningsvormen en het stimuleren van de culturele infrastructuur binnen de gemeente 

Eemsmond en wordt vanuit dat perspectief ook betrokken bij de beoordeling van 

subsidieverzoeken. Uiteindelijk doel is om ‘het veld’ meer te betrekken bij het opstellen en 

uitvoeren van het beleid, waardoor meer draagvlak en samenhang wordt bereikt. Wanneer dat 

gerealiseerd wordt is een bijkomend effect dat subsidies efficiëntie worden ingezet. 

 

Aanleiding, kader, beperkingen en methode van dit onderzoek 

De gemeente Eemsmond heeft de intentie ook na de huidige cultuurperiode de subsidierelatie met 

de door haar geïdentificeerde vier dragers van het culturele aanbod voort te zetten. Daarnaast 

heeft zij te kennen gegeven met de twee grote musea te willen onderzoeken hoe zij hun 

afhankelijkheid van subsidies kunnen reduceren en hoe ze kunnen vernieuwen om bezoekers te 

blijven boeien. Onderzoeksbureau Elles Bulder heeft de opdracht gekregen om dit voor de twee 

grote musea in de gemeente te onderzoeken, te weten de Menkemaborg en Museum het 

Hoogeland. Als ‘punt op de horizon’ is hiervoor benoemd: 

…indien mogelijk te komen tot een overeenkomst / intentieverklaring gericht op eigen besparingen 

(en / of om te gaan met de besparingen van de overheid), het genereren van nieuwe middelen en 

het leggen van (nieuwe) verbindingen, waarbij zij als dragers van het culturele aanbod / 
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steuninstellingen voor de kleinere vaak op vrijwilliger steunende (erfgoed)organisaties 

functioneren. 

De uitkomsten van het onderzoek zouden de partijen een startpositie kunnen geven om met de 

gemeente prestatiecontracten af te kunnen sluiten. 

Voor deze opdracht zijn gesprekken gevoerd met verschillende organisaties. Allereerst zijn 

er diverse gesprekken gevoerd met beide musea. Daarnaast is het gesprek aangegaan met de 

Stichting Berlagehuis Usquert, de uitbaters van het Schathoes van de Menkemaborg, de 

plaatselijke commissie van de Dionysiuskerk te Uithuizen, Stichting Behouden Blik 

Uithuizermeeden, Oudheidskamer Uithuizermeeden, CultuurClick Groningen, Muziekschool 

Hunsingo, Biblionet Groningen, Erfgoedpartners Groningen, Antje Kazemier (gemeente Eemsmond) 

en Roelke Nienhuis (gemeente Eemsmond) . 

Het kader waarbinnen deze gesprekken hebben plaatsgevonden, werd onder andere 

gevormd door het advies van de commissie Asscher-Vonk Musea voor Morgen dat in 2012 is 

verschenen. De commissie Asscher-Vonk stelt in haar advies dat musea collectiebeleid, onderzoek, 

bruiklenen en tentoonstellingen meer op elkaar kunnen afstemmen. Net zoals de organisatie van 

musea zelf, van collectieve inkoop of gedeeld werkgeverschap tot volledige fusie. De commissie 

roept musea dan ook op actief te zoeken naar samenwerkingspartners, zowel in als buiten de 

museale wereld. 

“Musea vertegenwoordigen een grote maatschappelijke waarde; die waarde is in het geding. Er is 

meer oog nodig voor samenwerking en synergie, in het belang van het publiek en de samenleving”, 

aldus de commissie. 

Om samenwerking mogelijk te maken vraagt de commissie overheden musea een stabiele 

basis te geven en rust te garanderen voor een langere periode. Met de toezegging van de 

Gemeente Eemsmond om de bestaande subsidierelatie de komende jaren voort te zetten is in ieder 

geval aan deze noodzakelijk geachte randvoorwaarde voldaan. Echter, op het moment dat dit 

onderzoek wordt afgerond, is nog niet duidelijk wat de algemene lijnen van het provinciaal 

cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 zullen zijn, aangezien deze zich nog in het voorbereiden 

stadium bevindt. Hierdoor is er nog geen zicht op de financiële consequenties van dit beleid voor 

beide organisaties. Wel is duidelijk dat de insteek is om te komen tot een meer gelijke verdeling 

van de bijdrage vanuit de provincie en de bijdrage vanuit de gemeente, waarbij de eerder 

genoemde subsidie zal worden verlaagd tot het niveau van de gemeentelijke subsidie. Mocht dit 

het geval zijn, dan betekent dit voor beide organisaties de doodsteek. 

Dit rapport zal, op basis van de wel beschikbare informatie, ingaan op de stappen die 

vanuit de musea gezet kunnen worden ten behoeve van meer samenwerking en synergie binnen 

de eigen gemeente en daar buiten. Uitgangspunt is daarbij dat de organisaties zich sterker kunnen 

vestigen in de culturele infrastructuur van de bredere regio en daardoor een groter rol kunnen 

pakken. 
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Hoewel er op dit moment nog steeds sprake is van een bescheiden toename 
van publiek, is het verstandig niet al te hoge verwachtingen te koesteren 
ten aanzien van verdere publieksgroei in de toekomst. Het vrijetijdsaanbod 
wordt steeds groter, terwijl de vrije tijd afneemt. Nieuwe publieksgroepen, 
zoals jongeren en allochtonen, moeten veroverd worden, bestaande telkens 
opnieuw verleid. Daarvoor moet gezocht worden naar nieuwe 
communicatiekanalen, nieuwe vormen van overdracht en nieuwe 
partnerschappen. In veel gevallen kunnen musea dat beter samen doen 
dan elk voor zich. 
Commissie Asscher-Vonk, 2012. 

 
 
 
2 De spelers op het bord 
Dit hoofdstuk zal de verschillende partijen bespreken die voor dit onderzoek, gegeven de 

uitgangspunten, interessant zijn. Extra aandacht wordt gegeven aan de grote musea in de 

gemeente: Openluchtmuseum Het Hoogeland en De Menkemaborg. Dit omdat zij voor een groot 

deel bepalend zijn voor de culturele infrastructuur van de gemeente Eemsmond en zij verreweg de 

meeste subsidie ontvangen. 

 

 

2.1 De twee grote musea 

 

Algemeen 

Openluchtmuseum het Hoogeland te Warffum geeft een beeld van het leven op het platteland van 

ruim honderd jaar geleden. In twintig gebouwen kan de bezoeker ervaar hoe mensen vroeger 

woonden en werkten. Woonkamers, slaapkamers en werkplaatsen zijn met zoveel oog voor detail 

ingericht, dat het lijkt alsof de bewoners even weg zijn. Naast een vaste expositie worden in het 

museum wisselende exposities georganiseerd en neemt het museum deel aan landelijke en 

regionale evenementen als respectievelijk Open Monumentendag, Tocht om de Noord, 

Oktobermaand Kindermaand, etc. Ook herbergt het museum een Archeologisch Informatie Punt 

(AIP), dat onderdeel is van een netwerk van AIP’s in Noord- en Oost-Groningen. 

Het museum kan met een bezoekersaantal van tussen 11.800 (2013) en 15.000 (2012) 

een budget van tussen 300.000 en 350.000 euro en een bezetting van 7 fte gerekend worden tot 

de middelgrote musea. Juist deze middelgrote musea vallen volgens de Commissie Asscher-Vonk in 

de risicocategorie. De kleine musea zijn in staat om met vrijwilligers de structurele 

exploitatiekosten beperkt te houden terwijl de grote musea een sterk merk vertegenwoordigen en 

in die hoedanigheid in staat zijn grote aantal bezoekers te trekken en interessante 

samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven aan te gaan. Het museum laat in lijn hiermee ook 

al enkel jaren een negatief resultaat zien. Hierbij moet overigens wel opgemerkt worden dat in 

deze periode ook een aantal grotere structurele werken, waaronder de verbouw en inrichting van 

het auditorium (zie bijlage 1), zijn opgepakt en uitgevoerd. 

 Desalniettemin is juist in de laatste jaren veel gedaan aan het trekken van nieuwe 

doelgroepen en het aangaan van een sterkere verbinding met oude doelgroepen. Sinds 2012 is het 

educatieve programma van het museum onderdeel van ‘Zilvertje’ het gemeentebrede 

educatiepakket en in 2014 is het Auditorium opgeleverd, waardoor het museum nieuwe groepen 

kan ontvangen en een nieuwe impuls kan geven aan de exploitatie. 
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De Menkemaborg is een kasteelmuseum, gelegen in Uithuizen. De borg is in oorsprong een 14de 

eeuws ‘steenhuis’ dat in de loop der tijd is vergroot. Het volledig ingerichte huis geeft een beeld 

van het leven en wonen op een Groninger borg in de 18-de eeuw. De Menkemaborg werd bewoond 

tot 1902. De erfgenamen van de laatste bewoner schonken in 1921 het landgoed aan het 

Groninger Museum, waarna het werd gerestaureerd en in 1927 opengesteld voor het publiek. In 

1969 werd de Stichting Museum Menkemaborg opgericht die zorg draagt voor het beheer en de 

exploitatie van het museum en de omliggende tuinen. Het grootste deel van de collectie in de 

Menkemaborg is onderdeel van de collectie van het Groninger Museum. De bij het goed behorende 

tuinen zijn gereconstrueerd naar een tuinplan uit circa 1705. In het schathuis, waar vroeger de 

koetsen en de paarden waren gestald en waar eveneens ruimte was voor een slachtkeuken, een 

bierbrouwerij en de kamers van de knechten, is nu een café en (pannenkoeken)restaurant 

gevestigd. 

 Het museum heeft een bijzonder collectie in beheer die in 2013 24.000 bezoekers heeft 

getrokken waaronder 180 basisschoolleerlingen via het programma ‘Zilvertje’. Een groei van bijna 

15% ten opzichte van het jaar daar voor. Met bijna 3 fte en een begroting van ruim 350.000 euro 

geldt ook dit museum als een middelgroot museum met alle risico’s van dien volgens de Commissie 

Asscher-Vonk. 

 

 
 

Bronnen van inkomsten 

Op het moment dat dit rapport werd geschreven zijn voor beide organisaties enkel de cijfers over 

2013 openbaar. Daaruit blijkt dat Openluchtmuseum Het Hoogeland in dat jaar met 11.862 

bezoekers ruim 2.000 bezoekers minder heeft ontvangen dan begroot. Daarentegen is het aantal 
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bezoekers vanuit scholen met 20% gestegen. Redenen die hiervoor in het jaarverslag worden 

aangedragen zijn: 

- een bredere tendens die zichtbaar is voor veel musea in de provincie; 

- bouwwerkzaamheden op het anders zo rustieke terrein van het museum; 

- de beeldvorming rond Noord-Nederland t.g.v. krimp en aardbevingsproblematiek; 

- de opening van een aantal landelijk trekkende musea. 

Hierdoor en door een groot aantal activiteiten dat voor 2013 stond gepland heeft het museum over 

dat jaar een verlies geleden van € 63.171,00. In hetzelfde jaarverslag wordt ook voor 2014 een 

verlies van € 30.000,00 begroot. 

 Voor 2013 kwam de netto omzet neer op € 92.146,00 (horeca, verkoop in winkel, 

donateurs en entreegelden) en waren de overige opbrengsten € 184.889,00. De bijdrage van de 

donateurs is in dit jaar met ruim 20% gedaald naar iets meer dan € 6.000,00. Het museum 

ontvangt aan budgetsubsidies van de gemeenten € 55.430,00 en € 104.400,00 van de provincie 

Groningen. Wanneer gekeken wordt naar de omzet per bezoeker (2013: € 7,80), dan is het 

museum door haar inkomsten uit de horeca en de verkoop in de winkel in staat om naast de 

(teruglopende) inkomsten uit entreegelden een aanzienlijke aanvullende omzet te genereren. 

 

De Menkemaborg ontving in 2013 ruim 3.000 bezoekers meer dan in 2012. Vooral de Tuin & Kunst 

Tiendaagse droeg hier aan bij. Haar netto opbrengsten werden voor 2013 begroot op € 68.500,00 

(€ 2,85 per bezoeker). Door het fors gestegen aantal bezoekers is dit overschreden. Ter dekking 

van de kosten ontvangt de stichting exploitatiesubsidies van de gemeente Eemsmond ter grootte 

van € 61.498,00 en van de provincie Groningen ter grootte van € 187.033 en een bijdrage van de 

Vereniging Vrienden van de Menkemaborg van € 8.500,00. 

 

 

2.2 Samenwerking tussen Openluchtmuseum Het Hoogeland en de Menkemaborg 

 

In de beleidsplannen van beide musea wordt nadrukkelijk gesteld dat zij openstaan voor 

samenwerking. Het Openluchtmuseum stelt daarbij zelfs in haar beleidsplan 2013-2016 dat zij, 

wegens de beperkte formatie deze samenwerking zelfs nadrukkelijk zoekt. 

 

“Het openluchtmuseum staat open voor tal van samenwerkingsverbanden. Het museum wil 

de collectie en wisseltentoonstellingen aanleiding maken voor debat, voor lezingen en 

workshops. Het cultureel erfgoed moet op deze manier op een veel dynamischer wijze 

worden benaderd dan tot nog toe het geval was. Aangezien de formatie van het 

openluchtmuseum beperkt is, zoekt Het Hoogeland samenwerking met andere 

cultuurhistorische, cultuurtoeristische, educatieve en culturele organisaties.” 

Beleidsplan Openluchtmuseum Het Hoogeland 2013-2016 

 

De Stichting Museum Menkemaborg geeft in haar beleidsplan 2013-2016 aan dat zij de opgezette 

vormen van samenwerking wil voortzetten. 

 

“Het bestuur wil het tot nu toe gevoerde beleid daarom voortzetten. Dit betekent dat de 

hoge museale kwaliteit van het complex als geheel in samenhang dient te worden 
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verzekerd en waar nodig en mogelijk verbeterd. De samenwerking met andere 

cultuurtoeristische instellingen op het gebied van tentoonstellingen, activiteiten en 

publiciteit zal worden voortgezet.” 

Beleidsplan Stichting Museum Menkemaborg - 2013-2016 

 

In het verleden is al meerder keren gekeken naar de voordelen van een juridische fusie 

tussen beide organisaties. Hoewel er zeker inhoudelijke en beleidsmatige voordelen te behalen zijn 

bij een verdergaande samenwerking, is op grond van financiële overwegingen nooit de feitelijke 

stap gezet naar een volledige juridische fusie. Ook op dit moment hebben de omstandigheden zich 

nog niet gewijzigd in een het voordeel van een dergelijke stap. Dit laat echter onverlet dat indien 

een aantal omstandigheden zich wijzigen (een vacature op directieniveau bij een of meerdere 

musea in de regio, een aanzienlijke verschuiving in de financieringsstructuur, e.d.) een fusie tussen 

meerdere erfgoedinstellingen in de regio een haalbare en wenselijke optie blijkt te zijn. 

Op dit moment geldt dat de Stichting Museum Menkemaborg te Uithuizen en het 

Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum het samenwerkingsconvenant dat in 2008 is 

gesloten nog steeds onderschrijven en naar de toekomst toe willen updaten. Gegeven de 

gesprekken die met beide directeuren zijn gevoerd, zal het updaten van het convenant niet leiden 

tot een verdergaande vorm van inhoudelijke of organisatorische samenwerking dan nu het geval is. 

De huidige samenwerking heeft op dit moment geresulteerd in: 

 een gezamenlijke folder (2009) waarin beide organisaties een oproep doen om hen te 

steunen met een schenking of een legaat aan een of beide ANBI’s; 

 een zomer-kortingsactie (sinds 2010) voor bezoek over en weer aan het andere museum. 

(aantal bezoekers in 2012: Warffum - 197 en Uithuizen - 275 en in 2013: Warffum - 151 

en Uithuizen - 202). 

 

 

Gegeven het beperkte (in financieel opzicht zelfs negatieve) rendement van een fusie 

tussen beide musea verdient het aanbeveling om te bezien of, met de gemeentelijke 

herindeling in 2018 in het verschiet, gesprekken tussen Openluchtmuseum Het 

Hoogeland, Museum Menkemaborg en andere regionale partners aangegaan kunnen 

worden om helder te krijgen wat mogelijkheden zijn voor: 

- verdergaande inhoudelijke, programmatische en organisatorische samenwerking; 

- het realiseren van personele unies tussen verschillende besturen; 

- het gezamenlijk invullen van vacatures vanuit het bestaande personeels- en vrijwilligers bestand; 

- juridische fusie.  

Naast grotere en kleinere (natuurlijke) partners uit het erfgoedveld, dient hier ook nadrukkelijk gekeken te 

worden naar in dit opzicht minder voor de hand liggende partners. 

 

 

 

2.3 (Eventuele) samenwerking musea met andere organisaties in Eemsmond 

 

Met de gemeentelijke herindeling in 2018 in het verschiet is het goed om te onderzoeken met 

welke partijen de Stichting Museum Menkemaborg en het Openluchtmuseum Het Hoogeland 
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verdergaand kunnen samenwerken. Doelen hierbij kunnen zijn om meer draagvlak in de 

samenleving te creëren of om (financiële) synergie effecten te bewerkstellingen. In het kader van 

dit onderzoek was het niet mogelijk met regionale partijen te spreken. Wel is gesproken met 

gemeentelijke organisaties en een aantal provinciale organisaties (Erfgoed Partners, Biblionet). 

Hier wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de gesprekken met deze organisaties. 

 

Zoals reeds aangegeven, staan beide organisaties, gegeven hun beleidsplannen open voor 

afstemming en samenwerking om het regionale erfgoedaanbod te versterken. Dit kan met 

erfgoedinstellingen binnen en buiten de gemeentegrenzen van Eemsmond. Met een aantal van hen 

bestaat al (jaren) een hartelijke samenwerking die mogelijk uitgediept kan worden. 

(Erfgoed)Instellingen in de gemeente Eemsmond, die dit kader bezien kunnen worden zijn: 

• 184 rijksmonumenten binnen de gemeentegrenzen waar naast de Menkemaborg en 

gebouwen in het Openluchtmuseum Hoogeland, (middeleeuwse) kerken w.o. de 

Dionysiuskerk te Uithuizen, molens en het Berlagehuis toe behoren; 

 

 
 

• Blikmuseum ‘Het Behouden Blik’ te Uithuizermeeden; 

• Oudheidskamer Uithuizermeeden; 

• Schathoes van de Menkemaborg 

• Biblionet en Muziekschool Hunsingo 

 

2.3.1 Kerken, molens en het Berlage Huis te Usquert 

De gemeente Eemsmond kent vele kerken waarvan de geschiedenis van een aantal teruggaat tot 

de middeleeuwen. Voorbeeld hiervan zijn het romaanse kerkje uit de eerste helft van de dertiende 

eeuw in Oldenzijl en de Nicolaaskerk Oosternieland uit het midden van de dertiende eeuw. Naast 

dat beide kerken geheel eigen karakteristieken hebben verschillen zij op nog een wezenlijk punt. 

De kerk in Oldenzijl wordt beheerd door de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl terwijl de kerk in 

Oosternieland sinds 1981 in bezit is van de Stichting Oude Groninger Kerken. 

 

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) die zich richt op het in stand houden van historische 

kerkgebouwen en het bevorderen van de belangstelling daar voor heeft in de gehele gemeente vier 

kerken in haar bezit; in Breede, Oosternieland, Stitswerd en Uithuizen. Het overgrote deel van de 

kerken is in het bezit en wordt beheerd door de plaatselijke gemeente. Voor een aantal van hen 
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zou het op termijn aantrekkelijk kunnen zijn aan te sluiten bij de SOGK. Voor een aantal zal dit niet 

mogelijk zijn. Desalniettemin zullen zij bij deze stichting aan kunnen kloppen als expertisecentrum 

voor kerken (architectuur, interieur, behoud, herinvulling, etc). Een extra voorziening hiervoor 

hoeft dus niet getroffen te worden. 

 

 
 

Wel zijn er mogelijkheden tot samenwerking tussen de grote musea en de locale kerken zoals deze 

ook al vaak plaatsvindt tussen Openluchtmuseum Het Hoogland en de naastgelegen  Een voorbeeld 

zou kunnen zijn een meer uitgewerkte samenwerking tussen de Menkemaborg en de (plaatselijke 

commissie van de) Dionysiuskerk te Uithuizen. Tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van 

de plaatselijke commissie van deze kerk bleek hiertoe zeker bereidheid. De kerk zelf is bezit van de 

SOGK. De plaatselijke commissie (pc) zorgt voor het bemensen van de kerk tijdens open dagen, 

organiseert lezingen, draagt zorg voor het bewaren en afgeven van de sleutel van de kerk op 

‘sleuteladressen’. Kortom: men houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij het ‘draaiende 

houden’ van de kerk. Wel stelt de pc dat de kerkfunctie prioriteit heeft, maar daarnaast zijn er 

diverse vormen van samenwerking mogelijk. Inmiddels is geregeld dat met ingang van najaar 

2015 de koster die tegenover de kerk woont de sleutel heeft, waardoor de kerk makkelijker 

toegankelijk is geworden. De Borg kan dan haar dienstverlening uitbreiden met een rondleiding 

door de kerk, waarbij de noodzakelijke voorwaarde is dat er voldoende deskundige vrijwilligers 

beschikbaar zijn. Ook in het opzetten van arrangementen en het samenwerking rond evenementen 

is de pc in beginsel geïnteresseerd. 

 

 Molen ‘Eva’ Usquert 

  

Het Groninger Molenhuis is een koepelorganisatie voor molen in Groningen. Sinds enige jaren 

maakt zij samen met Museumhuis Groningen deel uit van de Erfgoedpartners Groningen. Zij 

ondersteunt moleneigenaren, de vrijwilligers op de molen en fungeert als kennis- en 

informatiecentrum voor overheden en het geïnteresseerde publiek. Gesteld kan dus worden dat er 
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in voldoende mate sprake is van een kenniscentrum en ondersteunende organisatie voor de molens 

in de gemeente Eemsmond. Anders is het gesteld met samenwerking rond educatie, evenementen 

en arrangementen. Molen ‘Eva’ te Usquert is momenteel al onderdeel van het educaties pakket 

‘Zilvertje’ waardoor leerlingen van groep 2 uit de gemeente de molen bezoeken. Daarnaast zullen 

moleneigenaren naar alle waarschijnlijkheid geïnteresseerd zijn in gezamenlijke fietsroutes (lussen 

vanaf de EemsDollard-Route die door het gebied loopt), samenwerking rond Open 

Monumentendag, Molendag en andere festiviteiten. Een en ander zou in samenwerking met de 

Erfgoedpartners opgepakt kunnen worden. 

 

 
 

Het voormalige raadhuis van Usquert (1930) is een architectonisch monument dat werd ontworpen 

door de beroemde bouwmeester Hendrik Petrus Berlage uit Amsterdam. Het naar hem vernoemde 

gemeentehuis is een van de twee uitgevoerde ontwerpen in de provincie Groningen en het enige 

raadhuis dat Berlage ooit bouwde. Het pand is momenteel in eigendom van Vereniging Hendrik de 

Keyser en is vanaf november 2011 onderdeel van Bijzondere Locaties Groningen (BLG). BLG 

exploiteert zes monumenten in en nabij de stad Groningen. De ruimtes in deze monumenten 

worden verhuurd als accommodatie voor diverse evenementen. Uiteindelijk wil zij op deze wijze 

erfgoed in stand houden. De Stichting Berlagehuis wil in het nog in originele staat ingerichte 

raadhuis een ontmoetingsplek en servicepunt creëren voor alles wat met architectuur, (ver-

)bouwen, restaureren, herbestemming en bevingbestendig maken te maken heeft. Daarnaast 

faciliteert de Stichting Berlagehuis Usquert regelmatig exposities, lezingen en open dagen en is het 

gebouw sinds 1 januari 2015 iedere vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur geopend voor bezichtiging. 

 

Hoewel het Berlagehuis onder de vleugels van de Bijzondere Locaties Groningen valt, heeft de 

Stichting Berlagehuis wel degelijk behoefte aan ondersteuning en samenwerking met grotere 

partijen. Als voorbeelden noemen vertegenwoordigers van de stichting samenwerking rond 

exposities (bijvoorbeeld met behulp van kortingskaarten), gezamenlijke promotie, rond een 

vrijwilligerspool, stagiaires en werkervaringplekken en uitwisseling en ondersteuning bij het 

aanvragen van (project)subsidies. Dergelijke vragen betreffen meerdere dimensies; samenwerking 

rond M&P, organisatorische samenwerking en kennis- en ervaringsuitwisseling. Dimensies die 

aansluiten bij de primaire onderzoeksvraag van de gemeente Eemsmond. 

 

2.3.2 Blikmuseum ‘Het Behouden Blik’ te Uithuizermeeden 

Het Behouden Blik afficheert zich als het kleinste museum van het Noorden. In die hoedanigheid 

geeft zij in een notendop de geschiedenis van een aantal grote Nederlandse ondernemingen aan de 



	  

	   13	  

hand van de eigen blik en curiosa verzameling. In 2014 ontving het museum 1.200 bezoekers, 

waaronder 200 scholieren uit groep 3 van zeven gemeentelijke basisscholen in het kader van het 

educaties programma ‘Zilvertje’. Het Behouden Blik heeft inmiddels in samenwerking met de grote 

musea, hun Duitse partners en de regionale VVV-organisaties een gezamenlijke 

grensoverschrijdende expositie opgezet. Dit vraagt om een vervolg aldus de conservator / 

beheerder van het museum. Ook geeft zij aan dat Het Behouden Blik ook graag samen wil werken 

met de grotere musea om op die wijze stage- en werkervaringplekken te creëren. Daarnaast wil zij 

graag samenwerken op inhoudelijk gebied zoals bijvoorbeeld rond de collectieregistratie. 

 

 
 

2.3.3 Oudheidskamer Uithuizermeeden; 

De Oudheidkamer Uithuizen wordt op de website dagjeweg.nl als volg beschreven: 

“De Oudheidkamer in Uithuizermeeden is een museum met een rijke verzameling. Wapens, 

harnassen en andere historische objecten staan zo opgesteld dat de bezoeker het gevoel krijgt in 

een oud jachtkasteeltje te zijn.”  

De Stichting Oudheidkamer Uithuizermeeden wil met haar collectie een beeld schetsen van de 

Nederlandse geschiedenis en richt zich daarnaast op de keuken en het koken in de negentiende 

eeuw. Daarnaast is vaak meegewerkt aan de invulling van exposities elders. De Oudheidkamer 

ontving in 2014 plusminus 1.500 bezoekers waarvan ongeveer 225 schoolkinderen (groep 4) in het 

kader van het educatieve programma ‘Zilvertje’. Vertegenwoordigers van de stichting geven aan 

graag te willen samenwerken rond thema exposities, arrangementen en door middel van kennis- 

en ervaringsuitwisseling. 

 

 
 

2.3.4 ‘t Schathoes Menkemaborg 

’t Schathoes was vroeger in gebruik als stal voor koeien, trekpaarden en varkens en als 

opslagplaats voor landbouwproducten. Tegenwoordig herbergt het gebouwtje op het terrein van de 
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Menkemaborg een café restaurant dat door particuliere uitbaters gerund wordt. ‘t Schathoes biedt 

bovendien diverse arrangementen aan waarbij een combinatie gemaakt wordt met het bezoek van 

de borg en / of de tuinen. 

 

 
 

In het recente verleden hebben de exploitanten ook in een arrangement samengewerkt met andere 

partijen. Dit ‘Happen en stappen’-arrangement werd aangeboden in samenwerking met 

Openluchtmuseum Het Hoogeland, het Berlagehuis in Usquert, de Dionysiuskerk te Uithuizen en de 

kerk in Uithuizermeeden. In principe zijn ze geïnteresseerd in ieder vorm van samenwerking. 

Bijvoorbeeld rond de opzet en organisatie van middeleeuwse avonden, re-enactments (rond de 

familie Alberda), life style fairs, historisch koken, etc. Wel beseffen zij zich dat zij zich hierbij 

rekenschap moeten geven van de kwetsbare historische omgeving waar ’t Schathoes zich bevindt. 

 

2.3.5 Biblionet en Muziekschool Hunsingo 

Biblionet Groningen beheert in de gemeente Eemsmond locaties in Uithuizen, Uithuizermeeden en 

Warffum en een afhaalpunt in Roodeschool. Iedere locatie heeft een eigen beheerder. Voor dit 

onderzoek is gesproken met de locatiebeheerder van de bibliotheek in Uithuizen. Hij geeft aan op 

een aantal terreinen reeds met erfgoedinstellingen in de gemeente samen te werken. Zo worden 

onderdelen van het educatiepakket ‘Zilvertje’ door de bibliotheek gecoördineerd. En kan met een 

bibliotheekpas een gratis audiotour bij de Menkameborg worden gemaakt. Ook heeft de bibliotheek 

in het verleden een expositie georganiseerd rond de geschiedenis van Uithuizen. Gegeven het 

succes van een dergelijke activiteit, vindt de beheerder het jammer dat dit eenmalige 

evenementen zijn. Ook is de locatie standaard geopend tijdens Open Monumentendag en zijn er in 

het verleden informatieavonden georganiseerd in samenwerking met de Groninger Archieven. De 

beheerder is geïnteresseerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn die het HIP-concept* 

voor zijn locatie biedt. 

 

Muziekschool Hunsingo heeft zijn lessen grotendeels gedecentraliseerd naar het basisonderwijs in 

de gemeenten Bedum en Eemsmond. Op die wijze bereiken zij plusminus 1.000 kinderen en 

(jong)volwassenen. Kruisbestuiving tussen de muziekschool en erfgoedinstellingen vindt 

incidenteel plaats. De meest structurele vorm hiervan is die van de samenwerking met de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Een Historisch Informatiepunt (HIP) is een plek in de Openbare Bibliotheek (OB) waar bezoekers zich kunnen 
informeren over de geschiedenis van de stad / het dorp / de gemeente door middel van publicaties, kleine 
tentoonstellingen, audiovisuele presentaties etc. Vaak wordt voor de realisatie hiervan samengewerkt tussen de 
OB, een historische vereniging, een archiverende instelling en een museum. 
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Menkemaborg in het lesprogramma voor groep 6 in het kader van  ‘Zilvertje’. Daarnaast maakt de 

muziekschool soms gebruik van erfgoedlocaties voor een concert of voor een 

bezinningsbijeenkomst voor de docenten. De directeur van de muziekschool ziet geen 

mogelijkheden, noch heeft hij de wens om nadrukkelijker samen te werken met grotere of kleinere 

erfgoedinstellingen binnen de gemeentegrenzen. 

 

 

Erfgoedinstellingen in de gemeente Eemsmond hebben baat bij een of ander vorm 

van samenwerking met de middengrote musea Openluchtmuseum Het Hoogeland en 

Menkemaborg. Hoewel de provinciale steunorganisaties als Erfgoedpartners hier een 

rol in kunnen vervullen, verdient het aanbeveling dat beide musea ook als een 

gemeentelijk kenniscentrum gaan functioneren. Zo kan kennis en informatie worden 

overgedragen rond de inrichting van exposities, het opzetten van evenementen, promotie, begeleiding van 

vrijwilligers, stagiaires en mensen op een werkervaringplek en het aanvragen van (project)subsidies. 

 

	  
	  
2.4 Samenvattend 

 

Openluchtmuseum Het Hoogeland en De Menkemaborg vallen beide in de categorie ‘middengrote 

musea’. Juist deze musea vallen volgens de Commissie Asscher-Vonk in de risicocategorie. De 

kleine musea zijn in staat om met vrijwilligers de structurele exploitatiekosten beperkt te houden 

terwijl de grote musea een sterk merk vertegenwoordigen en in die hoedanigheid in staat zijn 

grote aantal bezoekers te trekken en interessante samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven 

aan te gaan. Openluchtmuseum Het Hoogeland laat in lijn hiermee ook al enkel jaren een negatief 

resultaat zien. Bij de Menkemaborg is dit niet het geval. Desalniettemin is intensivering van de 

samenwerking voor beide musea een kans. Of zoals de commissie Asscher-Vonk stelt: 

“Bundeling van expertise, sterke partnerschappen en allerlei vormen van samenwerking, van 

shared services tot volledige fusies, kunnen uitkomst bieden” om het hoofd te bieden aan de sterke 

concurrentie die alle musea op dit moment aan moeten gaan in het vrijetijdsbereik. 

 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat beide musea al op een aantal terreinen samenwerken. Hoewel 

op onderdelen nog verdieping bereikt kan worden, lijkt het niet reëel om in de huidige constellatie 

hier nog grote synergie-effecten te verwachten. In hoofdstuk 3 zal nog nader ingegaan worden op 

de kansen voor een verdieping van de samenwerking tussen beide die er wel liggen. De scoop van 

dit onderzoek is echter gaande het traject een andere geworden. Minder is gefocust op het 

versterken en verdiepen van de samenwerking tussen de twee middengrote musea in de 

gemeente, maar veel meer op de synergie-effecten die bereikt kunnen worden door samenwerking 

met andere erfgoedinstellingen in en buiten de gemeente. In dit hoofdstuk zijn de organisaties 

besproken waarmee binnen de gemeente nadrukkelijker samengewerkt zouden kunnen worden. 

Dit onder andere omdat volgens de commissie Asscher-Vonk het: 

(…) voor alle musea (…) ongeacht de herkomst van hun subsidie, van groot belang (is) zich te 

verankeren in de eigen lokale en regionale omgeving en daarmee allianties aan te gaan. De musea 

zullen in toenemende mate maatschappelijke steun zelf moeten aanboren, om te beginnen binnen 

de eigen gemeenschap. Daar staat tegenover dat musea door overheden meer als infrastructurele 
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voorzieningen benaderd moeten worden. Dat wil zeggen dat de continuïteit ervan, inclusief de 

collecties en de gebouwen, voor een langere periode verzekerd behoort te zijn.  

 

De instellingen waar het gesprek mee aangegaan is zijn: 

• de (plaatselijke commissie van de) Dionysiuskerk te Uithuizen 

• Stichting Berlagehuis Usquert; 

• Blikmuseum ‘Het Behouden Blik’ te Uithuizermeeden; 

• Oudheidskamer Uithuizermeeden; 

• Schathoes van de Menkemaborg 

• Biblionet; en 

• Muziekschool Hunsingo 

 

De commissie Asscher-Vonk onderscheid twee vormen van samenwerking, te weten (1) 

inhoudelijke en (2) bedrijfsmatige samenwerking. Onder inhoudelijke samenwerking wordt in dit 

verband verstaan een samenwerking in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de kwaliteit 

van de museale inhoud ten behoeve van het publiek. Dit kan gericht zijn op de collecties en / of de 

programmering. Een belangrijk resultaat hiervan is dat de slagkracht van musea wordt versterkt, 

omdat door de samenwerking schaalvoordelen ontstaan in het beheer van de collecties, de 

marketing en de benadering van publiek en sponsors. Onder bedrijfsmatige samenwerking wordt 

bijvoorbeeld verstaan gezamenlijke inkoop of shared services. Zowel aan inhoudelijke als 

organisatorische samenwerking bleek binnen de onderzochte groep behoefte. Zo werden genoemd 

als voorbeelden van meer organisatorische samenwerkingen: de Menkemaborg als sleuteladres, 

ondersteuning bij de aanvraag van subsidies, het gezamenlijk creëren van een vrijwilligerspool en 

werkervarings- en stageplaatsen. Als voorbeelden van inhoudelijke samenwerking passeerden de 

revue: het gezamenlijk opzetten van arrangementen, routes en evenementen, gezamenlijke 

promotie, collectieregistratie en algemene kennis- en ervaringsuitwisseling. 

 

Beide grote musea hebben in hun beleidsplannen 2013-2016 aangegeven de voordelen van 

samenwerking op tal van terreinen te zien en daarom ook te willen zoeken / continueren. Bottle 

neck hierbij is echter dat zoals Openluchtmuseum Het Hoogeland het in haar beleidsplan 

verwoordt: “Aangezien de formatie van het openluchtmuseum beperkt is, zoekt Het Hoogeland 

samenwerking met andere cultuurhistorische, cultuurtoeristische, educatieve en culturele 

organisaties.” Met andere woorden om de eigen organisatie nog extra te bezwaren met 

dienstverlening aan andere erfgoedinstellingen, zonder dat hiermee extra geld beschikbaar komt 

voor de eigen exploitatie, is geen ruimte. Mogelijk dat deze ruimte gevonden kan worden door een 

meer regionaal vormgegeven samenwerking. Daar op richt zich het volgende hoofdstuk. 

 
Een mogelijkheid is dat grotere musea bepaalde bedrijfsvoeringstaken en 
expertise inzetten ten behoeve van kleinere collega-instellingen. In Groot-
Brittannië is een model van zogeheten regional hubs ontwikkeld, waarbij 
regionale museale steunpunten zijn gevormd….In Engeland bestonden al 
Area Museum Councils, ledenorganisaties die advies en steun geven aan 
lokale musea. In het nieuwe systeem werden lokale musea tot hub 
benoemd, vrij vertaald: regionale steunmusea. Ze kregen extra 
financiering, zodat zij als voorbeeld en voortrekker van de lokale museum- 
gemeenschap konden dienen. Met deze tijdelijke extra financiering moesten 
zij ook lokaal meer middelen aantrekken. 
Commissie Asscher-Vonk, 2012. 
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Alle vormen van samenwerking die gericht zijn op efficiencyverbetering 
en/of kostenbesparing, zijn de moeite waard. Winst is te behalen op het 
gebied van gezamenlijke inkoop, beveiliging en administratie. 
Bedrijfsmatige samenwerking kan vaak het beste vorm krijgen op stedelijk 
of regionaal niveau.  
Commissie Asscher-Vonk, 2012. 

 
 
 
3 “…meer oog nodig voor samenwerking en synergie…” 
 

Fase 1 van dit onderzoek bestond uit een korte oriëntatie en inventarisatie (diverse keren) met 

beide directeuren afzonderlijk over mogelijkheden en kansen, waarbij onmogelijkheden en 

bedreigingen automatisch passeerden. Doel was om in gezamenlijkheid te komen tot het punt op 

de horizon. Uitgangspunt was dat afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken meerdere 

scenario’s denkbaar zouden zijn (fase 2). In goed overleg zou een pad uitgezet worden waarbij de 

musea nadrukkelijk zelf de ‘lead’ zouden nemen. In fase 3 zouden vervolgens concrete resultaten 

gepresenteerd worden. 

 

Uit de gesprekken met beide directeuren kwam naar voren dat de wens om samen te werken 

aanwezig is, zoals ook blijkt uit beider beleidsplannen en de producten van deze samenwerking tot 

nu toe. Daarnaast bleek dat voor deze twee organisaties de mogelijkheden van deze samenwerking 

al volledig zijn benut. Meer synergie-effecten zouden niet tot nauwelijks bereikt kunnen worden. 

 

Echter, tijdens de gesprekken bleek ook dat beide organisaties wel mogelijkheden zagen in een 

samenwerking met organisaties en instellingen in de bredere regio. In dit kader werden genoemd: 

Musea: 

- Wierdenland, Ezinge; 

- De Theefabriek, Houwerzijl; 

- Borg Verhildersum. Leens; 

- Visserijmuseum Zoutkamp, Zoutkamp; 

- Stad Appingedam, Appingedam; 

- Møhlmann, Appingedam. 

(Erfgoed)organisaties: 

- Stichting Groninger Landschap; 

- Stichting Historische Visserij Zoutkamp; 

- Stichting Landschapsbeheer Groningen; 

- Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK); 

- Stichting Verdronken Geschiedenis. 

 

Op deze schaal zijn nog wel degelijk synergie- en schaalvoordelen te behalen. Bijvoorbeeld op de 

volgende punten: 

- een gezamenlijk aanpak voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; 

- het in combinatie benaderen van opleidingen voor stagiaires (WO, HBO en MBO); 

- het gezamenlijk opzetten van arrangementen en aanbiedingen; 

- het afstemmen van exposities; en 



	  

	   18	  

- gezamenlijke overhead. 

In dit hoofdstuk zullen deze mogelijkheden stuk voor stuk verder uitgediept worden. Verder dan 

dat zal dit onderzoek echter niet gaan. In een vervolgonderzoek kunnen de mogelijkheden tot 

samenwerking met de genoemde en mogelijk nog andere organisaties onderzocht en op hardheid 

getest worden. 

 

 

3.1 Organisatorische samenwerking 

 

Een gezamenlijk aanpak voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

Openluchtmuseum Het Hoogland heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de inzet van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo biedt het museum een horeca- en een schilder-

leerbedrijf, waar BBL-leerlingen werkzaam zijn en biedt het museum werkervaring- en re-

integratieplekken aan. Hierin heeft zij al de bredere samenwerking gezocht in de regio. Daarnaast 

is ook in Zoutkamp, rond het ‘sloepenproject’, ervaring met deze doelgroep opgedaan. Juist met de 

introductie van de Participatiewet op 1 januari 2015 die de Wet werk en bijstand (WW), de Wet 

Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajang) vervangt, biedt dit kansen voor de musea en erfgoedinstellingen op 

het Hoogland in het algemeen en de gemeente Eemsmond in het bijzonder. 

 

De mogelijkheden voor (de kleinere) organisaties afzonderlijk beperkt om met deze doelgroep te 

werken zijn beperkt. Juist wanneer samengewerkt wordt, kan wel een afdoende plek gerealiseerd 

worden. Daarnaast kan door samenwerking hierin ook de begeleiding van deze doelgroep beter 

georganiseerd worden. Gedacht zou kunne worden aan een gezamenlijk facilitair bedrijf dat op 

deze leest geschoeid met een leermeester op iedere werkplek zou kunnen worden opgezet. De 

reeds opgedane expertise binnen organisaties komt hierbij goed van pas. Aan de andere kant 

zullen de gemeenten hier in moeten faciliteren. 

 

Gezamenlijk stages (WO, HBO en MBO) aanbieden 

Openluchtmuseum Het Hoogeland biedt diverse stageplekken (MBO, HBO en Universiteit) en ’t 

Schathoes biedt stageplekken voor BOL-leerlingen ‘Horeca’. Stagiaires kunnen essentiële werk- en 

leerervaring opdoen binnen de musea. Daarnaast kan het voor de toekomstige doelgroep een 

(hernieuwde) kennismaking met de museumwereld betekenen. Betrokkenheid via de goed 

verlopen, uitdagende stage kan uitgroeien tot een betrokkenheid bij het museumveld voor het 

leven. Naast een maatschappelijk belangrijke functie kunnen erfgoedinstellingen op deze wijze ook 

een in promotioneel opzicht belangrijke spelen voor deze jongeren. 

 

Naast mogelijkheden in de regio via MBO-colleges als AOC-Terra (groenopleidingen) en 

Noorderpoort (Horeca, administratie, financieel, ICT, etc.), HBO-opleidingen  binnen de 

Hanzehogelschool en Stenden University (communicatie, kunst, toerisme, etc.) bestaan er zeker 

ook mogelijkheden voor stages vanuit de universitaire opleidingen. Vanuit de RUG kunnen 

studenten (kunst)geschiedenis worden aangetrokken en vanuit de UvA en de VU kunnen 

masterstudenten van de opleiding ‘museumconservator’ worden aangetrokken. Erfgoedpartners 
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Groningen hebben in deze aangeboden te willen ondersteunen bij het werven en begeleiden van 

stagiaires. 

 

Wederom geldt dat veel van deze stages niet alleen op een zinvolle wijze kunnen worden 

aangeboden. Juist door meer in samenwerking, integrale stageplaatsen te creëren, kan aan deze 

brede doelgroep een interessante en leerzame tijd worden geboden. In het vorige hoofdstuk is al 

genoemd dat ook kleinere organisaties binnen de gemeente Eemsmond in een dergelijke 

samenwerking zouden willen participeren. 

 

Gezamenlijke overhead 

Veel organisaties hebben slechts een zeer beperkte overhead. Binnen de gemeente Eemsmond 

hebben enkel Openluchtmuseum Het Hoogeland, de Menkemaborg, de Openbare Bibliotheek / 

Biblionet en Muziekschool Hunsingo naast hun vaak grote groep vrijwilligers professionals in dienst. 

Synergie zou bereikt kunnen worden door een aantal functies te combineren. Dit kunnen 

inhoudelijke functies zijn als educatiemedewerker of conservator of meer ondersteunende functies 

als administratief medewerker of boekhouder. Hiervoor kunnen uitleenconstructies opgezet worden 

of een gezamenlijke arbeidspool worden ingericht. 

 

 

3.2 Inhoudelijke samenwerking 

 

Opzetten van arrangementen en aanbiedingen 

In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat de kleinere organisaties binnen de gemeente 

Eemsmond graag op dit terrein de samenwerking met de grotere musea zouden willen zoeken. 

Samenwerking op dit inhoudelijke terrein kan echter nog veel verder worden doorgevoerd. Zowel 

de genoemde organisaties op het Hogeland als andere interessante organisaties kunnen worden 

uitgenodigd om structureel gezamenlijk arrangementen, routes, aanbiedingen en (digitale) 

producten te ontwikkelen. Enerzijds kan dit, via projectsubsidies, de exploitatie incidenteel 

versterken. Anderzijds kan dit de inkomsten structureel verhogen. Het verdient hierbij aanbeveling 

verder te kijken dan de voor de hand liggende samenwerkingspartners. Ook kan gekeken worden 

naar antiek- en curiosawinkels, ateliers en galeries, (erfgoed)logies, restaurants, 

evenementenorganisaties, etc. Hierdoor wordt een meer compleet toeristisch-cultureel aanbod 

ontwikkeld.  

 

Afstemmen van exposities 

Het afstemmen van exposities biedt zowel voor de organisaties als voor de bezoeker meer 

mogelijkheden. De regio kan hierdoor een meer eenduidig beeld neerzetten en zodoende niet 

alleen helderder naar buiten communiceren, maar ook een pakket bieden waardoor bezoekers 

langer vastgehouden kunnen worden. 

 

 

3.3 Samenvattend 

Samenvattend kan gesteld worden dat er een breed scala aan sneller en meer op lange termijn op 

te pakken kansen ligt om meer samenwerking en synergie in de regio te bereiken. Om dit goed 
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vorm te geven en op te pakken zal echter nieuw onderzoek nodig zijn. Door hier, voorafgaande aan 

de gemeentelijke herindeling van 2018, aandacht aan te besteden kan het erfgoedveld van het 

Hogeland zich krachtig presenteren. Het verdient daarnaast zeker aanbeveling te bekijken in 

hoeverre cultuur(historie) en toerisme ook meer beleidsmatig verbonden kunne worden. De 

gemeente Appingedam heeft hier met haar beleidsnota ‘Stadskompas’ reeds een slag in gemaakt. 

 

 

 

Voorafgaande aan gesprekken over verdergaande samenwerking of fusie met partners 

in de wijdere regio, kan al worden ingezet op een gezamenlijk aanpak voor mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt, het in combinatie benaderen van opleidingen voor 

stagiaires (WO, HBO en MBO), het gezamenlijk opzetten van arrangementen en 

aanbiedingen, het afstemmen van exposities en gezamenlijke overhead. 

Meer duidelijkheid aangaande de kaders van de gemeentelijke herindeling zou hierbij voor een meer 

overzichtelijk speelveld kunnen zorgen. 
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4 Samenvatting, conclusie en vooruitblik 

 
Openluchtmuseum Het Hoogeland en De Menkemaborg vallen beide in de categorie ‘middengrote 

musea’. Juist deze musea vallen volgens de Commissie Asscher-Vonk in de risicocategorie. De 

kleine musea zijn in staat om met vrijwilligers de structurele exploitatiekosten beperkt te houden 

terwijl de grote musea een sterk merk vertegenwoordigen en in die hoedanigheid in staat zijn 

grote aantal bezoekers te trekken en interessante samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven 

aan te gaan. Openluchtmuseum Het Hoogeland laat in lijn hiermee ook al enkel jaren een negatief 

resultaat zien. Bij de Menkemaborg is dit niet het geval. Desalniettemin is intensivering van de 

samenwerking voor beide musea een kans. Of zoals de commissie Asscher-Vonk stelt: 

“Bundeling van expertise, sterke partnerschappen en allerlei vormen van samenwerking, van 

shared services tot volledige fusies, kunnen uitkomst bieden” om het hoofd te bieden aan de sterke 

concurrentie die alle musea op dit moment aan moeten gaan in het vrijetijdsbereik. 

 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat beide musea al op een aantal terreinen samenwerken. Hoewel 

op onderdelen nog verdieping bereikt kan worden, lijkt het niet haalbaar om in de huidige 

constellatie hier nog grote synergie-effecten te bereiken. In hoofdstuk 3 zal nog nader ingegaan 

worden op de kansen voor een verdieping van de samenwerking tussen beide die er wel liggen. De 

scoop van dit onderzoek is echter gaande het traject een andere geworden. Minder is gefocust op 

het versterken en verdiepen van de samenwerking tussen de twee grote musea in de gemeente, 

maar veel meer op de synergie-effecten die bereikt kunnen worden door samenwerking met 

andere erfgoedinstellingen in en buiten de gemeente. In dit hoofdstuk zijn de organisaties 

besproken waarmee binnen de gemeente nadrukkelijker samengewerkt zouden kunnen worden. 

Dit onder andere omdat volgens de commissie Asscher-Vonk het: 

(…) voor alle musea (…) ongeacht de herkomst van hun subsidie, van groot belang (is) zich te 

verankeren in de eigen lokale en regionale omgeving en daarmee allianties aan te gaan. De musea 

zullen in toenemende mate maatschappelijke steun zelf moeten aanboren, om te beginnen binnen 

de eigen gemeenschap. Daar staat tegenover dat musea door overheden meer als infrastructurele 

voorzieningen benaderd moeten worden. Dat wil zeggen dat de continuïteit ervan, inclusief de 

collecties en de gebouwen, voor een langere periode verzekerd behoort te zijn.  

 

De instellingen waar het gesprek mee aangegaan is zijn: 

• de (plaatselijke commissie van de) Dionysiuskerk te Uithuizen 

• Stichting Berlagehuis Usquert; 

• Blikmuseum ‘Het Behouden Blik’ te Uithuizermeeden; 

• Oudheidskamer Uithuizermeeden; 

• Schathoes van de Menkemaborg 

• Biblionet; en 

• Muziekschool Hunsingo 

 

De commissie Asscher-Vonk onderscheid twee vormen van samenwerking, te weten (1) 

inhoudelijke en (2) bedrijfsmatige samenwerking. Onder inhoudelijke samenwerking wordt in dit 

verband verstaan een samenwerking in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de kwaliteit 

van de museale inhoud ten behoeve van het publiek. Dit kan gericht zijn op de collecties en / of de 
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programmering. Een belangrijk resultaat hiervan is dat de slagkracht van musea wordt versterkt, 

omdat door de samenwerking schaalvoordelen ontstaan in het beheer van de collecties, de 

marketing en de benadering van publiek en sponsors. Onder bedrijfsmatige samenwerking wordt 

bijvoorbeeld verstaan gezamenlijke inkoop of shared services. Zowel aan inhoudelijke als 

organisatorische samenwerking bleek binnen de onderzochte groep behoefte. Zo werden genoemd 

als voorbeelden van meer organisatorische samenwerking: ondersteuning bij de aanvraag van 

subsidies, het gezamenlijk creëren van een vrijwilligerspool en werkervarings- en stageplaatsen. 

Als voorbeelden van inhoudelijke samenwerking passeerden de revue: het gezamenlijk opzetten 

van arrangementen, routes en evenementen, gezamenlijke promotie, collectieregistratie en 

algemene kennis- en ervaringsuitwisseling. 

 

Beide grote musea hebben in hun beleidsplannen 2013-2016 aangegeven de voordelen van 

samenwerking op tal van terreinen te zien en daarom ook te willen zoeken / continueren. Bottle 

neck hierbij is echter dat zoals Openluchtmuseum Het Hoogeland het in haar beleidsplan 

verwoordt: “Aangezien de formatie van het openluchtmuseum beperkt is, zoekt Het Hoogeland 

samenwerking met andere cultuurhistorische, cultuurtoeristische, educatieve en culturele 

organisaties.” Met andere woorden om de eigen organisatie nog extra te bezwaren met 

dienstverlening aan andere erfgoedinstellingen, zonder dat hiermee extra geld beschikbaar komt 

voor de eigen exploitatie, is geen ruimte.  

 

Er ligt een breed scala aan sneller en meer op lange termijn op te pakken kansen om meer 

samenwerking en synergie in de regio te bereiken. Om dit goed vorm te geven en op te pakken zal 

echter nieuw onderzoek nodig zijn. Door hier, voorafgaande aan de gemeentelijke herindeling van 

2018, aandacht aan te besteden kan het erfgoedveld van het Hogeland zich krachtig presenteren. 

Het verdient daarnaast zeker aanbeveling te bekijken in hoeverre cultuur(historie) en toerisme ook 

meer beleidsmatig verbonden kunnen worden. De gemeente Appingedam heeft hier met haar 

beleidsnota ‘Stadskompas’ reeds een slag in gemaakt.
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C. van der Wal – Museum ’Het Behouden Blik’ Uithuizermeeden – 16/2/15 
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…..- Oudheidkamer Uithuizermeeden – 3/2/15 
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www.cultuurclickgroningen.nl 

www.provinciegroningen.nl 

www.demarne.nl 

www.groningerkerken.nl 

www.schathoes-menkemaborg.nl 
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Bijlage1: 
 

‘Auditorium en museumcafé 
Openluchtmuseum Het Hoogeland zijn 
aanwinst voor Eemsmond’ 
 
WARFFUM – “Een aanwinst, niet alleen voor het museum, maar ook voor de 
regio.” Zo roemden gedeputeerde Bote Wilpstra van de provincie Groningen en 
burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond het op zaterdag 5 april 
officieel geopende nieuwe auditorium en museumcafé van Openluchtmuseum Het 
Hoogeland in Warffum. De gedeputeerde ging daarbij vooral in op de woorden van 
directeur Stijn van Genuchten, die in zijn openingswoord benadrukte dat van musea 
vandaag de dag meer verwacht wordt dan alleen ‘tentoonstellen’. 
 
Multifunctionele aanpak 
Wilpstra prees het museum in zijn multifunctionele aanpak, waarbij bijvoorbeeld, 
lezingen, concerten, workshops en commerciële activiteiten een aanvulling vormen 
op het gebodene. 
 
Leerbedrijven 
De burgemeester ging in op de sociale, maatschappelijke rol, die het museum niet 
alleen vervult voor de gemeente Eemsmond, maar ook voor de gemeenten Bedum, 
De Marne en Eemsmond. Openluchtmuseum Het Hoogeland heeft sinds enige 
maanden twee erkende leerbedrijven, één voor de horeca en één voor het 
schildersvak. 
Het museum biedt in samenwerking met genoemde gemeenten 
werkervaringsplaatsen en BBL-opleidingen voor langdurig bijstandsgerechtigden 
aan. Binnenkort komen hier via het UWV waarschijnlijk ook re-integratieplaatsen bij. 
 
Rode knop 
Na de mooie woorden van Van Beek en Wilpstra in de Hervormde Kerk van 
Warffum, begaven de circa 60 genodigden zich naar het museum. De gedeputeerde 
en de burgemeester verrichten de officiële opening van het auditorium en het 
museumcafé door op een rode knop te drukken, waarna via een videopresentatie 
werd getoond hoe het museum zijn vertrouwde functie van bewaren en tonen 
combineert met de dynamische functie van ervaren en beleven. 
Vanuit het nieuwe museumcafé werd een ieder vervolgens getrakteerd op ‘hapjes uit 
eigen huis’ en een drankje. 
 
Artikel geplaatst door Marc Jansen op 7-04-14 09:40. 
 


