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VOORWOORD DOOR VOORZITTER

MANAGEMENTSAMENVATTING

Voor u ligt het ondernemingsplan 2022 en verder. Onze directeur Herman Tibosch heeft

Dit ondernemingsplan behelst de koers, dromen en ambities van Museum Jan Cunen:

samen met zijn team in de afgelopen periode hard gewerkt om de bestaande missie en

een uniek stadsmuseum, dat de komende jaren wil groeien en zich nog beter profileren.

doelstellingen verder aan te scherpen en daar waar nodig van nieuw elan te voorzien.
Dat doet het met een aangescherpte missie (HOOFDSTUK 3):
Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat ons museum een belangrijke rol speelt en ook in
de toekomst zal blijven spelen bij het toegankelijk en beleefbaar houden van beeldende
kunst, cultuur en lokale geschiedenis voor een breed publiek in Oss, de regio en op

Museum Jan Cunen wil beeldende kunst, cultuur en lokale geschiedenis

nationaal niveau.

toegankelijk en beleefbaar maken voor een breed publiek. Het museum maakt
een rijk verleden tastbaar, via een urgente, vernieuwende programmering

Sedert de door het Gemeentebestuur aangekondigde verzelfstandiging en de

en meerstemmige educatie. Hierbij biedt het ruimte aan jong talent en zoekt

heropening in september 2017 heeft ons museum – ondanks de coronajaren – zo’n

het verbinding met andere culturele disciplines. Het museum en zijn locatie

75.000 bezoekers over de vloer gehad bij meer dan 40 verschillende tentoonstellingen.

Villa Constance staan middenin de samenleving en vervullen een brede

Een prestatie die we het komende decennium niet alleen kwantitatief maar ook

maatschappelijke functie, via ontmoeting, innovatie en inspiratie.

kwalitatief hopen te overtreffen. En dat met een gezonde financiële begroting en goed
functionerende kleine professionele organisatie onder bezielende leiding.
En een heldere visie. In het kort:
4

Het voorliggende ondernemingsplan beschrijft niet alleen in woorden de koers, dromen
en ambities die het Museum Jan Cunen heeft, maar gaat ook specifieker en concreter in
op de wijze waarop. De daarbij behorende tijdsplanning en benodigde middelen komen
vanzelfsprekend eveneens aan bod.

• Het museum wil aanwezig zijn en profileert zich als trots, eigenzinnig en
toegankelijk.
• Vertrekpunt zijn de kunstcollectie én het lokale erfgoed; de geschiedenis van

Spannend en onzeker blijft natuurlijk hoe de wereld zich ontwikkelt. Krijgen we weer een
nieuwe pandemie met bijbehorende lockdowns? Blijft de huidige oorlog in de Oekraïne
beperkt tot een regionaal conflict met Rusland of breidt het zich uit tot heel Europa? Zal
de inflatie beperkt blijven of belanden we in een diepe economische crisis? Vragen waar
we nu het antwoord niet op weten. Des te belangrijker dat we ook als bestuur en directie
van het museum met verschillende scenario’s en risico’s rekening blijven houden. Ook dit
vormt een onderdeel van dit plan en ons denken.

de stad.
• De programmering is authentiek en onderscheidend; met een dynamische
mix van tentoonstellingen en projecten.
• Het museum is een springplank voor jong talent; voor kunstenaars, maar ook
voor studenten en andere creatieve professionals.
• Het museum gelooft in inspirerende crossovers, ook op sociaalmaatschappelijk gebied.

Kortom een ondernemingsplan dat naar onze overtuiging in zijn ambities en

• Het museum is laagdrempelig, in de breedste zin van het woord.

doelstellingen ambitieus edoch realistisch en daarmee toekomstbestendig is. De tijd

• Het museum zoekt (met name lokaal) naar een breder draagvlak en gaat

en uitvoering van de plannen door Herman Tibosch en zijn team zullen het leren. Wij
wensen eenieder die erbij betrokken is veel succes. Het woord is aan onze bezoekers en
iedereen die dit prachtige museum toekomst geeft.
Peter Beckers,
Voorzitter bestuur Museum Jan Cunen 			

actief aan de slag met nieuwe doelgroepen.
• Samenwerking is de basis, leren het doel.
Vergeleken met het ondernemingsplan 2016-2019 is er een accentverschuiving: van

Mei 2022

een focus op de eigen kunstcollectie (en dan met name de Haagse School) naar meer
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aandacht voor de stad. Het museum wil beter wortelen in Oss en meer verbinding met
het publiek. Dat vertaalt zich onder andere in de doelgroepen (HOOFDSTUK 4), waar naast
regionale en landelijke groepen als de (gepensioneerde) cultuurliefhebber, families en
het onderwijs met name ook aandacht is voor de Ossenaar: van jong tot oud en in al
zijn verschijningsvormen.
Het implementeren van dit plan gebeurt in drie fasen. Fase 1 (2022) is gericht op de
implementatie en herstel of adaptatie, na twee coronajaren; fase 2 (2023-2024) is
actief en ondernemend en vormt de basis voor fase 3 (2025-en verder), met een
bruisende actieve villa, meer bereik en zichtbaarheid, maar ook meer professionaliteit
en meer lokale én regionale impact.
De strategische doelen (HOOFDSTUK 5), in het kort:

• In 2024 is de achterstand op het gebied van collectiebeheer ingelopen, en de
basisregistratie op orde.
• In 2025 weet het museum jaarlijks minimaal 20.000-30.000 euro te
genereren bij landelijke en regionale fondsen.
Cruciaal bij het bereiken van deze doelen is uiteraard de invulling van onze
publiekstaak (HOOFDSTUK 6). Deze spiegelt de missie en visie en gaat uit van de
volgende speerpunten:
• De programmering heeft een herkenbare signatuur.
• De programmering viert de collectie, de historie en bijzondere locatie.
• Het museum heeft oog voor talent, in de breedste zin van het woord: van
kunstenaars tot studenten.

In aantallen moet de vernieuwde missie en programmering zorgen voor meer
draagvlak én bezoekers: van 7.000 individuele bezoekers (in ‘coronatijd’) naar zo’n
25.000 bezoekers in 2026.
Als springplank voor jong talent biedt het jaarlijks minimaal 3-5 kunstenaars een
6

(eerste) museaal podium.
• In 2023 heeft de historie van de stad en het Maasland een centrale plek in
het gebouw en in de programmering.
• In 2023 heeft het museum in kaart hoe het - qua programma, beleving en
beheer – het beste haalt uit het gebouw en hoe dit eventueel (gefaseerd)
kan worden verbeterd.
• Vanaf 2023 werkt het museum samen met minimaal 10 sterke

• De programmering is toegankelijk en inclusief, met oog voor bezoekers die
het museum (nog) niet weten te bereiken.
Deze speerpunten gelden ook voor educatie (6.4) en communicatie/marketing
(6.5), die in hun jaarplannen eigen accenten plaatsen: met o.a. aandacht voor de
(groeiende) mogelijkheden van digitalisering en online media en een focus op meer
lokale en regionale samenwerking. Café Cunen (6.6) en de museumshop (6.7) zetten
in op een passend profiel en maximalisatie van de omzet.
Wat betreft de collectie (HOOFDSTUK 8) en het museumgebouw (HOOFDSTUK 10) blijft
het van belang de basis op orde te brengen, de kwaliteit te borgen en structureel te
inventariseren waar het anders en beter kan. Leidraad hierbij zijn het collectieplan en
een (nog te schrijven) gebouwenplan.

samenwerkingspartners, uit het culturele, educatieve en sociaalmaatschappelijke veld.
• Vanaf 2023 programmeert het museum jaarlijks minimaal twee grote
exposities en vier kleinere, aangevuld met minimaal twee stadsprojecten.
• In 2024 biedt het museum een inspirerende totaalbeleving. Deze beleving is
zichtbaar in de tevredenheid en de gemiddelde omzet per bezoeker.
• In 2024 is het museum (beter) zichtbaar en aanwezig.
• In 2024 is er een inspirerend educatief basisaanbod voor het onderwijs en
families.
• In 2024 organiseert het museum jaarlijks minimaal zo’n 20 kleine en grote
events en ontvangsten.

Vanuit het perspectief van de financiën (HOOFDSTUK 11) bereiken we de gestelde doelen
vanuit een duurzame financiële basis, met een goede balans tussen de bijdrage die het
museum ontvangt van de gemeente Oss en eigen inkomsten. Als de doelen worden
bereikt en het bezoek toeneemt, ontstaat ruimte voor nieuwe investeringen.
Focus hierbij zal liggen op het versterken van het team én de output op het gebied
van (stads)programmering, events, fondsenwerving, marketing en educatie.
Natuurlijk, we leven in onzekere tijden, maar één ding is zeker: met dit
ondernemingsplan heeft Museum Jan Cunen weer een basis, die past bij Brabant,
Oss, Villa Constance en het team. En bij de titel, want: Jan Cunen leeft!
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INLEIDING
Met trots presenteert Museum Jan Cunen een nieuw ondernemingsplan. De

bezoekers en vervolgens – op alle deelgebieden – inhoudelijk uitgewerkt. Het plan

aanleiding is logisch: het oude plan dateert uit 2016 en ‘verliep’ in 2019. Toch heeft

sluit af met een financiële analyse, een uitgewerkte meerjarenbegroting en een

het even geduurd voordat de ingezette lijn kon worden vervolgd. Natuurlijk, corona

risicoanalyse.

werpt roet in het eten en zorgt voor twee verwarrende jaren. Daarnaast speelt
begin 2020 een belangrijke reorganisatie. Het museum neemt afscheid van zijn
tweehoofdige directie en gaat verder met één algemeen directeur, die onmiddellijk
de handen vol heeft aan de pandemie, en alle gevolgen. Zonder koers is het schip
echter niet geweest. De kaders van het oude plan zorgen voor een stabiele start van
de nieuwe directie. In april 2020 publiceer ik als kersvers directeur bovendien mijn
100 Dagen Brief, die het beleid verder kleurt en duidelijke accenten geeft. Deze 100

Op deze plek nog een laatste woord van dank aan het team, onze bezoekers en
iedereen die ons een warm hart toedraagt. Museum Jan Cunen leeft en ziet uit naar
creatieve, impactvolle en leerzame museumjaren!
Herman Tibosch
Directeur Museum Jan Cunen						Mei 2022

Dagen Brief vormt de basis voor dit nieuwe ondernemingsplan.
Het traject naar een nieuw plan start in januari 2022 en wordt breed ingezet. Als
ondersteuning van de missie, visie en koers van het museum gaan alle afdelingen
aan de slag met een eigen meerjarenplan of beleidslijn. Deze stukken worden intern
besproken, getoetst aan de uitgangspunten van de 100 Dagen Brief en verder
8

uitgewerkt. Een boeiende en belangrijke exercitie die ook intern veel duidelijkheid
verschaft. Belangrijke rol hierbij speelt adviseur Jurjen Weemstra, die het traject
begeleidt en polijst. Tussendoor wordt het plan besproken met het bestuur. Zo is dit
traject meteen een treffend voorbeeld van ons streven te blijven leren. Van anderen
én van elkaar.
Uiteindelijk heeft het geleid tot een ondernemingsplan dat door het hele team wordt
gedragen. In de basis is dit plan de komende jaren ons richtsnoer, maar we zijn ook
flexibel en wendbaar. Vandaar de - van de gemeente ‘geleende’ toevoeging - ‘en
verder’. Als we onze focus noodgedwongen bijstellen, doen we dat met onze missie
en visie in het achterhoofd, maar zal ook de meet van dit plan meebewegen, tot een
punt waarop we weer echt verder kunnen bouwen.
De inhoud van het plan is een weloverwogen stapeling van alle onderdelen en
gezichtspunten die voor ons museum belangrijk zijn. Het begint met een terugblik
op het vorige plan en de afgelopen periode. Daarna is er een verkenning van de
staat van cultuur: in Oss, de regio en in breder perspectief. Deze conclusies worden
meegewogen in een aangescherpte missie en visie en een hoofdstuk over onze

9
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HOOFDSTUK 1 | TERUGBLIK

• meer samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs;
• meer externe inkomsten.

Museum Jan Cunen heeft een turbulent decennium achter de rug. In 2013 kondigt een
nieuwe gemeentecoalitie forse bezuinigingen aan. Het museum krijgt te horen dat het

Het plan sluit aan bij de actualiteit en streeft naar een meer publieksgericht imago, met

de deuren moet sluiten en terugkeren naar zijn aanvankelijke hoofdfunctie als ‘educatief

aandacht voor de lokale diversiteit en maatschappelijke urgentie. In de woorden van

centrum’. Zonder collectie, zonder zichtbaar stadsarchief. Ook wordt gespeculeerd over

Groep Jacobs: ‘Luiken open, zichtbaar zijn en spelen met specifieke doelgroepen’. Op

een vertrek uit Villa Constance. Voor het museum komt dit nieuws als donderslag bij hel-

deze manier hoopt het museum het jaarlijkse bezoekersaantal van 10.000-15.000

dere hemel. De resultaten zijn in orde en het museum heeft landelijk een goede naam,

bezoekers structureel op te schroeven naar 20.000, exclusief scholieren. Ook wordt een

maar het mag niet baten. De boodschap maakt veel los. Niet alleen bij het museum, maar

nieuwe missie gelanceerd:

ook in de stad. Een bezuiniging is nooit uitgesloten, maar breed gedeeld is het gevoel dat
het museum zeker niet mag verdwijnen. Museum Jan Cunen en zijn locatie Villa Constance zijn een icoon in de stad.

Museum Jan Cunen wil beeldende kunst, cultuur en lokale geschiedenis voor
een breed publiek toegankelijk en beleefbaar maken, op eigentijdse wijze en

Een nieuwe start
Bijzonder is de betrokkenheid van drie oud-directeuren (Groep Jacobs), die direct in de
pen klimmen voor een alternatief plan. Samen met een nieuw bestuur gaan zij de strijd
aan: voor een nieuw profiel, een betere basis en vooral: voor het voortbestaan van dit

podium biedend aan experiment en vernieuwing. Museum Jan Cunen wil
met haar museale activiteiten middenin de samenleving staan en bijdragen
aan het creatieve vermogen en de sociaaleconomische ontwikkeling van Oss
en Maasland.  

bijzondere kleinood. Want één ding weet iedereen zeker: als de stekker eruit gaat, is de
10

schade onherstelbaar.

Vier directeuren

Een lang verhaal kort: het lukt de ergste scenario’s af te wenden. Het museum mag

Een nieuwe start dus, met nieuw elan. Toch verloopt het moeizaam. Belangrijke oorzaak

blijven, maar wordt flink gekort. De exploitatiesubsidie van de gemeente wordt verlaagd

is de onervarenheid van het team, dat (nog) niet op elkaar is ingespeeld. Daarnaast

met bijna € 200.000, 23% van het totaalbedrag. Daarnaast moet Museum Jan Cunen

zorgen het gevoel van urgentie en de hoge ambities voor veel druk. Sinds 2016 ‘verslijt’

verzelfstandigen. Het gebouw en de collectie blijven van de gemeente en worden via

het museum vier directeuren. Het basisteam groeit uit tot een complex organogram en

respectievelijk een huur- en beheersovereenkomst in bruikleen gegeven aan de nieuwe

blijkt afhankelijk van veel externe hulp. De balans raakt zoek en de organisatie en het

stichting. Het stadsarchief verhuist naar de bibliotheek.  

team staan opnieuw onder veel druk.

Ondernemingsplan 2016-2019

Tentoonstellingen en activiteiten

Het resultaat zorgt voor opluchting én een grote, nieuwe uitdaging. Het team valt uiteen
en wordt vervangen door een kleinere basisformatie, met (veelal) nieuwe medewerkers.
Museum Jan Cunen 2.0 begint met twee directeuren, een klein stafbureau, een
medewerker educatie en tentoonstellingen, een collectiebeheerder en een ‘labcreator’. In
2016 start dit team met een ambitieus ondernemingsplan, gebaseerd op het advies van
Groep Jacobs en met als belangrijkste pijlers:

Desondanks worden ook successen gevierd. In 2017 is de feestelijke heropening. Met
hulp van de gemeente Oss is het museum prachtig verbouwd en uitgebreid met een
eigentijds museumcafé. Ook de programmering slaat aan. Tentoonstellingen als Vrouwen
van Oranje (2018) en Naakt of bloot? (2019) bedienen een breed en groot publiek. Met
Sign of the Times (2020) en Jump! (2020), gesteund door de Provincie Noord-Brabant,
bevestigt Museum Jan Cunen zijn reputatie als podium voor jong talent.

• focus op de kerncollectie 19e-eeuwse schilderkunst en de geschiedenis van Oss;

In 2021 doet corona haar intrede en wordt de programmering hard geraakt. Na de eerste

• meer verbinding met Oss en haar inwoners;

lockdown heropent het museum met een gevarieerde collectietentoonstelling: Jan Cunen

• een kleinere organisatie met meer vrijwilligers;

Blijft Thuis (2021), gecombineerd met allerlei projecten buiten de museummuren. Meer
dan 1000 Osse kinderen maken zelf wc-kunst en kunstenaar Willum Geerts gaat letterlijk
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de straat op, voor performances met allerlei groepen Ossenaren. Een nieuwe benadering,
die waardering en aandacht oogst.
100 Dagen Brief
Het mag duidelijk zijn: het museum doet er alles aan de crisis te trotseren en zoekt steeds
mogelijkheden om zichtbaar en actief te blijven. Dat doet het intussen binnen de kaders
van een nieuw koersdocument: de zogenaamde 100 Dagen Brief van kersverse directeur
Herman Tibosch. De brief is opgesteld mét het team en bouwt voort op het bestaande
ondernemingsplan, binnen de actuele mogelijkheden. Sinds de lancering in april 2020
vormt de 100 Dagen Brief een nieuw fundament onder de organisatie. Met een actuele

HOOFDSTUK 2 | OMGEVINGSANALYSE
2.1 Ontwikkelingen in de museumsector
COVID-19
De museumwereld is nog volop in de ban van corona. Het wegvallen van een flink
percentage aan publieksinkomsten slaat een flink gat en sommige musea staat het
water aan de lippen. Dit geldt zeker voor kleine en middelgrote musea, waar vaste kosten
gewoon doorlopen, terwijl het bezoek met zo’n 50 tot 70 procent afnam. In november

rode lijn én een aangescherpte missie.

2021 berekent de Raad voor Cultuur dat de komende jaren nog ‘veel tijd, geld en ruimte’

Concluderend kun je stellen dat de tussenjaren niet voor niets zijn geweest. Het museum

vernieuwing te bestendigen. Eerder publiceerde de Raad het adviesrapport ‘Onderweg

moest zich hervinden en opnieuw een plek veroveren in het culturele veld. Dit wordt ook

naar Overmorgen’, met aanbevelingen voor een duurzame transitie. Belangrijke punten

herkend door de buitenwereld. Een meerjarenaanvraag, gebaseerd op de 100 Dagen

hierin zijn meer differentiatie, digitalisering van het aanbod en een slimmer gebruik van

Brief wordt door verschillende fondsen ondersteund en zorgt voor nieuw elan. Ook het

ruimte. Daarnaast zet de Raad onverminderd in op inclusiviteit en het bereiken van

team heeft zich hervonden. Het organogram is weer in balans en er is een duidelijk,

nieuwe (lokale) publieksgroepen.

nodig is om te voorkomen dat instellingen alsnog omvallen, maar ook om ingezette

gemeenschappelijk perspectief.
Subsidies zijn (nog steeds) niet vanzelfsprekend
12

Een goed moment om de koers en ideeën van de 100 Dagen Brief te verankeren in

Pre-corona waren musea al volop in beweging, vanuit het idee dat subsidies niet

een ondernemingsplan, zodat verder gebouwd kan worden aan een duurzaam profiel.

vanzelfsprekend zijn. Het daagt uit marktgerichter te werken. Daarbij blijft het belangrijk

Een profiel waartoe in 2016 een aanzet is gegeven en dat de komende jaren gericht en

verbinding te zoeken met het bedrijfsleven en met particuliere sponsoren. Goed en actief

definitief vorm krijgt.

relatiebeheer vormt hiervoor de basis.
Lokale verankering
Interessant is het te zien wat er gebeurt met de trend van grote blockbusters. Ook tijdens
de pandemie trokken veel musea alsnog hun dure en risicovolle troefkaart. Verwachting
is dat corona op dit gebied niet zal zorgen voor een ‘reset’. De druk om te scoren blijft voor
veel instellingen onverminderd hoog. Niet voor niets sprak museumdirecteur Meta Knol
in 2020 over een ‘blockbuster-verslaving’. Toch hoor je steeds vaker een tegengeluid.
Een groeiende groep musea kiest juist voor meer lokale verankering en het actief
benaderen van nieuwe publieksgroepen. Zij sluiten aan bij de behoefte aan authenticiteit,
persoonlijke duiding en verbondenheid. In veel gevallen pakt deze keuze succesvol uit.
Verdrag van Faro
De lokale verankering biedt ruimte voor nieuwe, innovatieve vormen van
publieksparticipatie en -bereik. Bij deze ontwikkeling past het Verdrag van Faro uit 2005.
Het verdrag stelt erfgoedparticipatie centraal, benadrukt de maatschappelijke waarde
van erfgoed en stuurt aan op actieve deelname van erfgoedgemeenschappen in het

13
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erfgoedveld. In de geest van ‘Faro’ wordt ervan uitgegaan dat niet erfgoed zelf maar de

Verbinding cultuur en andere domeinen

mensen die zich ermee bezighouden het belangrijkst zijn. De activiteiten worden vaak

Voorheen was het duidelijk. Kunst bekijk je in een museum. Musea en hun collectie

groepsgewijs gedaan, door mensen die waarde hechten aan een bepaald type erfgoed.

vervullen intussen echter ook een belangrijke rol in het sociale en maatschappelijke
domein. Kunst wordt gebruikt door artsen in opleiding om hun concentratie te oefenen

Eigen identiteit en samenwerking

en biedt troost bij palliatieve zorg. In verschillende steden zorgen projecten met

Belangrijk blijft het benoemen van de eigen identiteit, met als doel je te onderscheiden

kunstenaars voor meer verbinding in de wijk en een eerste kennismaking met kunst en

en herkenbaar te zijn voor het publiek. Culturele instellingen zijn nu eenmaal meer en

cultuur. Samenwerken met andere domeinen betekent het bundelen van krachten en

meer cultureel ondernemer: creatief in het opzoeken van vormen van samenwerking,

budgetten en zorgt voor een efficiënte slagvaardigheid.

het delen van depotruimte, het afstemmen van aankopen en collectiebeleid, of zelfs het
internationaal uitwisselen van projecten, kunstwerken en exposities.

Verminderde belangstelling voor vrijwilligerswerk
Onmisbaar in veel musea zijn de grote groep vrijwilligers. Zij bemensen de entree,

Vergrijzing

surveilleren op zaal, begeleiden projecten en zijn een onbetaalbare ambassadeur.

Zowel empirisch als modelmatig is de toenemende vergrijzing van de Nederlandse

Tendens is echter dat de belangstelling afneemt. Dit geldt niet alleen voor cultuur, maar

bevolking (en die in de buurlanden) een feit. De Museumvereniging berekende in haar

ook voor het club- en verenigingsleven en ander onbetaald werk. De groep vrijwilligers

trendonderzoek Visie 2026 dat het aandeel 65-plussers de komende jaren flink zal

wordt ouder en open plekken laten zich steeds moeilijker vullen. Voor musea is het zaak

stijgen: van 15 procent in 2010 tot bijna 22 procent in 2026. Tel daarbij de populariteit

zich ook op dit vlak te blijven onderscheiden en actief te zorgen voor een interessant en

van de Museumkaart en je hebt het over ‘het belangrijkste marktsegment in 2026’.

inspirerend takenpakket.

In die conclusie schuilt meteen ook een waarschuwing. Want waar aandacht is voor
14

‘babyboomers’, haken andere doelgroepen af. Musea moeten vooral niet op elkaar gaan

Hogere eisen bruikleenverkeer

lijken en zich blijvend onderscheiden, met een prikkelend en authentiek verhaal.

In het bruikleenverkeer heeft zich de afgelopen jaren een opvallende ontwikkeling
voorgedaan. Waar voorheen ook kleinere musea in aanmerking kwamen voor belangrijke

De kunst van het verleiden, on- en offline

bruiklenen, zijn deze mogelijkheden flink ingedamd. Verzekeraars en musea stellen zulke

De museumbezoeker wil worden verleid en plant het museumbezoek rondom

hoge eisen dat een aanvraag in veel gevallen niet meer loont. Voor een aantal musea is

nieuwe ervaringen. Het gaat daarbij niet meer om kijken alleen. De bezoeker zoekt

dit (mede) aanleiding voor een fikse renovatie. Musea die deze mogelijkheid niet hebben,

afleiding, beleving en uitdaging; liefst met een vleugje avontuur. Dit vraagt wat van

dreigen achterop te raken en moeten hun vizier bijstellen. Met meer focus op de eigen

de programmering maar ook van de communicatie. Een zeer belangrijke rol daarbij is

(en elkaars) collectie, of door samen te werken met galeries en particuliere verzamelaars.

weggelegd voor de social media, die tegenwoordig vaak een groter (en directer) bereik
hebben dan traditionele uitingen als posters en flyers. Dit vraagt om slimme keuzes en

Good governance

een afgewogen aanpak, in lijn met het profiel en de missie van het museum.

Belangrijk voor het dagelijks functioneren van de instelling is de Good Governance Code,
opnieuw geijkt in 2019. In het kort staat deze code voor de volgende waarden:

Inclusiviteit en diversiteit
Een museum is er voor iedereen, ongeacht afkomst, status, gender, leeftijd en seksuele

• waarde scheppen voor en in de samenleving;

voorkeur. Zo zou het tenminste moeten zijn, want nog altijd voelen veel mensen zich

• integer en rolbewust handelen;

niet aangesproken. Dat ligt soms aan de programmering of de communicatie, maar

• zorgvuldig besturen;

in veel gevallen ook aan het negatieve imago waar de sector mee kampt. Dat vraagt
om een sterk tegengeluid. In landelijk én lokaal beleid en diverse subsidieregelingen

• goed toezicht uitoefenen.

staan inclusiviteit en diversiteit met hoofdletters geschreven en steeds meer culturele

De code vraagt om een heldere, integere beleidsstructuur, waarbij alle betrokkenen

instellingen maken er actief werk van; zowel op zaal als op de werkvloer. Een cultuur die

bekend zijn met hun rol en verantwoordelijkheden. Alleen met gezamenlijke inzet kan

past bij deze tijd en helpt om op duurzame wijze een breder publiek te bereiken.

het museum floreren.

15

ONDERNEMINGSPL AN 2022 EN VERDER

2.2 Ontwikkelingen in stad en regio

Met Cultuur verbindt OnSS verzet Gemeente Oss de bakens. De bezuinigende Gemeente
is een Gemeente geworden die koestert en bouwt, ook in moeilijke tijden. In coronajaar

Nieuwe cultuurnota gemeente Oss: Cultuur verbindt OnSS

2021 is de nieuwe koers al merkbaar. Museum Jan Cunen weet zich zowel inhoudelijk als

In januari 2021 presenteerde de Gemeente Oss een nieuwe cultuurnota. De titel Cultuur

financieel gesteund en draagt vanuit zijn rol aan de Cultuurtafel ook zelf actief bij aan het

verbindt OnSS is een knipoog naar Jan Cunen is van OnSS: de meerjarenaanvraag

lokale, culturele klimaat.

van Museum Jan Cunen, gebaseerd op de 100 Dagen Brief. De nota verschijnt op een
bijzonder moment: middenin een lockdown en opent dan ook met de mededeling dat

Kortom, met het nieuwe beleid ligt er een fundament waarop gezamenlijk kan worden

nog niemand kan overzien wat de gevolgen zijn.

voortgebouwd. Zelfs bij flinke tegenwind, en met duurzaam perspectief.

Desondanks is de toon positief en constructief. Een opvallend verschil met voorgaande

Cultuurbeleid provincie Noord-Brabant

nota’s, die in het teken stonden van bezuinigingen (2014: De messen geslepen) en

Het cultuurbeleid van de provincie Noord-Brabant belandt de afgelopen jaren in zwaar

herpositionering (2018: Een cultuur van waarde). Anno 2021 wordt geconstateerd dat

weer. In 2020 besluit een nieuwe coalitie, bestaande uit Forum voor Democratie, CDA,

cultuur een wezenlijk onderdeel is van de Osse samenleving: ‘Een goed functionerend

VVD en Lokaal Brabant flink te bezuinigen op de uitgaven voor cultuur. Met name de

en aantrekkelijk cultureel bestel draagt bij aan een levendige, artistieke, creatieve en

succesvolle Impulsgelden (van 2,4 naar 1,1 miljoen euro) moeten het ontgelden. De

participerende gemeenschap en daarmee aan het leef- en vestigingsklimaat van onze

bezuiniging laat zich direct voelen, met name op het gebied van artistieke innovatie en

groeiende gemeente.’

kunsteducatie en -bemiddeling. Hoewel de gedeputeerde aangeeft dat hij met deze

Ook het aanbod stemt tevreden: het is ‘prima, breed en laagdrempelig’. De Gemeente
wil dit aanbod doorontwikkelen en ziet daarvoor veel kansen: ‘iedere professionele
16

cultuurinstelling is momenteel volop in transitie. Daarnaast biedt gelukkig ook het landelijk,

maatregel de ‘veerkracht’ van de sector wil versterken, is de timing niet gelukkig: midden
in de coronacrisis, op een moment dat juist behoefte is aan steun en stabiliteit. De
maatregelen leiden tot veel protesten.

provinciaal en lokaal beleid (weer) veel aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van

Na het uiteenvallen van de coalitie (mei 2021) ligt het cultuurbeleid opnieuw op tafel.

het cultuuraanbod.’

Maar de insteek is totaal anders. De provincie legt haar oor te luister bij de samenleving

De twee belangrijkste pijlers van het nieuwe beleid:
• Behoud van een vitale culturele infrastructuur; waarbij wordt ingezet op het
behoud van een breed, divers en sterk cultureel voorzieningenniveau, het
door de crisis loodsen van de culturele instellingen en het benoemen van
uitgangspunten voor de transitieopgaven, die nodig zijn om een eigentijds
voorzieningenniveau te behouden.
• Cultuur verbindt; waarbij wordt ingezet op gezamenlijke programma’s van
het culturele veld voor intensivering van cultuureducatie en cultuurparticipatie.

en roept bewoners op mee te denken over de bouwstenen van het beleid. Waar het toe
leidt, is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk zal er overlap zijn met de Osse nota: met
een hoofdrol voor inclusiviteit, lokale en regionale verbinding en aandacht voor nieuwe
doelgroepen. Daarnaast blijft het vermoedelijk belangrijk dat projecten van blijvende
meerwaarde zijn voor het Brabantse aanbod.
Het museumlandschap in de regio
Bestuurlijk behoort Oss tot de zogenoemde M7, samen met o.a. Bergen op Zoom,
Meijerijstad, Uden en Waalwijk. In bijna al deze steden bevindt zich een klein of
middelgroot museum, zoals Museum Krona (Uden) en het nieuwe Schoenenkwartier
(Waalwijk), met vaak vergelijkbare uitdagingen.

Om deze ambities kracht bij te zetten worden Museum Jan Cunen, Theater De
Lievekamp, Cultuurpodium Groene Engel, Bibliotheek Oss, Stadsarchief Oss en Muzelinck
Centrum voor de Kunsten bestempeld als ‘kernvoorzieningen’. De Gemeente stelt dat zij
goed toegerust moeten zijn voor hun taak. Daarom zal er doorlopend aandacht zijn voor
de kwaliteit van organisatie en accommodatie, voor professionele bedrijfsvoering en het
flexibel inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Als je iets verder uitzoomt, zie je een rijk Brabants museumlandschap, dat elkaar op
een goede manier aanvult. De grote musea in Den Bosch focussen zich vooral op
blockbusters en grote namen; Van Abbemuseum en De Pont richten zich vooral op
hedendaagse kunst, van gevestigde namen; waarbij het eerste museum ook trendsetter
is op het gebied van inclusiviteit. Richting het noorden is het interessant wat het Valkhof
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Museum en Museum Arnhem gaan doen, na een flinke verbouwing en het (gezamenlijk)
toetreden tot de BIS-structuur. Verwachting is dat zij zich – met een vernieuwd profiel en

HOOFDSTUK 3 | VERKENNING, VISIE EN MISSIE

extra middelen – meer kunnen profileren en meer publiek trekken uit de gehele regio.
2.3 In het kort: de aandachtspunten
Als je al deze ontwikkelingen samenpakt, kom je tot een overzichtelijke lijst van
aandachtspunten; belangrijk voor de koers en het beleid van het museum. In willekeurige
volgorde:
• Maak werk van een eigen profiel en signatuur.
• Zoek toenadering tot de omgeving én de bezoekers en zorg voor lokale
en regionale verankering.

Waar staat Museum Jan Cunen, als je het afzet tegen deze ontwikkelingen en
aandachtspunten? In de 100 Dagen Brief wordt hierop gereflecteerd door vanuit
een breed perspectief steeds verder in te zoomen. Hieronder een samenvatting,
aangevuld met actuele voorbeelden.
3.1.1 Museum Jan Cunen x wereld
We leven in een complexe tijd. De wereld verandert. Dat voedt de behoefte aan
verbinding en betekenis. Musea kunnen in die behoefte voorzien. Een museum

• Focus op inclusiviteit en diversiteit.

bewaart wat mooi en belangwekkend is en toont dat verandering van alle tijden is. Het

• Focus op cultuureducatie en cultuurparticipatie.

is een plek waar je leert over jezelf, over de ander en over de wereld om ons heen.

• Maak gebruik van de verwachte groei van cultuurliefhebbers/
Museumkaarthouders.
18

3.1 100 Dagen Brief

• Zet in op samenwerking en het onderhouden van een breed en significant
netwerk.
Al deze punten zijn meegewogen in de uitwerking van dit plan.

Voor Museum Jan Cunen is dit niet nieuw. Al bij de oprichting is vastgelegd dat
educatie leidend is en dat de collectie wordt ingezet voor ‘alle lagen van de bevolking’.
Wél is het nodig deze intentie opnieuw te bekrachtigen. Dit is mogelijk door met
een betekenisvolle programmering bruggen te slaan naar nu en nieuwe deuren
te openen, voor een breder publiek. Recent voorbeeld zijn de Gouden Tickets. Dit
project, geïnspireerd op Roald Dahls Sjakie en de Chocoladefabriek bracht het team in
contact met Ossenaren van allerlei pluimage en krijgt een structureel vervolg, in een
samenwerking met een lokaal verzorgingshuis.
3.1.2 Museum Jan Cunen x regio
Binnen de regio heeft Museum Jan Cunen van oudsher een eigen(zinnige) positie. Het
is een lokaal museum, dat zich niet overschreeuwt, maar zich wel laat gelden. Dat doet
het door creatief en origineel te programmeren, oog te hebben voor talent en bewust
het voortouw te nemen, met name op het gebied van educatie en innovatie.
Binnen het regionale veld wordt deze kwaliteit op waarde geschat en is Museum Jan
Cunen een gewaardeerde collega en samenwerkingspartner. Vanuit educatie is er
structurele uitwisseling met o.a. het Van Abbemuseum, Stedelijk Museum Breda en
het Noordbrabants Museum en ook op het gebied van collectie en presentatie zijn
de lijntjes kort. Zo is er op dit moment onder andere contact over een gezamenlijke
expositie met het Schoenenkwartier (Waalwijk) en het Textiel Museum (Tilburg),
rondom de textielontwerpen van Bergoss; met een bijdrage van elk museum, vanuit
zijn eigen kracht en profiel.
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3.1.3 Museum Jan Cunen x Oss  

3.3 Visie

Oss is het kloppend hart in een grote regio met 21 gemeentekernen. Ondanks
een hardnekkig negatief imago heeft Oss een rijk verleden. Zo geldt de omgeving

De visie is voor Museum Jan Cunen: een ambitieus en inspirerend beeld van wat

als dé archeologische schatkamer van Nederland, met spectaculaire vondsten uit

de organisatie in pakweg 2025/2026 wil zijn. Hieronder een overzicht van de

onder andere de prehistorie en de Romeinse tijd. Industrieel Oss is de stad van de

belangrijkste punten/ideeën en gedachten, ontleend aan de 100 Dagen Brief.

margarine, de Unox-worst en de Organon-pil.
Desondanks is Osse trots soms ver te zoeken. Figuurlijk, maar ook letterlijk, want het

1. Het museum wil aanwezig zijn.
	Museum Jan Cunen is binnen de regio een sterk cultureel baken, dat zich

bewijs bevindt zich diep in de depots. Niet alleen deze objecten, maar ook hun verhalen

ook nationaal manifesteert. Dat doet het zonder borstgeroffel, maar met een

verdienen een centrale plek in het nieuwe programma van het museum. Vandaar het

gezonde dosis lef. Kernwaarden zijn:

initiatief voor een Osse Wonderkamer, boordevol inspirerende, lokale verhalen.
3.1.4 Museum Jan Cunen x Villa Constance  
Het museum is onlosmakelijk verbonden met zijn locatie. Villa Constance is een
van de mooiste monumenten van Oss en bundelt – sinds 1888 – een aantal
belangrijke hoofdstukken uit de Osse geschiedenis. Opdrachtgever voor de bouw is
margarinefabrikant Arnold van den Bergh, die zijn huis drie jaar later weer verkoopt aan
concurrent Arnold Jurgens; later fungeert het als stadhuis: de plek waar ambtenaar Jan
Cunen zijn verzameling bijeenbrengt. Vanaf 1980 krijgt het een museale functie.
20

Deze rijke geschiedenis verdient meer aandacht. Want wie zijn deze Arnolds, of
Jan Cunen, wiens bril zich nog in de collectie bevindt? Waar zat de oude keuken of
de eetsalon? Dit aspect willen we de komende jaren verder uitwerken en vormgeven.   
3.2 Missie
De missie is voor Museum Jan Cunen: de bestaansreden ofwel de primaire functie
van de organisatie, gekoppeld aan de waarden die de organisatie nastreeft. Naar
aanleiding van de 100 Dagen Brief en dit nieuwe plan is de missie licht aangepast.
De missie dient als basis voor de visie in paragraaf 3.3.

• Trots op Oss, onze prachtige villa en geschiedenis, die we delen met
zoveel mogelijk bezoekers.
• Eigenzinnig het museum durft af te wijken van de gebaande paden en
kiest voor een eigen profiel.
• Toegankelijk voor kunstliefhebbers en bezoekers met minder
museumervaring, maar ook in het café en onze communicatie.
2. Vertrekpunt zijn de kunstcollectie én het lokale erfgoed, ofwel de
geschiedenis van de stad.
	De geschiedenis van Oss heeft een vaste plek in het gebouw, vormt het
‘motorblok’ van de programmering en is een zicht- en tastbare inspiratiebron.
Daarnaast is er een centrale rol voor highlights uit de collectie.
3. Authentieke en onderscheidende programmering
	
De programmering van het museum past bij Museum Jan Cunen en Oss,
maar valt ook op buiten de stadsgrenzen. Met bekende namen, actuele
thema’s en een eigenzinnige aanpak.
4. Springplank voor jong talent

Museum Jan Cunen wil beeldende kunst, cultuur en lokale geschiedenis
toegankelijk en beleefbaar maken voor een breed publiek. Het museum maakt
een rijk verleden tastbaar, via een urgente, vernieuwende programmering
en meerstemmige educatie. Hierbij biedt het ruimte aan jong talent en zoekt
het verbinding met andere culturele disciplines. Het museum en zijn locatie
Villa Constance staan middenin de samenleving en vervullen een brede
maatschappelijke functie, via ontmoeting, innovatie en inspiratie.

	
Op het gebied van hedendaagse en actuele kunst, maar ook binnen educatie
en events, is het museum een springplank voor talent, dat in het museum de
ruimte krijgt zich te etaleren en te ontwikkelen.
5. Crossovers
	
Het museum is een prachtige plek voor intieme optredens, zowel voor dans,
drama als muziek, maar ook voor sociale of maatschappelijke projecten. De
buitenruimte, het prachtige parkje en de muziekkiosk lenen zich bij uitstek
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voor mooie crossovers en ook buiten de museumhekken speelt de collectie
een grotere rol.
6. Laagdrempelig
	
Het museum blaast zijn openbare functie nieuw leven in: laagdrempelig, met
een accent op ontmoeting en uitwisseling, betaald en/of onbetaald, op een
manier die past bij de allure en geschiedenis van Villa Constance.

4.1 Bezoekers 2016-2021
Waar het vorige ondernemingsplan zich richtte op een groei naar 20.000 bezoekers,
exclusief het schoolbezoek, werpt de (corona)praktijk ons ver terug. Met name de

7. Andere doelgroepen

(gedeeltelijke) lockdowns zorgen voor een sterke afname van museumbezoek.

	
Het museum gaat actief aan de slag met nieuwe doelgroepen. Het museum

Museum Jan Cunen noteert in 2020 en 2021 zo’n 7.000 bezoekers en moet

is dit verplicht aan zijn DNA, maar ook aan het huidige tijdsgewricht en

constateren dat vooral de scholen en grotere groepen (activiteiten en events) enorm

zijn maatschappelijke taak. Naast een landelijke en regionale focus op de

worden gemist. Met nog een belangrijke waarschuwing, want ook versoepelingen

(gepensioneerd) cultuurliefhebbers, families en het onderwijs, is daarbij

leiden niet tot een direct herstel.

vooral ook aandacht voor de Ossenaar, in al zijn verschijningsvormen. Deze
stadsgenoten treffen een inclusief, meerstemmig museum, dat gericht inzet
op een passende, persoonlijke beleving.
8. Samenwerking
	
Het museum stelt zich op als een ‘lerend museum’ en staat open voor
22

HOOFDSTUK 4 | BEZOEKERS EN DOELGROEPEN

In het laatste ‘normale’ jaar (2019) ontvangt het museum 22.181 bezoekers. Het doet
daarbij zijn educatieve naam eer aan, want zo’n 20% van deze bezoekers bezoekt
het museum in het kader van een schoolproject. De overige bezoekers passen
globaal in het volgende profiel:  

samenwerking: met andere culturele instellingen, het onderwijs (van kleuter

• Zeker 60% woont binnen de driehoek Nijmegen, Eindhoven, Tilburg.  

tot student), kunstenaars en sponsors, maar ook met lokale amateurs,

• Meer dan de helft van dit percentage komt uit Oss of uit één van haar dorps-

archeologische verenigingen en partijen in het maatschappelijke of sociale
domein.

kernen. Vooral Berghem, Lith en Ravenstein zijn goed vertegenwoordigd.  
• De meeste bezoekers hebben een Museumkaart en zijn te kwalificeren als
‘gepensioneerde cultuurliefhebber’, ofwel: ‘babyboomer’.
4.2 Doelgroepen 2022 en verder
Voor de komende beleidsperiode kiest Museum Jan Cunen voor een viertal
doelgroepen; divers van aard en met enige overlap. In willekeurige volgorde:
1. De (gepensioneerde) cultuurliefhebber
Ofwel: het regionale en nationale publiek van kunstliefhebbers, dat musea
al goed weet te vinden en de komende jaren in aantal zal groeien (zie 2.1).
Voor hen blijft Museum Jan Cunen een inspirerende plek, met aansprekende
kunsttentoonstellingen, van grote namen en jong talent. De (gepensioneerde)
cultuurliefhebber geniet van de collectie, ervaart een interessante totaalbeleving
en profiteert optimaal van de aantrekkelijke randvoorwaarden: een parkeerplaats
om de hoek, een heerlijke lunch of koffie met gebak en een origineel cadeau uit de
museumshop.  
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bezoekers kwijt en onderschrijft de constatering van de Raad voor Cultuur dat er
2. De Ossenaar

veel tijd en geld nodig is om volledig te herstellen. Daarnaast kiest het museum ook
bewust voor een frisse start: met beter onderscheid tussen intern en extern bereik en

Daarnaast richten we ons op de Ossenaar, met speciale aandacht voor stadsgenoten

actieve en passieve deelname. In het verleden leidde dit soms tot aannames. In de

die het museum nu (nog) niet weten te vinden. Voor hen is Museum Jan Cunen

komende periode hopen we ook deze ‘achterstand’ goed te maken.

een instelling die je op verschillende manieren ontdekt. In Villa Constance, met een
inspirerende en laagdrempelige programmering, maar ook op straat, in de wijk, of

Basis hiervoor is het vertrouwen in de nieuwe koers, die de komende jaren definitief

op de rotonde. Het aanbod is inclusief en meerstemmig; met een representatie van

vorm krijgt en zonder twijfel zal zorgen voor nieuwe kansen en meer bereik. Als het

meerdere verhalen, achtergronden en uitgangspunten. Een belangrijke rol daarbij

herstel zich daadwerkelijk inzet en ook grote groepen (onderwijs en events) zich weer

speelt de nieuwe programmering, met een hoofdrol voor het Osse erfgoed. In De

melden, is de verwachting dat het bezoek zich de komende jaren weer langzaam

Wonderkamer hervindt de Ossenaar zijn geschiedenis en trots en ook in andere

zal herstellen: van 7.000 bezoekers (2021) naar zo’n 25.000/26.000 bezoekers

projecten en tentoonstellingen herkent hij oprechte interesse in de stad.

in 2026; waaronder zo’n 12.000 (gepensioneerde) cultuurliefhebbers, 4.000

3. Families

leerlingen en studenten en minimaal 5.000 lokale bezoekers, die binnen en buiten de
museummuren geïnspireerd raken door onze collectie.

Een nieuwe doelgroep zijn families. Museum Jan Cunen heeft de (educatieve)
naam en de faciliteiten, maar maakt hiervan nog weinig gebruik. De komende
beleidsperiode kijken we waar we op korte en lange termijn winst kunnen
boeken en maken we ‘intergenerationeel ontdekken’ tot speerpunt binnen het
museumbeleid. Zo (her)ontdekken families hoe inspirerend het is om samen naar
24

kunst te kijken. Met toegankelijke presentaties, gerichte materialen en activiteiten én
een kindermenu in het café is het museum een plek voor de hele familie.
4. Onderwijs
Voor het onderwijs is en blijft Museum Jan Cunen hét externe Osse klaslokaal.
Je ontdekt er meer over de geschiedenis van de stad én over moderne kunst:
laagdrempelig voor iedereen, op alle niveaus en met elke interesse. Belangrijk daarbij
blijft dat leerlingen en leerkrachten zich welkom voelen en het museum ervaren als
een inspirerende, inclusieve en innovatieve locatie: benaderbaar, zichtbaar en creatief.
In de hoofdstukken over programmering (HOOFDSTUK 6), educatie (HOOFDSTUK 6.4) en
communicatie (HOOFDSTUK 6.5) wordt verder ingezoomd op deze doelgroepen en de
specifieke aanpak. Onderlegger daarbij zijn onder andere het educatieplan en het
communicatieplan, dat in 2022 verder wordt uitgewerkt.
4.3 Bezoekersaantal 2022-2026
Met gericht beleid hoopt Museum Jan Cunen de komende jaren alsnog een kleine
groei door te maken, zelfs ten opzichte van de bezoekcijfers van 2019 (22.000
bezoekers). Natuurlijk, het museum raakte tijdens de coronacrisis zo’n 70% van zijn
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HOOFDSTUK 5 | DOELSTELLINGEN EN PLANNING

• Op educatief gebied is er een inspirerend basisaanbod voor het onderwijs en
een lijn voor families. Dit zorgt voor meer, structureel bezoek: van zo’n 2000
educatieve bezoekers in 2021 (terug) naar 4000 bezoekers in 2026.

Met ‘doel’ bedoelen we niets anders dan een beoogd resultaat of uitkomst. Doelen
zijn niet te verwarren met randvoorwaarden (voorbeeld: ‘we houden ons aan de
wettelijke kaders’) of activiteiten (voorbeeld: ‘we organiseren een tentoonstelling’).
We maken onderscheid tussen strategische (extern gerichte) en operationele
(intern gerichte) doelen. Strategische doelen zijn primair gericht op het bereiken
van effecten in of in interactie met de buitenwereld van de organisatie. Denk aan
het programmeren van tentoonstellingen waar zo veel mogelijk publiek op af komt.
Operationele doelen zijn gericht op onze organisatie zelf. Denk aan zaken als
professionalisering of een gedegen governance.
We stellen een aantal eisen aan goed geformuleerde doelen: specifiek (concreet,

Publieksbeleving
• In 2024 biedt het museum een inspirerende totaalbeleving: met een museumbezoek, een smakelijke lunch en leuke, originele kado’s uit de museumshop. Deze beleving is zichtbaar in de gemeten tevredenheid en de gemiddelde omzet per bezoeker.
• In 2024 organiseert het museum jaarlijks minimaal zo’n 20 kleine en grote
events en ontvangsten, die zich vertalen in extra bezoek, extra inkomsten en
extra betrokkenheid.

scherp), toetsbaar (we kunnen tussentijds de voortgang vaststellen), acceptabel
(in overeenstemming met visie en missie), realistisch (haalbaar) en tijdgebonden
(gekoppeld aan een datum). Hoewel de praktijk soms weerbarstig is, formuleren we
hieronder zoveel mogelijk volgens deze eisen.
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5.1 Strategische doelen
Op basis van voorgaande hoofdstukken formuleert het Museum Jan Cunen in de
periode 2022 en verder de volgende strategische doelstellingen. Een deel van deze
doelen wordt in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt:

Programmering
• In 2023 heeft de historie van de stad en het Maasland een centrale plek in
het gebouw en in de programmering.
• In 2023 heeft de programmering een logische en zichtbare link met de
stadsgeschiedenis, die zich steeds vertaalt in een aantrekkelijke mix van
kunst en erfgoed.
• Het museum programmeert jaarlijks minimaal twee grote exposities en vier
kleinere, aangevuld met minimaal twee stadsprojecten.

Publieksbereik
• De programmering verleidt bekend en nieuw publiek: (gepensioneerde) kunst-

• Als springplank voor jong talent biedt het museum jaarlijks minimaal 3-5
kunstenaars een (eerste) museaal podium.

liefhebbers, maar vooral ook Ossenaren, families, leerlingen en studenten.  
• In aantallen moet de vernieuwde missie en programmering zorgen voor
meer draagvlak én bezoekers: van 7.000 individuele bezoekers stapsgewijs
naar zo’n 25.000/26.000 bezoekers in 2026.
• Op het gebied van marketing en communicatie is het museum (beter) zichtbaar en aanwezig, met een helder profiel, duurzame (media)partners en een
aantrekkelijke website. Het aantal online bezoekers stijgt met (minimaal) 8%
per jaar; het aantal volgers op social media met 15%.

Collectie en gebouw
• In 2023 heeft het museum in kaart hoe het – qua programma, beleving en
beheer – het beste haalt uit het gebouw en hoe dit eventueel (gefaseerd)
kan worden verbeterd.
• In 2024 is de achterstand op het gebied van collectiebeheer ingelopen en de
basisregistratie op orde.
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Samenwerking/financiering
• In 2023 werkt het museum – over de gehele breedte – samen met minimaal
10 sterke samenwerkingspartners, uit het culturele, educatieve en soci-

• Wat betreft het gebouw worden eisen, wensen en relevant onderzoek verzameld in een gebouwenplan.

aal-maatschappelijke veld.
• In 2025 weet het museum jaarlijks minimaal 20.000-30.000 euro te genereren bij landelijke en regionale fondsen.

5.3 Planning
Dit ondernemingsplan willen we in drie fasen implementeren.

• In 2025 is het Jan Cunen Fonds voor het museum een stabiele, financiële
partner. Het aantal lokale founders en financiers groeit naar 16-18 individuele
deelnemers en bedrijven.

• Fase 1 (2022) is gericht op de implementatie van de (aangescherpte) missie
en visie en grote beleidslijnen, in combinatie met een langzaam maar gedegen herstel, na twee intensieve coronajaren. De ambities op het gebied van

5.2 Operationele doelen

educatie, marketing, horeca en events zijn uitgewerkt in een concreet meerjarenplan.

Medewerkers
• Onze medewerkers voelen zich senang. Ze ervaren ruimte voor eigen inbreng en ideeën en staan open voor nieuwe ervaringen.
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• Museum Jan Cunen staat op de kaart als een lerend museum. We leren van
Oss en de Ossenaren, maar ook van kunstenaars, collega-instellingen en

• Fase 2 (2023-2024) gaat een stap verder en is meer ondernemend. Deze
fase is gericht op een bredere programmering, meer publieksbereik en (nog)
meer inkomsten door onder andere het investeren in brede samenwerking,
het opschalen van events en ontvangsten, het creëren van een aantrekkelijk
(educatief) basisaanbod en scherper gerichte marketing en communicatie.

experts.
• Het museum durft te vragen en deelt actief zijn eigen kennis en ervaringen.  
• Het team is gegroeid in professionaliteit en anticipeert voortdurend op nieuwe inhoudelijke en zakelijke kansen.  
• De vrijwilligersgroep is stabiel, voelt zich gehoord en gezien en wordt op een
prettige, inspirerende manier betrokken bij de programmering en ontvangst.
• Het team weet zich (duurzaam) versterkt op punten die aansluiten bij de
missie en visie: o.a. op het gebied van marketing, educatie en events.
Beleid
• Op het gebied van educatie, collectie, marketing & communicatie, programmering en horeca & events hanteert het museum een meerjarenplan (inclusief begroting) met een jaarplanning, die jaarlijks wordt geëvalueerd en
aangescherpt.

• Fase 3 (2025-) is het meest ambitieus; met een bruisende en levendige Villa,
die (nog) beter aansluit bij onze collectie en programmering, met structureel
meer bereik en zichtbaarheid en vergaande samenwerkingen binnen o.a. het
culturele veld en het (lokale) sociaal-maatschappelijke domein. Hiermee worden nog grotere publieksaantallen verleid het museum te bezoeken.
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HOOFDSTUK 6 | PUBLIEKSTAAK

6.2.1 De Wonderkamer van Oss
De Wonderkamer vormt – zoals vermeld – het nieuwe, semipermanente motorblok
van het museum. Deze presentatie, gepland vanaf het najaar van 2022 en gesitueerd in

6.1 Publieksprogramma
De publieksprogrammering voor de komende jaren spiegelt de visie en missie van het
museum. In het kort:
• Het lokale erfgoed en de geschiedenis van de stad zijn uitgangspunt, inspiratiebron en het middelpunt van de programmering. Topstukken uit de collectie
vormen hierbij een belangrijke troef.
• De programmering is authentiek en heeft een herkenbare signatuur: eigenzinnig/trots/innovatief.
• De programmering viert de historie, de collectie en de bijzondere locatie.
• Het museum is een springplank voor (jong) talent, in de volledige museale
breedte van het woord.
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het hart van het museum, toont op een dynamische, innovatieve wijze de geschiedenis
van Oss en het Maasland en de rijkdom van de stadscollectie. Centraal onderdeel van
de Wonderkamer is de ‘eregalerij’ van Oss: met highlights uit de collectie en talloze
(lokale) verhalen, op een eigentijdse manier verteld en verbeeld. Van mammoetbotten
tot de pil en van de Haagse School tot de SP, omlijst en (letterlijk) ondersteund door een
verrassende mix van kunst en erfgoed.
De Wonderkamer is een lust voor het oog en een onuitputtelijke bron van inspiratie
en verhalen. Dat geldt voor onze bezoekers, maar ook voor het team, eventuele
gastconservatoren en kunstenaars, betrokken bij de verdere invulling van het programma.
Uitgangspunt van het programmabeleid is dat elke wisseltentoonstelling een connectie
heeft met de Wonderkamer, en daarmee met de geschiedenis van Oss, het museum
en zijn collectie. Deze link is subtiel (bijvoorbeeld als het gaat om een enkel object of een
specifieke vorm/kleur) of ligt meer aan het oppervlak (zoals een link met een historisch
thema of een bepaalde tijdsperiode). Kracht van de Wonderkamer is dat de opstelling

• Het museum kiest voor een inclusieve, laagdrempelige en brede programme-

niet alleen maar inspireert, maar zich vervolgens ook aanpast. Vanuit de centrale hal

ring, met oog voor doelgroepen die het museum (nog) niet weten te vinden.

op de eerste verdieping krijgt het vaste en flexibele vertakkingen naar andere locaties
in het museumgebouw, die bij een specifieke tentoonstelling meekleuren met de

6.2 Tentoonstellingsprogrammering
Voor de tentoonstellingsprogrammering betekent dit een lichte accentverschuiving ten
opzichte van het vorige ondernemingsplan. De destijds genoemde (en niet gerealiseerde)
‘short stories’ vinden aansluiting bij het ‘Verhaal van Oss’ en krijgen vorm in en om de
Wonderkamer. De focus op de kwalitatief hoogwaardige negentiende-eeuwse collectie
blijft aanwezig, maar wordt verrijkt met een ander specialisme van het museum: het
scouten, begeleiden en presenteren van jong (ook lokaal) talent en hedendaagse
kunst, op een manier die aansluit bij het museum, zijn collectie, zijn gebouw en
het lokale verhaal. Daarnaast blijft de programmering niet beperkt tot (traditionele)
tentoonstellingen, binnen de muren van het museum. Museum Jan Cunen zoekt ook
naar nieuwe vormen en wegen om de collectie en verhalen te delen met zijn publiek en
kiest daarbij bewust ook voor andere locaties en verschijningsvormen (zie 6.2.3).
Samenvattend rust de programmering op drie belangrijke elementen, die hieronder
worden uitgewerkt.

gekozen thematiek of inhoud en steeds een inhoudelijke brug vormen tussen de tijdelijke
tentoonstelling en de Wonderkamer. Omdat het lokale verhaal ook wordt ingezet op de
website en social media zorgt de Wonderkamer – zowel analoog als digitaal – voor een
nieuwe, frisse beleving van de lokale geschiedenis en een verrassende, hernieuwde
kennismaking met het museum en de collectie.  
Bij de samenstelling van de Wonderkamer werkt het museum samen met verschillende
lokale partijen, het Rijksmuseum van Oudheden, Museum Boerhaave, Stadsarchief
Oss én de faculteit archeologie in Leiden. De faculteit kent zowel de stad als de
archeologische collectie als zijn broekzak en is een ideale partner op het gebied van
onderzoek en het uitlichten van bijzondere verhalen. Omdat storytelling binnen deze
opleiding nog een relatief nieuw vak is, snijdt het mes aan twee kanten en kunnen we
elkaar gericht versterken.
6.2.2 Wisseltentoonstellingen: klassiek en hedendaags met een twist
In de zalen rondom de Wonderkamer ontvouwt zich een spannend, laagdrempelig
programma van tijdelijke tentoonstellingen, afgestemd op het museum en zijn
doelgroepen. In dit programma ligt de focus op de kerncollectie van het museum,

31

ONDERNEMINGSPL AN 2022 EN VERDER

met bewezen topstukken van de Haagse School en het Nederlands impressionisme,

buiten zijn comfortzone en ontmoet het nieuw publiek, voor wie de museumdrempel

gecombineerd met prikkelend en eigenzinnig hedendaags en nieuw talent. Om de

normaliter wellicht te hoog is. Zomerproject Camping Cunen beoogt eenzelfde effect

doelgroepen op een juiste manier te bedienen, zoeken we daarbij steeds naar een

en wordt vormgegeven door een kunstenaar, die vanuit zijn/haar visie het museum

passende mix van toegankelijkheid, inspiratie en plezier. Dat wil overigens niet zeggen dat

de stad in brengt en de stad het museum in. Willum Geerts beet in 2021 de spits af,

we kiezen voor gemakkelijke, hapklare brokken. Kunst mag van ons immers ook schuren;

met participatieve performances en een ‘database van de stad’ op de zolderverdieping

als er maar sprake blijft van contact en het delen van een interessant idee, verhaal of

van het museum; in 2022 is het de eer aan tekenaar Jan Rothuizen, die samen met

avontuur.

Ossenaren hun stad wil observeren, bewonderen en vastleggen.

Zoals vermeld, heeft elke tentoonstelling een directe relatie met de Wonderkamer. Dat

Naast deze grotere projecten introduceerde het museum in 2021 ook al een

zien we met nadruk niet als een beperking, maar als een kracht, die we de komende

‘gastenkamer’: voor initiatieven en ideeën uit de stad. Ideeën voor deze kamer kunnen

jaren verder gaan onderzoeken. De eerste stappen zijn in elk geval veelbelovend. Enkele

voortdurend worden ingediend en worden door het museum gewogen op originaliteit

voorbeelden:

en haalbaarheid. Hierbij is het belangrijk dat het project aansluit bij de missie, visie
en bestaande programmering. Voor de geselecteerden is er een klein budget. Indien

• De overzichtstentoonstelling van Erwin Wurm (2022) sluit gericht aan bij de
geschiedenis van het museumgebouw. Met o.a. speelgoed in de voormalige

gewenst wordt gezamenlijk gekeken naar additionele financiering, via onder andere de
amateurfonds- en makersregeling van de Gemeente Oss.

kinderkamer en een luie zetel in de salon. Sterker nog: Villa Constance was
voor Wurm – als internationaal vermaard kunstenaar – directe aanleiding om

6.3 Activiteiten en evenementen

voor Oss te kiezen en niet voor een groter (white cube) museum.
• Bij de tentoonstelling Kunstenaars/Uitvinders is er een directe link met uit32

vindingen uit de geschiedenis van Oss. Andersom fungeren deze uitvindingen als directe inspiratiebron voor de uitgenodigde kunstenaars.
• Een tentoonstelling met het werk van Willem Witsen zet onze eigen kerncollectie in het licht, maar sluit thematisch aan bij thema’s als ‘de werkende
mens’ en de sociale geschiedenis van Oss.

Naast de tentoonstellingen organiseert het museum een brede randprogrammering.
Deze activiteiten hebben een directe, inhoudelijke relatie met de expositie(s) en zijn –
zoals in de visie verwoord – gericht op het verbreden van de doelgroep. In 2020 is al
volop geëxperimenteerd, met een gevarieerd, multidisciplinair programma. De directeur
‘draaide door’, met muziek gerelateerd aan de tentoonstelling, het Café presenteerde
muziek en wijnproeverijen en kunstenaars en gasten uit de Gastenkamer waren
aanwezig voor laagdrempelige meet&greet’s. Uitgangspunt was steeds een activiteit
die gemakkelijk te organiseren was en tijdig kon worden gecommuniceerd. Daarnaast

En zo heeft elke geplande tentoonstelling een logische link met de Wonderkamer, die

sloten we actief aan bij activiteiten van collega’s (o.a. het Weekend van de Wetenschap)

binnen de nieuwe kaders gemakkelijk wordt geüpdatet en fijngeslepen.

en werd het idee van de Sinterklaaskamer nieuw leven in geblazen. Het succes bleek

6.2.3 Nieuwe vormen en wegen

vruchtbare basis voor een (structureler) vervolg. Deze taak is de komende jaren in handen

De programmering krijgt de komende jaren een extra dimensie. Om een nieuw publiek

van onze (extra) projectmedewerker, die de mogelijkheden uitwerkt en nieuwe ideeën en

te bereiken en de collectie met meer Ossenaren te delen, kijken we verder dan een

samenwerking zal initiëren.

traditioneel tentoonstellingsprogramma. Daarbij zoeken we bewust naar nieuwe vormen

(uiteraard) afhankelijk van de geldende beperkingen, maar de ervaringen vormen een

en wegen om onze verhalen voor het voetlicht te brengen.

In het kader van de evenementen moet worden opgemerkt dat we een verschil zien

Dat doen we bijvoorbeeld met projecten als Thuis in het museum en Camping Cunen.

categorie valt binnen het werkgebied van de projectmedewerker, de tweede categorie

In het eerste project werken we samen met lokale, maatschappelijke organisaties en

is ondersteunend aan de primaire taak van het museum en valt onder de coördinator

zoeken we gericht naar een onverwachte locatie voor een tijdelijke expositie, ingericht en

events. Deze (commerciële) events komen nader aan bod in HOOFDSTUK 6.7.

begeleid door de bewoners van een straat of een wijk. Op deze manier stapt het museum

tussen inhoudelijke events (zoals de Sinterklaaskamer) en commerciële events. De eerste
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6.4 Educatie

digitale scheurkalender, ontwikkeld in samenwerking met het Kröller-Müller
Museum en een landelijk voorbeeld van inspirerend, digitaal lesmateriaal, maar

Museum Jan Cunen is een educatief museum. Dat ligt vast in het DNA en kreeg in de

ook andere mogelijkheden worden onderzocht. Om (zie de visie) nóg meer en

loop der jaren op allerlei verschillende manieren vorm. De Museumschool, het OKVO-

beter zichtbaar te zijn.

programma, Art-based Learning en ook het Rolmodellenproject trekken landelijk de

• Authentiek, eigenzinnig en toegankelijk

aandacht en verbreden het netwerk en het bereik van het museum. Tijdens de eerste
lockdown doen zo’n 1000 kinderen mee aan het project Kunst op de WC, waarbij onder
begeleiding van een digitale museumdocent een kunstwerk wordt gemaakt voor het
eigen toilet. Een speciaal ingelaste tentoonstelling in het Jan Cunen Park is uiteindelijk de
kroon op het werk; met meer dan 200 trotse ‘kunstenaars’ en zelfs een officiële opening.
6.4.1 Meerjarenplan en uitdagingen
Begin 2022 is een nieuw educatieplan opgesteld, voor de (onderwijs)periode
september 2021 t/m augustus 2024. Dit plan sluit aan bij de missie en visie van dit
ondernemingsplan en gaat uit van de volgende kernuitdagingen:
• Creëren van een duurzaam, educatief basisaanbod
Het museum maakt zich minder afhankelijk van externe middelen (en wisse-

Het museum biedt educatie voor een breed en inclusief publiek, afgestemd op
de persoonlijke beleving. Hierbij is er aandacht voor jonge en oude Ossenaren,
van alle pluimage en specifiek ook voor families. Voor deze doelgroep wordt
een eigen aanbod ontwikkeld.
• Samenwerking
Ook educatie kan niet zonder samenwerking. Samenwerking met (lokale) culturele collega’s, het basis- en middelbaar onderwijs, hogescholen en universiteiten, maatschappelijke organisaties en meer. Museum Jan Cunen staat midden
in de samenleving en verbindt zich – waar mogelijk – graag aan een gezamenlijk doel of project. Mooi voorbeeld hiervan blijft de samenwerking binnen het
OKVO-programma, met een duurzaam en toegankelijk cultureel aanbod voor
alle Osse kinderen.

lingen in de programmering), met een vast aanbod dat langer meegaat en kan
34

worden doorontwikkeld. Vanuit de visie sluit dit aan bij het streven naar een
duidelijker profiel, maar ook bij de nieuwe rol voor het lokale erfgoed. Omdat

Speciale aandacht binnen het meerjarenplan is er voor de volgende uitdagingen:

deze verhalen vast onderdeel worden van de programmering, is het mogelijk

OKVO XL

hier duurzaam bij aan te haken. Naast dit aanbod blijft er aandacht voor grotere

Binnen OKVO (Osse Kunstinstellingen voor het Onderwijs) leeft de wens om naast het

projecten. Het museum organiseert deze echter vanuit een ‘veilige modus’; met

primair onderwijs wellicht ook het middelbaar onderwijs te bedienen: met een aangepast,

(meer) aandacht voor de eigen middelen en mogelijkheden.

gezamenlijk programma. Het idee staat in de kinderschoenen, maar kan meekijken bij

• De afdeling op orde

de lokale uitvoering van CMK III (Cultuureducatie met Kwaliteit), dat zich dezelfde doelen

Een nieuwe manier van werken, betekent ook een nieuwe manier van plannen,
begroten en samenwerken. Dankzij een vast educatiebudget (van zo’n 8.000
euro per jaar) is er sinds 2021 een financiële basis, die het mogelijk maakt zelf
keuzes te maken en vooruit te plannen. De groep museumdocenten herbergt
traditioneel veel jong talent (zie de visie: punt 4) dat zich onder de vleugels van
het museum verder kan ontwikkelen. We zetten hier gericht op in, door deze
groep een actieve rol te geven in de afstemming met scholen en het creëren
van nieuwe projecten en activiteiten.
• Digitaal in aanvulling op fysiek
Belangrijke les uit de afgelopen (corona-)jaren is de toegevoegde waarde van

stelt. Binnen CMK werkt het museum samen met penvoerder Muzelinck en de overige
culturele instellingen.
Rolmodellen
In 2017 lanceerde het museum het succesvolle Rolmodellenproject. De eerste jaren
gebeurt dat met veel externe subsidie; de laatste jaren lukt het ook zonder en vindt het
project een vaste plek in het aanbod. Huidige sterren van het project zijn vijf rolmodellen:
allen oud-VMBO-er en een ‘voorbeeld’ waar deze opleiding je kan brengen. Strips,
foto’s, beeldende kunst, grafiek: als ambassadeurs van het museum inspireren ze hun
‘opvolgers’ om ook de eigen creativiteit te zoeken en te ontwikkelen.

digitaal aanbod, ook in aanvulling op een écht bezoek. Zo zorgt de Minimuse-

Voor het basisaanbod wordt het team van rolmodellen de komende jaren uitgebreid met

umschool voor veel nieuw bereik. Eerste nieuwe stap is de introductie van een

jong talent, zoals ook benoemd in de visie. In eerste instantie kijken we daarbij naar onze
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pool van museumdocenten. Daarnaast vragen we de rolmodellen (duurzaam) aanbod

Met een nieuwe medewerker kreeg het beleid en de invulling een nieuwe draai.

te ontwikkelen, gerelateerd aan de Wonderkamer en het lokale verhaal. Dit maakt het

Natuurlijk, ook hier zorgde corona voor een hickup en de nodige improvisatie, maar

mogelijk om het team vaker in te zetten, en de workshops en lesopdrachten te evalueren

naar planning verschijnt nog in 2022 een actueel marketing-/communicatieplan. Dit

en door te ontwikkelen.

plan zoomt gericht in op de positionering, kansen en ambities van Museum Jan Cunen.
Speerpunten zijn:

Website en social media
Op de nieuwe website krijgt educatie een meer eigentijdse invulling. Naast informatie

• Tentoonstellingscommunicatie: een focus op de directe regio en de stedelijke

over de mogelijkheden vinden bezoekers straks ook een snelle toegang naar digitale

driehoek Oss, Nijmegen en ‘s Hertogenbosch. Bij ‘grote’ tentoonstellingen is

toepassingen (o.a. de Digitale Scheurkalender) en digitaal lesmateriaal. Dit vraagt om

het museum (minimaal één keer per jaar) ook zichtbaar in de Randstad.

een frisse kijk op het educatieve verhaal, met vooral veel beeldmateriaal en inspirerende
voorbeelden.
Oss badges
Vanaf 2022 wil het museum meedoen met de Open Badges Oss, ontwikkeld in
samenwerking met de Osse Talentencampus. Idee van het project is dat er voor iédereen
iets te leren is en dat het goed is nieuwe kennis en vaardigheden te ‘vieren’ met een
digitale badge. Dit project raakt vele punten uit de missie en past naadloos bij het nieuwe,
lokale verhaal.
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Families verwelkomen

• Doelgroepenmarketing: per tentoonstelling wordt een profiel opgesteld van
de beoogde doelgroep(en), dat de basis vormt voor een gericht communicatieplan. Wie willen we bereiken, hoe doen we dat en wat is hiervoor nodig. Onderlegger vormt de jaarbegroting, die vervolgens per tentoonstelling
wordt uitgesplitst.
• Villa Constance: naast de programmering is met name ook de Villa en haar
prachtige omgeving een troef die we beter gaan uitspelen. Dat doen we door
het gebouw steeds ook bewust mee te nemen in de communicatie en marketing.
• De huisstijl: in het kader van meer zichtbaarheid en een herkenbaar profiel

De nieuwe doelgroep ‘families’ krijgt een eigen beleidslijn, met aandacht voor inclusiviteit

(visie: punt 1 en 3) streven we naar een coherent gebruik van de huisstijl, zo-

en participatie. Het museum is er immers voor iedereen en heeft altijd wat te bieden.

wel offline als online. Belangrijk medium daarbij is uiteraard de website. Deze

In dat kader wordt het aanbod opnieuw bekeken en uitgebreid, onder andere met een

wordt in 2022/2023 volledig vernieuwd: met meer beeld, meer (interactieve)

jaarlijks terugkerende Sinterklaaskamer en een educatieve kinderkeuken (planning

mogelijkheden en aansluitend bij de kernwaarden van het museum: modern,

2023), mede mogelijk gemaakt vanuit de meerjarenaanvraag Jan Cunen is van OnSS.

fris, eigenzinnig en begrijpelijk. Deze sleutelwoorden gelden ook voor uitin-

Deze Keuken van Constance verbindt het café met de entree en daagt vooral uit om zelf

gen op de diverse social media.

creatief bezig te zijn. Bij de ontwikkeling wordt samengewerkt met Astrid Poot, ‘leading
lady’ van de Nederlandse makersbeweging.
6.5 Marketing en communicatie

• Tone of voice: ook de tone of voice van alle uitingen sluit aan bij de missie
en visie en bovengenoemde kernwaarden. We zijn een museum voor een
breed publiek (van ervaren cultuurliefhebber tot onervaren familie) en geven
iedereen een warm en welkom gevoel.

Cruciaal voor de zichtbaarheid én het (duurzaam) bereiken van nieuw en bestaand
publiek zijn uiteraard de marketing & communicatie: in Museum Jan Cunen op dit

Belangrijke uitdagingen op het gebied van marketing en communicatie zijn de (kleine)

moment verenigd in één functie (van 32 uur). Dat is de afgelopen jaren ook anders

bezetting en het beperkte budget. We zullen dus creatief moeten zijn en steeds ‘boven

geweest. Het museum begon na de verzelfstandiging met één medewerker, die al snel

onszelf uitstijgen’. Inzet daarbij is de komende jaren zowel de afdeling (incidenteel) te

versterking kreeg van een externe marketingspecialist. Toen bleek dat deze extra kosten

versterken als het budget op te hogen.

zich niet (meer) vertaalden in extra inkomsten, is de samenwerking beëindigd. Omdat dit
samenviel met het vertrek van de vaste medewerker is de functie aangepast, met meer
aandacht voor beide deelgebieden.
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6.6 Café Cunen

6.7 Events

Sinds 2017 heeft Museum Jan Cunen een museumcafé, met een terras. Café Cunen

Zoals gesteld in de visie (punt 6) willen we Villa Constance delen met zoveel mogelijk

maakt de totaalbeleving voor de bezoeker compleet: met voor of na het museumbezoek

bezoekers. Daarbij richten we ons niet alleen op het reguliere museumpubliek, maar ook

een kop koffie met Osse bol of een heerlijke lunch en als unieke bonus: de prachtige

op bezoekers, groepen en families die zich om een andere reden aangetrokken voelen

locatie, met uitzicht op het monumentale park, de fontein en de muziekkiosk.

tot dit bijzondere monument. Denk bijvoorbeeld aan een bruiloft, een fotoshoot, een
ontvangst of een bijeenkomst. Het museum wil dit graag faciliteren, mits het past bij onze

Een belangrijke aanwinst dus, maar ook een uitdaging. Want hoe doe je dat, zo’n café in

visie, doelstellingen en programmering.

eigen beheer? Wat betekent het voor de exploitatie en hoe verhoudt zich dat tot subsidies
en vergoedingen? Terugkijkend kun je stellen dat de afgelopen jaren veel is geleerd. Dat

Deze wens is niet nieuw. Ook het vorige ondernemingsplan zette in op een groeiend

is inclusief de ‘coronajaren’, als het café lange tijd gesloten is en het leertraject piepend tot

aantal events. Om allerlei redenen kwam dit nog niet (echt) uit de verf. De komende

stilstand komt. Dat alles maakt dat Café Cunen nog altijd op zoek is naar rustig vaarwater,

periode gaat het museum zijn ambities alsnog omzetten in beleid, aangevuld met

waarin het zich stapsgewijs verder kan ontwikkelen. Het museum focust zich daarbij op

concrete, meetbare stappen. Daarbij brengen we in kaart waar kansen liggen, maar ook

de volgende vervolgstappen, direct gelinkt aan de missie en visie:

wat haalbaar is, afgezet tegen onze eigen middelen en mogelijkheden. Ook blijven we
zoeken naar een goede balans tussen events, beheer en behoud en de programmering.

Café Cunen krijgt een duidelijker profiel, dat aansluit bij de kernwaarden van het museum

Het museum is niet groot en elke ontvangst vraagt om specifieke afwegingen.

(trots, eigenzinnig en toegankelijk) en het streven naar meer lokale verbinding. Dit
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wordt zichtbaar in het menu en assortiment, de communicatie én de inrichting. Deze

In 2019 is het team uitgebreid met een coördinator events (zie 9.2), aangesteld voor het

laatste sluit logisch aan bij de Wonderkamer en de eregalerij van Oss: met een frisse

aanjagen en coördineren van deze aanvragen. Doel is deze investering (deels) terug te

collectieopstelling en een knipoog naar de lokale geschiedenis. In 2023 wordt het café

verdienen met een groeiend aantal boekingen. Ook dit is uiteraard gerekend zonder corona.

uitgebreid met een creatieve kinderkeuken, op de locatie van de originele bijkeuken. Deze

Uitgangspunt is om in het derde contractjaar (2022) in elk geval de potentie in kaart te

Keuken van Constance, gefinancierd vanuit de meerjarensubsidie, richt zich op families en

brengen, inclusief de kansen, bedreigingen en het belang van een eventuele verlenging.

zorgt voor een speelse en aantrekkelijke verbinding tussen café, entree en het museum.
Aangezien de events in veel gevallen zijn gekoppeld aan inzet en/of omzet voor Café
Ander doel is maximalisatie van de omzet: door nog scherper te letten op inkoop

Cunen wordt ook dit beleid nog verder uitgewerkt.

en verkoop én de inzet van personeel. Extra uitdaging hierbij blijft vooral het paracommerciële karakter van het café, dat de nodige beperkingen stelt aan de bedrijfsvoering

6.8 Museumshop

en ondernemingskansen, maar ook de eventuele dreiging van nieuwe (corona)
maatregelen. Het café is logischerwijs afhankelijk van het aantal museumbezoekers

Voor de shop geldt hetzelfde als voor het café. De winkel kreeg in 2017 een ruimere

en de anderhalvemeter-regel decimeerde het café tot slechts zes tweepersoonstafels:

locatie en een breder assortiment, maar is nog volop in ontwikkeling. Belangrijke reden

te weinig uiteraard voor een gezonde bedrijfsvoering. Aan het museum de taak

hiervoor is de bezetting, die sinds de opening vooral in handen was van vrijwilligers. Zij

vooral te zoeken naar kansen en stapsgewijs te groeien, zonder afbreuk te doen aan

bemensen de balie (die tevens dienst doet als entree), ontvangen gasten én klanten en

eerdergenoemde totaalbeleving.

verzorgen de verkoop. De inkoop was in handen van de medewerker bedrijfsvoering, die
het ontbrak aan tijd en gerichte expertise.

De aanpak vraagt uiteraard om een plan, actieve (bij)sturing en actuele kengetallen. Het
nieuwe hoofd hospitality & events (gestart in januari 2022) en het horecateam gaan hier

Met het aantreden van het hoofd hospitality & events en de coördinator events (met

gezamenlijk mee aan de slag. Onder het motto: ‘learning by doing’ en samenwerken

winkelervaring) kreeg de shop meer gerichte aansturing. Daarbij wordt – zoals bij het café –

waar het kan. Met als doel om uit te groeien tot een levendig café, dat past bij het

actief ingezet op een duidelijker profiel, een beter en eigenzinniger assortiment, maximalisatie

museum (en zijn exploitatie) en maximaal bijdraagt aan de beleving van het museum en

van de omzet en meer verbinding met het café en het museum. Ook hier: op een manier die

de Villa, ook voor bezoekers die hierin nog wat minder ervaren zijn.

ons past, aansluit bij missie en visie en duurzaam zorgt voor extra aanloop en verkoop, ook
aan niet-museumbezoekers. Deze uitgangspunten worden nog verder uitgewerkt.
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plek waar de stadscollectie en -geschiedenis wordt gevierd; Villa Constance
is het belangrijkste monument van de stad. Ander voorbeeld is themajaar Life
sciences, waar het museum met zijn programmering gericht bij aanhaakt.

Museum Jan Cunen biedt programmering voor een breed publiek, die verder reikt dan
de museummuren. Zoals in de visie vermeld: het museum wil zichtbaar zijn en kiest
voor een authentieke en toegankelijke programmering, met een hoofdrol voor Oss. Waar
mogelijk zoekt het daarbij de samenwerking op met andere partijen, verenigingen en
particulieren. Op de eerste plaats sluit dit aan bij het profiel van een ‘lerend museum’.
Door samen te werken met allerlei verschillende partijen doen we ervaringen en expertise
op, waarmee zowel museum als de organisatie worden verrijkt. Tweede reden is de
grote(re) slagkracht. Door krachten te bundelen is het mogelijk grotere uitdagingen aan te
gaan en een breder publiek te bereiken.    

• Culturele partners regionaal/landelijk – zoals Van Abbemuseum, De
Pont, Textiel Museum en het Schoenenkwartier, maar ook Stedelijk Museum
Schiedam, Museum Elsene en het Kröller-Müller Museum. Samenwerken
op het gebied van collectie, presentatie, marketing en kennisuitwisseling.
Denk aan gezamenlijke tentoonstellingen of projecten: bijvoorbeeld de
eerdergenoemde Bergoss-expositie (zie

2.2).

• Historische en archeologische verenigingen: samenwerken op

Hieronder een overzicht van belangrijke en mogelijke partners. Met name de eerste drie

het gebied van informatie, presentatie en educatie. Denk aan lezingen,

zijn direct te relateren aan de nieuwe missie en visie. De overige in willekeurige volgorde.

workshops, maar ook aan het gezamenlijk uitlichten van lokale verhalen of
objecten.

• Culturele partners in Oss – zoals Theater De Lievekamp, Cultuurpodium
Groene Engel, Bibliotheek Oss, Stadsarchief Oss en Muzelinck Centrum voor
de Kunsten, Stichting Oss Cultureel, OKVO, K26 en anderen. Samenwerken
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op het gebied van (cultureel) beleid, programmering, communicatie en
activiteiten. Denk aan gezamenlijke activiteiten, een stadstour of een
cultureel event.

• Bedrijfsleven – lokaal en regionaal: samenwerken op het gebied van
presentatie, communicatie, horeca en events. Enkele voorbeelden: Osse
bedrijven dragen (met objecten en verhalen) bij aan de Wonderkamer van
Oss, en zijn de hoofdleverancier van onze horeca; want: duurzaam en lokaal.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor events, ontvangsten en zakenlunches,
maar biedt het museum ook een (hernieuwde) kennismaking met de

• Sociaal-maatschappelijke partners – zoals: samenwerken in het streven

geschiedenis van Oss, voor nieuwe en bestaande medewerkers.

naar meer inclusiviteit en meerstemmigheid en het bereiken van nieuwe
publieksgroepen. Voorbeeld is de samenwerking in het kader van Thuis in het
museum (zie 6.2), waarbij het museum samen optrekt met maatschappelijke
organisaties en bewonersgroeperingen.

• Fondsen en begunstigers: samenwerking op het gebied van o.a. beleid,
presentatie, educatie en events. Voorbeeld is de meerjarenaanvraag
Jan Cunen is van OnSS, gesteund door Mondriaan Fonds, VSBfonds,
VriendenLoterij Fonds, Vrienden van Museum Jan Cunen en het Jan Cunen

• Onderwijs – van kleuters tot en met studenten: samenwerken op het

Fonds. Het museum koestert de contacten, bundelt de krachten en maakt

gebied van cultuureducatie en het stimuleren van talent en creativiteit, in

mogelijkheden om het museum te steunen – op de nieuwe website – beter

de breedste zin van het woord. Met ArtEZ wordt samengewerkt op het

zichtbaar.

gebied van Art-based Learning en met o.a. Radboud Universiteit, Fontys
Hogescholen en Universiteit Leiden (Faculteit Archeologie) op het gebied van
collectie, programmering en onderzoek, middels publieksprojecten en stages.
• Gemeente Oss – afdelingen cultuur en erfgoed: samenwerken op het
gebied van collectie/huisvesting en presentatie. Museum Jan Cunen is dé
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Nog altijd bestaat de wens tot het – gericht – verwerven van nieuw werk. Dit houdt de
verzameling levend en geeft een extra dimensie aan de springplankfunctie, die het museum ambieert. In het verleden lukte het bijvoorbeeld vroeg werk te verwerven van David

8.1 Profiel Collectie

Bade en Natasja Kensmil; een investering die zich ruimschoots heeft terugverdiend. Op
dit moment zijn de mogelijkheden echter beperkt en geheel afhankelijk van een overschot op de begroting. Het museum wil zich de komende jaren sterk maken om dit punt

De collectie van Museum Jan Cunen bestaat uit: beeldende kunst vanaf 1800 tot nu

opnieuw op de (gemeentelijke) agenda te krijgen.

(schilderijen, tekeningen, fotografie, film, video, installaties en beeldhouwkunst) en streekhistorische objecten. In totaal bestaat de verzameling op dit moment uit 4084 objecten.

Daarnaast blijven we creatief. Bij actuele projecten, zoals Kunst op de WC en tentoonstel-

De collectie is eigendom van de gemeente.

lingen met (lokaal) talent onderzoeken we of een verwerving onderdeel kan zijn van de
samenwerking. Focus hierbij ligt op (vaak kleine) werken of objecten, die speciaal voor het

Binnen de collectie beeldende kunst (ca. 1500 objecten) is met name de collectie ne-

museum worden gemaakt. Op deze manier ‘archiveren’ we de tentoonstelling en dragen

gentiende-eeuwse kunst (ca. 200 objecten) van topkwaliteit. Deze deelverzameling is

we zelf actief bij aan het verbeelden van de geschiedenis van het museum; één van de

een USP onder de rivieren en biedt een representatief overzicht van de 19e eeuw: van

uitgangspunten immers in de missie. Ook op het gebied van streekhistorie verkiest het mu-

romantiek tot Haagse School. Daarnaast beschikt het museum over een brede streek-

seum een actievere positie. Door kritisch te kijken naar alle aanbod, maar ook door zelf actie

historische collectie. Deze collectie bestaat onder andere uit archeologische vondsten,

te ondernemen. Interessant voorbeeld zijn de recente, hernieuwde contacten met Unilever,

religieuze voorwerpen, gebruiksvoorwerpen en industriële voorwerpen. Met name de

Organon en de S.P., in onze zoektocht naar ‘topobjecten’ voor de Wonderkamer van Oss.

archeologische collectie herbergt een aantal topstukken.
Na een positief oordeel van het museum worden schenkingen en aanwinsten voorge42

Het stichtingsbestuur heeft met de gemeente een collectiebeheersovereenkomst afge-

legd aan de gemeente. Na een officieel akkoord van de wethouder worden de werken

sloten. In 2020 zijn de financiële voorwaarden, behorend bij deze overeenkomst, (deels)

aan de verzameling toegevoegd.

herijkt. Het museum hanteert een Collectieplan (2020-2025), dat in samenspraak met
de Gemeente is vastgesteld. Ook wordt jaarlijks een collectiebeheersplan gemaakt. Daar-

Omdat in het verleden niet altijd sprake was van een consistent verzamelbeleid, zal het

naast wordt gewerkt aan een Gebouwenplan, met een inventarisatie van mogelijkheden

museum de collectie de komende jaren blijven ‘opschonen’. Dat doet het volgens de

en uitdagingen en een planning voor te verrichten onderhoud.

Leidraad voor Afstoting van Museale Objecten (LAMO) en uiteraard in overleg met de

8.2 Collectievorming
Vóór de verzelfstandiging beschikte Museum Jan Cunen over een jaarlijks aankoopbud-

gemeente. Voorbeeld hiervan is het afstoten van kunstwerken ontstaan binnen de Beeldende Kunst Regeling (BKR), in 2014-2015.
8.3 Collectiemanagement

get, beschikbaar gesteld door de Gemeente Oss. Dit geld werd besteed aan aankopen
van ‘kernfiguren’ in de actuele kunst en het dichten van hiaten in de bestaande verza-

Het Collectieplan 2020-2025 geeft een realistisch beeld van wat ons te doen staat. In de

meling. Voor de streekhistorische collectie golden minder strikte kaders. Deze groeit naar

komende periode kiest het museum de volgende prioriteiten:

gelang het aanbod. Sinds de verzelfstandiging heeft Museum Jan Cunen geen aankoopbudget en (dus) geen actief verzamelbeleid. Desondanks weten potentiële schenkers het

Museum Jan Cunen wil:

museum nog altijd goed te vinden. Deze werken/objecten worden per geval beoordeeld,
op kwaliteit, uniciteit en verhaal, maar ook of het op de juiste manier kan worden be-

• De basis op orde brengen

waard.

	Met aandacht voor onder andere de kwaliteit van het collectiebeheer, veiligheidszorg, digitale toegankelijkheid en de administratieve organisatie. Doelstelling is achterstanden in te lopen, hiaten te vullen en het niveau van het
beheer structureel te verhogen.
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• Kwaliteit borgen

Collectie op tour

Bij deelgebieden waar de basis op orde is, wordt het niveau bewaakt en vast-

Doel van het museum is de collectie te tonen aan een breed en inclusief publiek. Ook

gelegd, onder andere in een handboek voor Collectiebeheer.  

spreken we de ambitie uit om ‘meer aanwezig te zijn’ en het verhaal van het museum

• Gebouw inventarisatie

vaker te delen, op (geschikte) locaties buiten onze museummuren. Dit gebeurt nu ook al,

Het museum brengt de (on)mogelijkheden van het gebouw in kaart en bekijkt
waar de komende jaren stappen kunnen worden gemaakt, om onze missie en
visie optimaal te kunnen verwezenlijken. Meer hierover in HOOFDSTUK 10.  
• Collectiewaardering doorvoeren
Het verwervingsproces wordt geoptimaliseerd, met een gestandaardiseerde
collectiewaardering.
• Samenwerken
Waar mogelijk en nodig bundelen we onze krachten, met de gemeente, collega’s
uit het veld en (landelijke) expertisebureaus. Op deze manier ontwikkelen we
meer slagkracht en bouwen we gericht aan een relevant, inhoudelijk netwerk.
Speciale aandacht is er in het Collectieplan voor de volgende uitdagingen:
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Collectieregistratie
In april 2014 geeft de Gemeente Oss Helicon Conservation Support de opdracht tot een
‘Rapportage Nulmeting - Staat van Beheer’. Uit dit onderzoek blijkt dat er veel mankeert
aan de basisregistratie van objecten. Helicon gaat de uitdaging aan en geeft het collectiebeheer een beslissende impuls. Resultaat is dat alle objecten nu conform SPECTRUM-procedures op basisregistratieniveau worden geregistreerd.
Helicon maakt ook een begin met de opschoning van Adlib (nu: Axiell ALM Netherlands),
het registratiesysteem van het museum. Helaas wordt dit traject afgesloten zonder
sluitend overdrachtsdocument. Bovendien kampt het museum met de nodige hiaten.
Een deel van de collectie is geregistreerd als bulk, langdurige bruiklenen ontbreken en
een honderdtal objecten hebben ‘standplaats onbekend’. Zoals vermeld bij de prioriteiten
wordt deze achterstand de komende periode aangepakt.
Een andere uitdaging vormen collecties die – in de periode voor en tijdens de
verzelfstandiging – door de gemeente zijn aanvaard, maar nog niet zijn geregistreerd.
Sprekend voorbeeld hiervan is de Bergoss-collectie, bestaande uit zo’n 9000
patroontekeningen. Vanwege het lokale, historische belang, besluit de gemeente in
2020 tot een eenmalige (extra) vergoeding, van 45.000 euro. Met deze bijlage laat het
museum de collectie registreren en onderzoeken op mogelijke restauraties.   

bijvoorbeeld in de Maashorst of het Stadsarchief, of als bruikleen aan een ander museum
en uiteraard spelen de exacte keuzes en beoogde condities hierbij een belangrijke rol.
Dit geldt ook voor de Wonderkamer, die fysieke ‘uitlopers’ krijgt in onder andere het café
en de museumshop. Omdat deze plekken soms buiten de officiële beveiligde schil vallen,
wordt extra aandacht besteed aan de selectie en de manier waarop de objecten worden
getoond. In alle gevallen geldt dat kwetsbare of beschadigde voorwerpen in principe niet
worden gebruikt. Bij alle presentaties en (langdurige) bruiklenen worden duidelijke eisen
geformuleerd, om achteruitgang van de conditie te voorkomen of te remmen.  
Collectiedocumentatie
Museum Jan Cunen beheert een uitgebreid collectiearchief. Helaas is dit archief nooit
gerubriceerd of digitaal ontsloten. Hierdoor is het alleen fysiek te raadplegen. Dit geldt
ook voor de kleine bibliotheek, op de derde verdieping van het museum. Om hier beter
gebruik van te kunnen maken, worden de boeken in de komende periode geordend en
geregistreerd in het bibliotheeksysteem van Adlib.  
Ambitie is hetzelfde te doen met het archief. Daarvoor moeten echter nog meerdere
stappen worden genomen. De komende jaren hopen we in elk geval de basisstructuur en
voorwaarden te verbeteren.
Publicaties
Museum Jan Cunen verzorgt bij diverse tentoonstellingen een publicatie. De wens
bestaat om een publicatie over het gebouw en de collectie uit te brengen; idealiter
gekoppeld aan de (nieuwe) verhalen in de Wonderkamer en de eregalerij. Dit zal echter
moeten worden uitbesteed en is daarmee afhankelijk van externe financiering.
Collectie online
In het kader van de nieuwe website wordt ook de online collectie meegenomen. Het
is de bedoeling om objecten uit de Wonderkamer en aanverwante (semi)permanente
tentoonstellingen beter zichtbaar te maken en waar mogelijk te voorzien van een actueel
verhaal. Daarnaast blijft het voor bezoekers, geïnteresseerden en collega-musea mogelijk
om te zoeken in de collectie. In dit traject wordt onderzocht of het mogelijk is Collectie
Online opnieuw te activeren en zal ook de bestaande koppeling tegen het licht worden
gehouden.
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• In 2020 krijgt de conservator, als cruciale spil in de koers van het museum,
een vaste aanstelling.
• Het oude MT wordt vervangen door een afdelingenoverleg, met korte(re)

9.1 Juridische vorm

lijnen en meer bereik.
• In 2021 wordt het team (dankzij de toekenningen voor Jan Cunen is van

Sinds de verzelfstandiging is Museum Jan Cunen een stichting. Omdat het museum

OnSS) voor drie jaar versterkt met een projectcoördinator.

een officiële ANBI-status kreeg, konden ook alternatieve inkomstenbronnen worden
aangeboord, bijvoorbeeld in de vorm van projectsubsidies bij overheden of fondsen. Ook
is het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk te schenken.

Uiteindelijk leidt dit tot een nieuw organogram (versie januari 2022):

Gelet op de beperkte omvang van de werkorganisatie is gekozen voor een bestuurBestuur

directiemodel, waarbij de directeur verantwoordelijk is voor het beleid en de dagelijkse
bedrijfsvoering, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur: gedelegeerde
verantwoordelijkheid. In 2022 wordt deze taakverdeling verder uitgewerkt in een
bestuur- en directiereglement.

Algemeen directeur

Het bestuur van Stichting Museum Jan Cunen bestaat uit vijf leden, allen onbezoldigd.
De penningmeester en voorzitter zijn tekenbevoegd namens het gehele bestuur. De
Project coördinator

Financiële administratie
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voldoen aan de eisen van de WBTR. Voor de bestuursfuncties zijn profielen opgesteld
waarin de vereiste competenties worden beschreven. Naast affiniteit met beeldende
kunst dienen de bestuursleden competenties te hebben op het gebied van financiën,

MT

marketing, museologie, onderwijs en openbaar bestuur. Bij de samenstelling van het
bestuur wordt ook gekeken naar diversiteit en relevante netwerken.
9.2 Organogram en functiegebouw

Medewerker
Collectiebehoud
en beheer

Medewerker
Educatie

Conservator

Hoofd
hospitality
en events

Medewerker
Communicatie
Marketing

Met het aantreden van één directeur (in januari 2020) was ook het organogram toe
aan herziening. Zoals eerder geconcludeerd is de organisatie sinds de verzelfstandiging
in 2016 onherkenbaar veranderd. Met veel tijdelijke versterking op communicatie
en educatie en zonder vaste conservator is er onduidelijkheid over taken en

museumshop.

Vrijwilligers

Coordinator Events

hospitality & events: een functie met een groter accent op de horeca en de

Medewerker Café Cunen

• In 2020 wordt de medewerker bedrijfsvoering vervangen door een hoofd

1e Medewerker Café Cunen

aanpassingen:

Coordinator Café Cunen

worden gekeken naar de structuur en taakverdeling. Dit leidt tot de volgende

Rondleiders

Dankzij aflopende contracten en het vertrek van enkele medewerkers kan opnieuw

OKVO/scholen vacature

verantwoordelijkheden. Daarnaast kampt het museum met hoge personeelskosten.

Facilitair
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Code Cultural Governance is van toepassing en uitgangspunten en bevoegdheden

ONDERNEMINGSPL AN 2022 EN VERDER

De functies binnen het managementteam zijn vaste functies, die hun beslag kregen in

9.3 CAO

vastgestelde functieprofielen. Dit geldt ook voor de medewerkers van het café. De facilitair
medewerker wordt op dit moment gedetacheerd vanuit de Gemeente. Deze detachering

Museum Jan Cunen volgt de Museum CAO.

houdt op bij zijn pensioen, in mei 2022. Omdat de functie onmisbaar bleek, moet het
museum op zoek naar vervanging die past binnen de beperkte, financiële mogelijkheden.

9.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit zal betekenen dat een aantal taken niet meer kunnen worden opgepakt en/of moeten
worden uitbesteed.

Museum Jan Cunen onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie (2019) en de Fair
Practice Code. Doel van de Code Diversiteit en Inclusie is dat de culturele en creatieve

De komende jaren zal blijken of het lukt om de coördinator events en de

sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert en toegankelijk

projectcoördinator langer aan het museum te verbinden. De kosten van de laatste

is voor iedereen: als maker, producent, werkende en publiek. Met een aangepaste missie

worden betaald uit een meerjarensubsidie; de coördinator events is aangenomen

en een actief doelgroepenbeleid heeft het museum de code nu sterk(er) verankerd in

voor het binnenhalen van meer commerciële events. Het tijdstip bleek ongelukkig,

zijn beleid. Het team toetst – zowel bij aanvang als na afloop – wie we precies hebben

net voor de komst van corona, maar een basis is gelegd. In 2022 willen we dan ook in

bereikt en hoe we ook anderen bij het museum kunnen betrekken. Museum Jan Cunen

elk geval de potentie in kaart brengen en alsnog een gedegen begin maken met een

is er immers voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of opleiding.

actief eventbeleid. Voor beide functies geldt dat extra inkomsten of (nieuwe) externe
financiering in feite onmisbaar zijn voor contractverlenging. De rondleiders werken bij

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst,

het museum als ZZP-er en worden op afroep ingezet; de financiële administratie is

cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit,

uitbesteed aan een extern administratiebureau.

vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie
en biedt een handreiking hoe de sector gezamenlijk tot een toekomstbestendige
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Verantwoordelijk voor de HR en alles dat speelt rondom het team is de algemeen

arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt. In het museum krijgt de code een gevolg via onder

directeur. Deze functie is in de nieuwe structuur zwaar belast, met het functiepakket van

andere eerlijke vergoedingen voor kunstenaars en makers, gebaseerd op de richtlijn

de voormalige tweehoofdige directie en taken die voorheen werden opgepakt door het

kunstenaarshonoraria van het BKNL. Door kunstenaars op te nemen als een belangrijke

(meewerkend) bestuur. Om deze reden deed het museum een beroep op de landelijke

doelgroep en ons actief te positioneren als een lerend (en transparant) instituut streeft het

regeling voor een HR-voucher, die het mogelijk maakt – voor langere tijd – een extern

museum naar een gelijkwaardige arbeidsverhouding.

adviseur in te schakelen.
Vrijwilligers
Het museum leunt stevig op zijn grote vrijwilligersgroep, die op verschillende
manieren wordt ingezet. Een tweetal vrijwilligers met een kantoorfunctie krijgt een
vrijwilligersvergoeding, die is opgenomen in de begroting. Het hoofd hospitality & events
is aanspreekpersoon en formeel leidinggevende en zorgt voor begeleiding, informatie
en coördinatie. Het in stand houden van de vrijwilligersgroep vraagt focus en aandacht.
Zeker de komende jaren (zie 2.1) blijft dit een belangrijke uitdaging. Daarom zetten
we er actief op in om de groep op peil te houden en uit te breiden, maar vooral om de
vrijwilligers te inspireren en waar mogelijk actief te betrekken, op basis van hun eigen
expertise en interesses. Denk hierbij aan programma’s in het museum en in de wijk,
en mogelijke externe samenwerkingsprojecten. Daarnaast organiseren we trainingen,
lezingen en op reguliere tijden ook een gezellige borrel. Zo versterken we de binding met
het museum én met elkaar en vergroten we de betrokkenheid.
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HOOFDSTUK 10 | HUISVESTING
10.1 Profiel gebouw

10.2 Huurovereenkomst en MJOP
Het museum huurt Villa Constance van de gemeente. De actuele huur is zo’n € 85.000,per jaar. Voor de depots is het museum geen huur verschuldigd. Tussen gemeente
en stichting Museum Jan Cunen is een huurovereenkomst afgesloten, waarin o.a. is

Museum Jan Cunen is gehuisvest in het rijksmonument Villa Constance. De
accommodatie beslaat ca. 1000 m2 bvo, verdeeld over 4 verdiepingen en de interieurs
van de eerste en de tweede verdieping hebben een monumentale status. In 2016-2017
is de Villa verbouwd en uitgebreid, met o.a. een café, een winkel. Het ontwerp is van
architectenbureau De Twee Snoeken en het resultaat mag er zijn.
In ‘normale tijden’ biedt Café Cunen ruimte aan zo’n 20/25 gasten; op mooie dagen
heeft het museum ook een terras, prachtig gelegen onder de monumentale bomen
van het Jan Cunen Park. De hoge glazen ramen verbinden binnen en buiten en geven
het museum een open uitstraling. Sowieso zorgt de verbouwing voor een verbetering
van de publieksvoorzieningen; met een nieuwe entree aan de parkzijde, een gezellige
museumshop en 150 m2 extra tentoonstellingsruimte, op de zolderverdieping. De
kantoren verhuizen naar het souterrain; de depotruimte wordt geconcentreerd onder het
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gemeentehuis.
Het mag intussen duidelijk zijn: Villa Constance speelt een centrale rol in de nieuwe
koers. Het museum is onlosmakelijk verbonden met zijn unieke locatie en wil dat (nog)
meer uitdragen. Dit krijgt een vervolg in de programmering, van zowel tentoonstellingen
als activiteiten. In de Wonderkamer wordt de geschiedenis van de Villa uitgelicht; op
bijzondere plekken in het gebouw komen vaste tekstbordjes, zodat de bezoeker – naast
de tentoonstelling – ook het gebouw leert kennen.
Ook dient de Villa daarmee als inspiratiebron voor tijdelijke tentoonstellingen (zie 6.2.2.).
Mooi voorbeeld is de tentoonstelling Erwin Wurm – Am I a House, die zichtbaar aansluit
bij de locatie. De nieuwe ‘gastenkamer’ knipoogt naar de oude woonfunctie en biedt de
mogelijkheid een lokaal initiatief of een persoonlijke idee (tijdelijk) te verbinden aan onze
vaste programmering. Dat doen we ook in het Jan Cunen Park, waar we (proactief)
aansluiting zoeken bij kleine en grotere events, om op die manier onze toegangsdrempel
(zie de visie) structureel te verlagen. Aan de ingangen van het park wapperen onze
banieren en delen we op een toegankelijke manier de (brede) programmering.

bepaald dat een eventuele indexering van de huur in beginsel wordt gecompenseerd
met een navenante stijging van de jaarlijkse gemeentelijke vergoeding. Daarnaast is
een demarcatie opgenomen voor wat betreft het eigenaarsdeel van het onderhoud en
huurdersonderhoud.
Voor de villa is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) beschikbaar met een
doorlooptijd van 50 jaar en een onderhoudscyclus van 40 jaar. Dit plan wordt ieder jaar
geactualiseerd. Het MJOP omvat het groot onderhoud en het dagelijks onderhoud:
bouwkundig, installatietechnisch, storingen/klachten en preventief onderhoud.
Conditieniveau van het onderhoud is niveau 3 volgens NEN 2767. Dit is te omschrijven
als een ‘redelijke’ conditie. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze score is gebaseerd
op de staat van de bouwdelen en geen rekening houdt met de bedrijfsfunctie en/of
beleids- en waarde-aspecten. Dat maakt dat technische conclusies niet altijd stroken met
de museale functie. Om een goed totaalbeeld te krijgen van het ‘presteren’ van de Villa,
zijn altijd aanvullende inspecties nodig.
Het museum hanteert sinds 2022 een Gebouwenplan, met een beschrijving van de
huidige situatie, een planning van huurdersonderhoud, maar ook wensen en ambities
om de museale kwaliteit de komende jaren – in beheersbare stappen – te verbeteren.
Het museum werkt hierbij samen met de gemeente Oss, de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed en verzekeraar AON. Belangrijke punten zijn het uitvoeren van een generale
beveiligingscheck en het verbeteren van het luchtklimaat, met name ook in de kantoren.
10.3 Klimaat en beveiliging
Op het gebied van klimaat en beveiliging is er de laatste jaren weinig veranderd. Wel
weten we – onder andere dankzij extern onderzoek – steeds beter waar aandacht nodig
is, in relatie tot onze topstukken en de programmering. Dat is vaak balanceren en maakt
het steeds moeilijker om in aanmerking te komen voor een collegiale bruikleen. Voor veel
andere kleine en middelgrote musea de reden (flink) te verbouwen, ten gunste van een
beter museumklimaat. Voor Museum Jan Cunen lijkt een dergelijk traject voorlopig niet
realistisch.
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Toch blijft met name het binnenklimaat structureel een punt van aandacht. Het museum
is niet voorzien van een klimaatinstallatie en houdt de luchtvochtigheid handmatig op
peil, met hulp van mobiele apparatuur. Op zaal is geen airconditioning en de verwarming

HOOFDSTUK 11 | MEERJARIGE
EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSRAMING

is conventioneel.
Van november tot en met juni 2019 is het klimaat gemonitord door Helicon. Deze
samenwerking is beëindigd, vanwege uiteenlopende verwachtingen. Op dit moment
worden sensoren van Testo ingezet. De medewerker collectiebeheer checkt deze
dagelijks en coördineert het inregelen, vullen én legen van de apparatuur. Een
arbeidsintensief traject dat ervoor zorgt dat de standaardnorm – een temperatuur
van 20 °C (+/-2) en een relatieve luchtvochtigheid (RV) van 53% (+/-5) – in het gehele
gebouw nu in 40% van de tijd wordt behaald. Dit heeft invloed op het behoud en
beheer én de programmering, maar ook op de werkomstandigheden en de individuele
bezoekerservaring. In de kantoren ontbreekt goede ventilatie; bezoekers klagen over
tocht en de wisselende temperatuur.
In het Gebouwenplan worden deze bevindingen meegenomen. Daarnaast blijven we
kijken hoe het beter, veiliger en duurzamer kan. Deze wensen worden de komende jaren,
in samenwerking met de gemeente Oss, het R.C.E. en andere (externe) experts verder
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onderzocht. De gemeente gaf eerder aan (in het cultuurbeleid 2022 e.v.) dat het bereid is
te onderzoeken wat nodig is om wél aan de geldende museumnormen te voldoen. Aan
de hand van een uitgewerkt plan wil de gemeente bezien in hoeverre hiervoor externe
financiering te verwerven is.

In dit hoofdstuk werken wij het ondernemingsplan uit in een meerjarige exploitatie- en
investeringsraming 2022-2026. Het gaat uitdrukkelijk om een begroting op hoofdlijnen,
die inzicht biedt in de financiële bandbreedte waarbinnen de exploitatie van Museum
Jan Cunen zich in de komende jaren kan bewegen. De afgelopen jaren (tijdens de
coronapandemie) hanteerde het museum elk jaar meerdere financiële scenario’s, om
snel en efficiënt te kunnen meebewegen met de praktijk. Indien nodig zal dit de komende
jaren een vervolg krijgen.
11.1 Kaders en uitgangspunten
De meerjarige exploitatie- en investeringsraming 2022-2026 kent een aantal kaders en
uitgangspunten:
• Een duurzame financiële basis. Museum Jan Cunen wil een duurzame basis
creëren waarbij er een goede balans is tussen de financiële bijdrage die het
museum ontvangt van de gemeente Oss en de eigen inkomsten. De bijdrage
van de gemeente is onder te verdelen in exploitatiesubsidie en niet-structurele subsidies. De eigen inkomsten kunnen worden gegenereerd uit entree-inkomsten, uit horecaexploitatie, uit verhuur en uit winkelinkomsten. De
ruimte om hierin ‘te ondernemen’ wordt beperkt door wet- en regelgeving
rondom paracommercialiteit. Museum Jan Cunen wil de komende jaren –
samen met Gemeente Oss – onderzoeken wat een realistische bandbreedte
is die op dit vlak kan worden gehanteerd.
• Kengetallen als sturingsinstrumenten. Deze kengetallen hebben betrekking
op de aantallen en de aard van de activiteiten die worden georganiseerd, op
de aantallen bezoeken, op de gemiddelde bestedingen per bezoek of deelname aan een activiteit, en op de inkooppercentages (horeca, programma).
Deze kengetallen gaat Museum Jan Cunen gebruiken als sturingsinstrumenten. Het zijn de knoppen waaraan in de komende jaren kan worden gedraaid.
• Museum Jan Cunen gaat in de meerjarige exploitatieraming een duidelijker
onderscheid maken tussen variabele en vaste kosten en variabele en vaste
opbrengsten. Tot de variabele kosten worden gerekend: de directe activitei-
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tenkosten (bijvoorbeeld kosten programma, de kosten van flexibel personeel

Inkomsten

en de inkoop bij de horeca). Tot de vaste kosten worden gerekend: de kosten

De insteek is, conform vorige alinea, inkomsten uit de exploitatie geleidelijk te verhogen.

van het vaste personeel, de huisvestingskosten, de algemene organisatie-

Ten opzichte van de jaren die achter ons liggen worden de doelstellingen uit het

kosten en de kapitaallasten. Variabele opbrengsten zijn de inkomsten uit

bedrijfsplan in de meerjarige exploitatieraming als volgt vertaald in de inkomsten (op

kaart- en winkelverkoop, horecaverkopen en verhuur en projectsubsidies.

hoofdlijnen):

Vaste opbrengsten zijn de jaarlijkse gemeentelijke subsidie.
• De entree-inkomsten nemen geleidelijk aan toe, dankzij de toename van het
• Museum Jan Cunen wil de kosten zoveel als mogelijk stabiliseren. De inkomsten uit de exploitatie wil het geleidelijk aan verhogen. Een toelichting hierop

aantal bezoekers: 16.000 (in 2022), 18.000 (in 2023), 20.000 (in 2024),
23.000 (in 2025) en 25.000 (in 2026).

volgt in paragraaf 11.2.
• De verkoopopbrengst uit de winkel neemt toe. Ook deze opbrengst is (uiter11.2 Toelichting op exploitatieraming

aard) direct gerelateerd aan het aantal bezoekers.
• De opbrengsten uit het café nemen toe. Door meer bezoeken en een gemid-

Kosten
De insteek is, als gezegd, de kosten de komende jaren zoveel mogelijk te stabiliseren. Ten

deld hogere besteding per bezoek.

opzichte van de jaren die achter ons liggen worden de doelstellingen uit het bedrijfsplan
in de meerjarige exploitatieraming als volgt vertaald in de kosten (op hoofdlijnen):
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• Het investeren in deskundigheidsbevordering van zowel medewerkers als
vrijwilligers. Dit vergroot de betrokkenheid en zorgt voor nieuwe expertise en
mogelijkheden.
• De kosten voor het collectiebeheer zullen iets toenemen; vanwege het
(meer) zichtbaar maken van de eigen collectie, ook op locaties buiten het
museumgebouw. Zie HOOFDSTUK 8.
• Toename energie-, materiaal- en transportlasten. Effecten van de inflatie.
• Toename programmakosten (waaronder project Jan Cunen is van OnSS).
Een brede, laagdrempelige en inclusieve programmering vraagt om meer
budget, zeker als de kwalitatieve norm blijft.
• Toename inkoopkosten; zowel voor de winkel als voor het café.
• Toename personeelskosten. De nieuwe Museum CAO voorziet in een loonstijging van respectievelijk 1% (per 1 januari 2022) en 2,5% (vanaf juli 2022),
naast het jaarlijkse extra periodiek.

• Het aantal maatschappelijke en commerciële verhuringen neemt licht toe:
huwelijken/ontvangsten (groot/klein). Nieuwe prijslijst, nieuw beleid (hogere
prijs - verschil commercieel/niet-commercieel).
• Extra inkomsten uit fondsen. Met meer fondsaanvragen en een groeiend
aantal donateurs van Fonds Jan Cunen en de Vrienden van Museum Jan
Cunen.
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HOOFDSTUK 12 | RISICOPARAGRAAF

11.3 Exploitatieraming
BASISBEGROTING 2023 – 2026
realisatie

begroting

prognose

prognose

prognose

prognose

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Entree

18.025

64.205

72.000

80.000

92.000

100.000

Opbrengsten
winkel/café

41.483

100.160

112.000

125.000

144.000

156.000

Opbrengsten
educatie

12.533

20.000

25.000

25.000

27.000

28.000

94.715

120.215

95.000

120.000

122.000

124.000

668.784

671.940

669.000

669.000

679.000

690.000

Jaartal
BATEN
Exploitatieopbrengsten

Gebeurtenis

Effect

Beheersmaatregel(en)

Voorgestelde missie, visie
en doelstellingen uit
bedrijfsplan verdwijnen
naar de achtergrond

Er worden allerlei activiteiten
in gang gezet zonder dat
ze in de voorgestelde koers
passen

Op reguliere basisdoelstellingen en
status daarvan centraal stellen tijdens
teambesprekingen

Algemeen: doelstellingen
bedrijfsplan worden niet
gehaald

Verlies draagvlak en
bestaansrecht MJC

Analyseren aan welke knoppen
gedraaid kan worden om koers in
bepaalde mate bij te stellen. Vervolgens
tot passende maatregelen overgaan.

Planning blijkt niet
haalbaar

Doelstellingen komen onder
druk te staan

Interne hercontractering: wat heeft
prioriteit en wat niet?

Eén of meer
samenwerkingspartners
vallen af

Doelstellingen komen onder
druk te staan

Investeren in de relatie met
samenwerkingspartners of waar
mogelijk investeren in nieuwe,
alternatieve samenwerkingspartners

Structurele vergoeding gem. Oss
Collectiebeheer
Museum
activiteiten

Overige (niet-structurele) subsidies/bijdragen
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Sponsoring

14.000

12.000

12.000

13.000

14.000

15.000

Opbrengsten
fondsen

12.801

50.500

20.000

20.000

25.000

25.000

862.332

1.039.020

1.005.000

1.052.000

1.103.000

1.138.000

348.813

364.000

367.000

386.000

411.000

421.000

20.822

16.000

21.000

25.000

25.000

25.000

Bankkosten

2.376

2.800

2.500

3.000

3.000

3.000

Vrijwilligers

11.960

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

Huisvestings
kosten

92.325

150.500

151.000

153.000

155.000

157.000

Collectiebeheer

84.842

146.000

96.000

96.500

97.000

97.500

Organisatiekosten

39.227

36.850

37.000

37.500

38.000

38.000

Communicatie/PR

17.918

24.000

24.000

27.000

30.000

32.000

104.957

123.658

131.000

137.000

147.000

154.000

19.448

28.000

33.000

34.000

37.500

37.500

Kosten programma

100.911

105.000

105.000

110.000

115.000

120.000

Kosten onvoorzien

-

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

843.599

1.032.308

1.003.500

1.045.500

1.095.500

1.122.500

18.733

6.712

1.500

6.500

7.500

15.500

Totale baten
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LASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen

Inkoopkosten
winkel/café
Kosten educatie

Totale lasten
resultaat uit
gewone
bedrijfsvoering

Organisatie is onvoldoende
geëquipeerd doelstellingen
te behalen

Aandeel eigen inkomsten
in totale exploitatie blijft
gelijk of neemt af

Financiële doelstellingen
worden niet gehaald

Doelstellingen bedrijfsplan
worden niet of slechts
gedeeltelijk gerealiseerd,
terwijl organisatie op
tandvlees loopt

Organisatie herinrichten op basis
van doelstellingen en activiteiten
businessplan: welke structuur past
het beste bij wat we willen bereiken,
personeel volgt structuur; of:
Interne hercontractering: wat heeft
prioriteit en wat niet?

Grotere afhankelijkheid van
subsidie, kwetsbaarheid
exploitatie neemt toe,
stichting teert in op (eigen)
reserves

Beter evenwicht creëren tussen eigen
inkomsten en exploitatiesubsidie,
financiële rendement van de activiteiten
vergroten, opbouwen van risicoreserve

Kwetsbaarheid exploitatie
neemt toe, stichting teert in
op (eigen) reserves

Analyseren aan welke knoppen
gedraaid kan worden aan zowel batenals kostenkant om koers in bepaalde
mate bij te stellen. Vervolgens tot
passende (prioritaire) maatregelen
overgaan.

