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INLEIDING
 

2021 - 2025

Het Nationaal Gevangenismuseum 
in Veenhuizen is een unieke plek 
in Nederland. Met zijn spannende 

presentaties, interessante 
tentoonstellingen en bruisende 

evenementen, gelegen in een bijzondere 
omgeving trekt het jaarlijks ruim  

100.000 bezoekers. 

Vijftien jaar na de opening in het voormalige 

Tweede Gesticht heeft het Nationaal Gevangenis-

museum een solide positie in het Nederlandse 

museale landschap verworven. Het museum, hart 

van de unieke erfgoedlocatie Veenhuizen, speelt 

een belangrijke rol in de cultuur-toeristische 

aantrekkingskracht van Noord-Nederland. Sinds 

de volledige museale vernieuwing en de verhuizing 

naar het dwanggesticht (2005) heeft het museum 

anderhalf miljoen bezoekers mogen verwelkomen.

In het Gevangenismuseum vertellen we twee 

hoofdverhalen: de geschiedenis van gevangenschap 

en vrijheidsbeneming en onze oorsprong als 

onvrije kolonie voor stedelijke wezen en paupers. 

Beide verhalen gaan over vrijheidsbeneming en 

heropvoeding en opvattingen daarover door de  

tijd heen.

Dit document biedt de komende jaren inspiratie  

en geeft richting aan onze ambities en jaarplannen.

De coronacrisis heeft impact op de museum-

plannen. Het wegvallen van inkomsten en 

onvoorspelbaarheid van de gevolgen in de 

toekomst maken vooruitkijken tot een avontuur. 

Het museum blijft vasthouden aan de uitgezette 

lijn, maar zal bij elke ontwikkelstap telkens de 

realiteit in het oog moeten houden.

I N L E I D I N G

2021 - 2025

4



76

Waar staat het museum  
in 2025?

2021 - 2025

Het museum vertelt twee op deze plek ver-

vlochten, maar op zichzelf staande verhalen; 

het verhaal over de nationale geschiedenis van 

gevangenschap en vrijheidsbeneming en het 

verhaal van de oorsprong en ontwikkeling als een 

kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid tot 

gevangenisdorp.

Om aan het bovenstaande en aan het toe-

genomen aantal bezoekers ruimte te bieden, 

is het museumgebouw uitgebreid met nieuwbouw 

op de plek waar ooit de vierde zijde van het carré-

vormige gebouw stond. 

Het museum positioneert zich als een plek 

waar bezoekers kennismaken met verschillende 

systemen om de medemens in onze samenleving te 

disciplineren en te resocialiseren, toen en nu.

Het museum signaleert actuele maatschap-

pelijke ontwikkelingen, verbindt deze met het 

museale verhaal en vertaalt deze naar de bezoeker.

Het collectieonderzoek richt zich op 

onderwerpen voor de exposities van de twee 

kernthema’s, met het verzamelen en onderzoeken 

levensverhalen als speerpunt.

Het museum heeft het European Heritage 

Label. Ook is het een belangrijke uitdrager van 

de cultuurhistorische waarde van de Maatschappij 

van Weldadigheid, met in het bijzonder de kolonie 

Veenhuizen. Veenhuizen heeft samen met de voor-

malige Koloniën van Weldadigheid Frederiksoord, 

Wilhelminaoord en het Belgische Wortel de status 

van Unesco Werelderfgoed. Het museum heeft een 

internationale positie en is meertalig.

Het museum is gegroeid naar verdere  

verbreding van partnerships en ontvangt 

gemiddeld 150.000 bezoekers of meer per jaar.
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1

TWEE
VERHALEN 

Het museum vertelt twee op deze plek 
vervlochten, maar op zichzelf staande 
verhalen; het verhaal over de nationale 
geschiedenis van gevangenschap en 

vrijheidsbeneming en het verhaal van de 
oorsprong en ontwikkeling als een kolonie 

van de Maatschappij van Weldadigheid  
tot gevangenisdorp.

Het Nationaal Gevangenismuseum is een site-

museum. De samenhang van gebouw, collectie en 

de vestiging in gevangenisdorp Veenhuizen vormen 

de basis van onze verhalen.

Het museum toont de Nederlandse geschiedenis 

van straffen en de wijze waarop straffen werden 

en worden uitgevoerd, vanaf 1600 tot heden. 

Daarnaast is de ontwikkeling van de onvrije kolonie 

Veenhuizen naar Rijkswerkinrichting en later het 

gevangenisdorp onderdeel van de presentatie. 

Het Nationaal Gevangenismuseum laat zien 

hoe tijd- en plaatsgebonden strafbaar gedrag is, 

welke normen golden en hoe afwijkend gedrag 

bestraft werd. De verhalen werpen een blik op de 

verschillende systemen in de loop van de eeuwen. 

Ze confronteren de bezoeker met zijn eigen beeld 

van vrijheid en de vraag wat wenselijk en humaan 

gedrag is; wat vrijheidsbeneming met mensen doet.

In de opstelling wil het museum in een aparte 

expositie aandacht besteden aan de oorsprong 

van het gebouw en dorp, als kolonie van de 

Maatschappij van Weldadigheid. Stichter 

Johannes van den Bosch ontwikkelde de kolonie 

als een nieuwe manier om armoede de wereld 

uit te helpen door stedelijke wezen en paupers, 

‘onwilligen en onbekwamen’, te resocialiseren, om 

ze zelfstandig te kunnen laten terugkeren in de 

maatschappij.

Inhoudelijke samenhang creëren en verstevigen is 

daarbij het hogere doel. De publiekspresentaties 

sluiten op elkaar aan en verwijzen naar elkaar, 

zodat bezoekers ervaren hoe bijzonder het initiatief 

van Johannes van den Bosch in de 19e eeuw was en 

welke sporen zijn werk in onze samenleving van  

nu zijn terug te vinden.

T W E E  V E R H A L E N 

1

10
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UITBREIDING
 Het museum heeft de afgelopen jaren plannen 

gemaakt en fondsen geworven om de uitbreiding 

te realiseren die nodig is om de ambities ruimte 

te geven: betere bezoekersstroom en -faciliteiten, 

waar nodig corona-proof, ruimte voor een aparte 

presentatie over de koloniegeschiedenis en het 

multifunctioneel gebruik van het binnenterrein.

Het in 2020 afgeronde bouwhistorisch onderzoek 

biedt, naast veel waardevolle informatie over 

de geschiedenis van de plek, het zogeheten 

transformatiekader voor de architectonische 

aanpassingen van het gebouw en het terrein.

De uitbreiding en herinrichting vinden gefaseerd 

plaats. De eerste fase behelst de gedeeltelijke 

herinrichting van het bestaande gebouw en het 

aanbouwen van een deel van de 100 jaar geleden 

verloren gegane vierde carrézijde. Daarmee biedt 

deze eerste uitbreiding ruimte aan zowel een 

uitbreiding van het nationale verhaal als een eigen 

vleugel voor de geschiedenis van Veenhuizen.

Gebouweigenaar Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente 

Noordenveld en de provincie Drenthe zijn hierin 

(vergunnings)partners. De aanpassingen houden 

vanzelfsprekend rekening met de status van het 

gebouw als rijksmonument en de voorwaarden van 

de statusaanvraag Unesco Werelderfgoed, waarvan 

de provincie Drenthe siteholder is. 

De kosten voor de eerste fase zijn grotendeels 

gedekt (Gevangenismuseum € 1.080.000, 

BankGiroLoterij € 600.000, Provincie Drenthe  

€ 400.000, Gemeente Noordenveld € 200.000).  

Om onze volledige uitbreidingswensen te 

kunnen realiseren ontbreekt nog een bedrag van 

1 miljoen euro, waarvoor in 2021 een gericht 

fondsenwervingstraject start. Samen met de 

Provincie Drenthe zoekt het museum naar partijen 

voor deze noodzakelijke doorontwikkeling.

U I T B R E I D I N G 

2

Om plaats te bieden aan de twee  
verhalen en ruimte te bieden aan het 

toegenomen aantal bezoekers,  
is het museumgebouw uitgebreid  
met nieuwbouw op de plek waar  

ooit de vierde zijde van het  
carrévormige gebouw stond.

12
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3

POSITIONERING
 

Het museum positioneert zich 
als een plek waar bezoekers 

kennismaken met verschillende 
systemen om de medemens in onze 
samenleving te disciplineren en te 

resocialiseren - toen en nu.

MISSIE

Het Gevangenismuseum draagt bij 

aan genuanceerd denken over de 

waarde van vrijheid en inclusiviteit 

door context te verbreden en 

meningen en overtuigingen ter 

discussie te stellen en te verdiepen. 

Het levert daarmee een bijdrage aan 

de tolerantie in de samenleving als 

geheel.

P O S I T I O N E R I N G 

3

VISIE

Het Gevangenismuseum verbindt 

heden en verleden van verpaupering, 

heropvoeding, misdaad en straf. 

Het is dé plek waar het verhaal 

wordt verteld over de gevolgen 

van normafwijkend gedrag door 

persoonlijke en maatschappelijke 

omstandigheden.

14
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4

  VERBINDING - 
INCLUSIVITEIT

Het museum signaleert 
actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen, verbindt deze 
met zijn museale verhaal en 

vertaalt deze naar de bezoeker.

Of je het nu hebt over gevangenisstraf of andere 

redenen van verblijf in Veenhuizen, het gaat in 

essentie over de zoektocht van de samenleving 

naar de maakbaarheid van de mens door 

heropvoeding, bestraffing en disciplinering. In 

de komende beleidsperiode wil het museum 

de bezoeker meenemen in die zoektocht door 

verbanden te leggen tussen het verleden en de 

actualiteit:

• verhalen over straffen als vergelding van toen, 

verbinden aan dader-slachtofferprogramma’s 

van nu;

• verhalen over uitsluiting en heropvoeding van 

toen, verbinden aan etnische en religieuze 

intolerantie en polarisatie van nu;

• verhalen over paupers van toen, verbinden aan 

‘leven onder de armoedegrens’ nu.

Door met de ogen van nu te kijken naar het 

verleden kan de bezoeker lessen trekken uit de 

geschiedenis die we in het museum vertellen. 

Resocialiseren was en is telkens het humane 

doel. De vraag is of de samenleving op deze 

wijze dat doel bereikt of zo juist armen en ex-

gedetineerden uitsluit. Het mag duidelijk zijn dat in 

het Gevangenismuseum in- en uitsluiting direct aan 

het museale verhaal raakt. In de komende jaren 

wil het museum dit aspect samen met het publiek 

onderzoeken en zo bijdragen aan tolerantie en 

begrip.

V E R B I N D I N G  -  I N C L U S I V I T E I T

4
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Verbinding door leren, 
beleven en ervaren 

4

VERDIEPING  

Een aan de tentoonstellings-programmering 

gekoppelde verdiepende publieks-

programmering. De thema’s worden vanuit 

meerdere invalshoeken toegelicht, uitgediept en 

naar het heden en de eigen levenssfeer van de 

bezoeker getrokken.

EVENEMENTEN   

Het binnenterrein van het museum vormt de 

passende achtergrond voor evenementen, 

zoals de succesvolle Bajesdag en de muziek-

theaterproductie Het Pauperparadijs - die in 2021 

zal terugkeren. Evenementen hebben veel creatieve 

potentie en bieden het museum de mogelijkheid op 

verschillende manieren verschillende doelgroepen 

aan te spreken. Ook de komende jaren wil het 

museum kansen benutten en intensiveren, altijd 

met respect voor belangen van omwonenden.

EDUCATIE   

Onderwijsprogramma’s voor het gehele 

onderwijsspectrum van primair tot universitair 

onderwijs, met als kerndoelgroep de bovenbouw 

van het PO en onderbouw VO, waarbinnen 

leerlingen en studenten in een mix van 

overdrachtsvormen, actief onderzoekend en 

ervaringsgericht leren.

ONLINE MEDIA   

De komende jaren wil het museum online en 

social media pilots opzetten om ook buiten het 

gebouw de dialoog te zoeken en in een brede 

context meningen en overtuigingen ter discussie  

te stellen en verdieping te bieden.

Museumbezoek is een leuk en ontspannend 

leerzaam dagje uit met familie, vrienden, 

school of collega’s. Het museum beschouwt 

het als zijn educatieve opdracht om de missie 

op een aantrekkelijke manier te vervullen, met 

kennisoverdracht, formeel en informeel leren, 

begrijpen en voelen. Het museum wil daarbij de 

komende jaren actuele maatschappelijke thema’s 

agenderen. Niet schools, maar door bezoekers 

te laten voelen hoe het is om als bewaker keuzes 

te maken over anderen en als verpleegde of 

gedetineerde niet de vrijheid te hebben om te gaan 

en staan waar je wilt, of om je te ontwikkelen in de 

richting die je zelf kiest. Onderzoek laat zien dat 

ons museumbezoek alle lagen van de Nederlandse 

bevolking omvat: jong en oud, hoog en laag 

opgeleid, regionaal en (inter)nationaal. 

Omdat iedereen op een andere manier reageert en 

leert, gebruiken we een breed scala aan middelen, 

waarbij bezoekers leren met en van elkaar. 

We zetten een breed scala aan middelen om onze 

missie vorm te geven: 

EXPOSITIES   

Betekenisvolle (vaste en tijdelijke) exposities 

rond maatschappelijke jaarthema’s, zoals 

armoede, religie in de gevangenis, de verhouding 

dader-slachtoffer. Hierin wordt informatie 

gelaagd aangeboden en worden bezoekers in de 

gelegenheid gesteld vraagstukken rond armoede, 

schuld, misdaad en straf zoveel mogelijk zelf en 

samen te ervaren, zonder een pasklaar antwoord 

geven.

18 19
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COLLECTIE

Het collectieonderzoek 
richt zich op onderwerpen 
voor de exposities van de 

twee kernthema’s, met het 
verzamelen en onderzoeken van 

levensverhalen als speerpunt.

Het Nationaal Gevangenismuseum gaat met name 

over mensen en hun verhalen. Mensen die zich door 

armoede, schuld, misdaad en straf aan de zelfkant 

van de maatschappij bevinden en bevonden. In 

elke tijd probeert de maatschappij, met systemen 

van straffen enerzijds en (her)opvoeden anderzijds, 

mensen tot deugdzame burgers om te vormen. 

De verhalen die deze mensen te vertellen hebben 

zijn interessant en leerzaam, maar komen pas 

echt tot leven binnen de context van de objecten 

uit onze collectie, én  zeker ook binnen de context 

van de gebouwen van en rond het museum. Het 

museumgebouw, het Tweede Gesticht, is - hoewel 

geen eigendom - daarbij het belangrijkste; wij 

beschouwen het als ons topstuk.

Het verzamelgebied van de museumcollectie 

omvat zowel straffen en strafrechtspleging vanaf 

het jaar 1600 tot heden, als Veenhuizen als kolonie 

van de Maatschappij van Weldadigheid en de 

doorontwikkeling tot 1984. De collectie wordt 

niet alleen aangevuld met voorwerpen uit het 

hedendaagse gevangenisleven, maar ook met 

verhalen door middel van oral history. 

Zo kunnen ook de hedendaagse verhalen met het 

publiek worden gedeeld.

Afgelopen jaren is hard gewerkt om de basis-

registratie van de collectie op orde te brengen. Nu 

dit project ten einde loopt, willen we toe naar een 

meer inhoudelijke ontsluiting van de collectie, met 

behulp van intern en extern onderzoek en (digitale) 

kennisdeling. Leidend voor de onderzoeksvragen zijn 

de onderwerpen van de vaste en tijdelijke exposities. 

Hiervoor zet het museum in op samenwerking 

met onderzoeksinstellingen en universiteiten en 

creëert het opleidingsplekken voor wetenschappelijk 

onderzoek. 

Elke generatie heeft zijn eigen achtergronden, 

kenmerken en cultuur. Het is voor de geschied-

schrijving van het gevangeniswezen van belang 

dat die ontwikkeling als erfgoed wordt vastgelegd 

en bewaard, in woord en beeld. Daarmee kan het 

museum zijn primaire taak vervullen: mensen, 

gebeurtenissen, verhalen en locaties in hun samen-

hang en in de context van grotere bewegingen  

laten zien.

C O L L E C T I E

5
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NATIONAAL, REGIONAAL  
EN INTERNATIONAAL

Het museum heeft het European Heritage label. 
Ook is het een belangrijke uitdrager van de 

cultuurhistorische waarde van de Maatschappij 
van Weldadigheid, met in het bijzonder de 

kolonie Veenhuizen. Veenhuizen heeft samen 
met de voormalige Koloniën van Weldadigheid 

Frederiksoord, Wilhelminaoord en het Belgische 
Wortel de status van Unesco Werelderfgoed.  

Het museum heeft een internationale  
positie en is meertalig.

Het Gevangenismuseum is een belangrijk onderdeel 

van de identiteit van Veenhuizen en ook van de 

provincie Drenthe. Met zijn hoge bezoekersaantal 

en uitstraling als nationaal museum, draagt het 

museum substantieel bij aan de vrijetijdseconomie 

van de regio.

Daarnaast heeft ook het verhaal van de Koloniën 

van Weldadigheid zich voor een groot deel in 

Drenthe afgespeeld. De (beoogde) Unesco-status 

voor Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord 

en Wortel biedt aanknopingspunten voor een 

intensievere samenwerking op inhoud, educatie, 

marketing, management, beheer en behoud. Elke 

locatie vertelt haar eigen deel van de wordings-

geschiedenis in de context van het integrale verhaal 

van de Maatschappij van Weldadigheid, onder 

verwijzing naar de andere Unesco-status koloniën 

aangevuld met de overige, te weten Ommerschans 

en Merksplas.

Voor Drenthe ligt in Frederiksoord het accent op de 

eerste experimentele fase waarin de vrije koloniën 

tot stand werden gebracht, terwijl in de onvrije 

koloniën de aandacht uitging naar de grootschalige 

institutionele aanpak van (her)opvoeding en 

armoedebestrijding in de vorm van een onvrije 

kolonie. Op beide plaatsen is het verleden herken-

baar in landschapsinrichting en bebouwing. Beide 

musea vertellen als het ware elk over hun eigen  

kant van dezelfde medaille.

In het licht van het European Heritage Label werkt 

het museum toe naar meertalige toegankelijkheid. 

Engels heeft als internationale brugtaal de prioriteit, 

gezien de aantrekkingskracht van het museum 

op de omliggende regio’s acht het museum ook 

Duits van groot belang. In samenspraak met het 

European Heritage Label, Museum De Proefkolonie 

en Marketing Drenthe wordt in kaart gebracht welke 

aanvullende talen er aan het bestaande aanbod 

moeten worden toegevoegd.

N AT I O N A A L ,  R E G I O N A A L  E N  I N T E R N AT I O N A A L

6
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PARTNERS EN 
MARKETING
Het museum is gegroeid 

naar verdere verbreding van 
partnerships en ontvangt 

gemiddeld 150.000 bezoekers 
of meer per jaar.

Jaarlijks bezoeken 250.000 mensen (2015-

2019) Veenhuizen1, waarvan ruim 100.000 het 

Gevangenismuseum. De coronacrisis heeft een 

scherpe daling van museumbezoekers tot gevolg 

en de toekomst is nog ongewis, maar we gaan uit 

van een volledig herstel in een post-coronatijd 

en richten ons op verschillende manieren op 

doorontwikkeling naar een bezoekersaantal van 

gemiddeld 150.000 bezoekers per jaar of meer. 

Voor de UNESCO positionering wordt met de 

betrokken partners een gemeenschappelijk 

kolonieverhaal met daaraan gekoppeld een 

strategisch marketingplan ontwikkeld en 

uitgevoerd. 

1 /  Bron: Ontwikkelingsbureau Veenhuizen

De samenwerking met museum De Proefkolonie 

in Frederiksoord wordt voorgezet onder de 

gemeenschappelijke vlag van het (beoogd) 

Unesco werelderfgoed en het European Heritage 

Label. Deze samenwerking biedt meerwaarde 

vanuit de wens om het verhaal van de Koloniën 

van Weldadigheid vanuit bezoekersoogpunt 

geïntegreerd te presenteren. 

Voor het Gevangenismuseum liggen er groeikansen 

in het buitenland, met de focus op Nordrhein-

Westfalen en Niedersachsen in Duitsland en 

Vlaanderen in België. Het museum gaat met 

Marketing Drenthe verdere krachten bundelen om 

de impact te vergroten. Alleen op die wijze kan het 

zijn internationale marketingambities realiseren.

PA R T N E R S  E N  M A R K E T I N G

7
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Voor het bereik van de particuliere markt 

wordt naast de eigen marketing al vruchtbaar 

samengewerkt met een breed scala aan lokale, 

regionale en nationale partijen. Naast voortzetting 

hiervan, richten we ons op uitbreiding van 

samenwerking met nieuwe programmapartners.

Het museum onderhoudt contacten met partners 

op wetenschappelijk gebied van criminaliteit en 

detentie. Niet alleen is het museum een passende 

plek voor het programmeren en hosten van 

studiedagen en symposia, deze partners bieden 

ook aanknopingspunten voor een verdiepende 

programmering, om zo de brug te slaan van 

onderzoek naar het brede publiek. In het verleden 

was het museum de publiekspartner binnen 

het Prison Project (www.prisonproject.nl), een 

grootschalig en langlopend wetenschappelijk 

onderzoek naar de effecten van detentie op het 

verdere leven van gedetineerden en hun families. 

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden 

van een publieksprogrammering rond een 

onderzoek via de UvA, waarin de geschiedenis, 

aard, en de moraliteit van verplichte tewerkstelling 

in gevangenissen centraal staan. Doel van het 

project is om vanuit een mensenrechtenoptiek 

de verschillende relevante ethische aspecten 

rond zo’n tewerkstelling in kaart te brengen. Op 

deze wijze wil het museum haar positionering en 

maatschappelijke waarde als verbinder verder 

vormgeven en haar bereik vergroten.

Een zeer waardevolle partner in dat licht is de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waarbij de 

Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (locaties 

Esserheem en Norgerhaven) als buurman direct 

aanspreekpunt is. PI Veenhuizen zoekt mogelijk-

heden om gedetineerden maatschappelijk actief 

te laten zijn en het museum kan dat faciliteren. 

Zo werden museumbezoekers recent door 

PA R T N E R S  E N  M A R K E T I N G

7
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gedetineerden rondgeleid in een tentoonstelling 

van het Anne Frank Huis in Esserheem, voor 

beide kanten een grensverleggende ervaring. Het 

museum is daarnaast met PI Veenhuizen en DJI in 

gesprek over een vervolg hierop, door bijvoorbeeld 

met leerlingen uit het voortgezet onderwijs naar de 

gevangenissen toe te gaan. Het museum wil voor 

zowel het professionele veld, alsook in dialoog met 

het publiek, het platform zijn waar ontwikkelingen 

gepresenteerd, gevolgd, ervaren en gewaardeerd 

kunnen worden. Met deze partner heeft het 

museum een unieke relatie en positie die beide 

partijen meerwaarde biedt.

Voor de maatschappelijke jaarthema’s in de 

verdiepende programmering ziet het museum 

kansen voor wisselende projectpartners, zowel 

inhoudelijk als zakelijk, alsook creatief. Elk thema 

is gerelateerd aan een breed maatschappelijk 

veld, waarin talloze profit en non-profit 

organisaties actief zijn. Vele daarvan zoeken via 

samenwerking een geïnteresseerd publiek en 

podium. Met dergelijke partners wil het museum 

bereik, draagvlak en zichtbaarheid van zijn missie 

realiseren. De uitdaging de komende jaren is de 

jaarthema’s vast te stellen in het licht van kansrijke 

en betekenisvolle partnerschappen, zowel in relatie 

tot de missie van het museum als in bereik en 

zichtbaarheid.

Werken met bovengenoemde betekenisvolle 

partners kan zowel de invulling als het bereik van 

zakelijke doelgroepen vergroten. Het museum 

biedt al hoog gewaardeerde programma’s op 

maat voor deze doelgroep. Hoe groter de toolkit 

van de verdiepende programmering is, hoe 

gedifferentieerder het maatwerk voor de zakelijke 

doelgroep wordt, zonder dat dat extra inspanning 

en investeringen vraagt. Het museum wil het 

succes van het product vergroten door grotere 

PA R T N E R S  E N  M A R K E T I N G
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afzet en zoekt daarvoor een passende, sterke 

communicatie- en marketingpartner.

Omdat we educatie en beleving als gelijke 

componenten van onze missie zien, staan we 

nadrukkelijk open voor partners en hun gasten 

om maatschappelijke onderwerpen te agenderen 

en samen te delen en te leren. De vorm is vrij: 

van muziektheater, masterclass, escaperoom, 

socratisch debat, LABs, filosofische wandeling, 

schrijfcafé, puzzeltocht, online pubquiz tot 

collegetour. We werken samen met en zoeken  

naar partners die zich incidenteel dan wel 

structureel aan ons willen verbinden.

Activatie online

De huidige communicatiemiddelen van het 

museum zijn gedifferentieerd voor de diverse 

doelgroepen. De afgelopen jaren zijn grote 

stappen gemaakt in de professionalisering van 

de communicatie-uitingen, met een hele nieuwe 

huisstijl. De komende beleidsperiode wil het 

museum focussen op een sterkere aanwezigheid 

online, waar de meeste bezoekers immers hun 

klantreis beginnen. Social media zijn bij uitstek 

geschikt om betrokkenheid en zichtbaarheid bij 

onze doelgroepen te genereren en de dialoog voor 

en na het bezoek op gang te brengen en houden. 

Het museum ontwikkelt een beleid gericht op het 

verzamelen en toepassen van relevante klantdata 

om zowel online presentatie en interactie te 

verbeteren en grotere activatie te realiseren.

PA R T N E R S  E N  M A R K E T I N G
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ZORG VOOR PEOPLE, 
PLANET, PROFIT
Als publieke, educatieve, non-profit 
organisatie is het bewaken van de 

duurzame balans tussen People, Planet 
en Profit een vanzelfsprekendheid. 

Bijdragen aan inclusiviteit is  
de kern van onze missie.

Mensen staan centraal

Het museum geeft kwetsbaren in het museum-

verhaal een centrale plek en positie. Bezoekers 

maken kennis met (ex)gedetineerden en mensen 

met een taakstaf die werkzaam zijn in de museale 

setting, bijvoorbeeld als verhalenverteller of 

publieksvoorlichter. In de vervulling van vacatures 

benadert het museum kandidaten met een 

detentieverleden omdat ze met hun unieke ervaring 

meerwaarde bieden voor het museale verhaal. 

Het museum heeft daarvoor eigen deskundigheid 

en werkt nauw samen met de Dienst Justitiële 

Inrichtingen en de Reclassering. 

Voor mensen met een achterstand vanuit 

armoede heeft het museum werkplekken die 

in samenwerking met de gemeentelijke Sociale 

Dienst worden ingevuld. Voor de verdiepende 

programmering werkt het museum samen met 

sociale partners zoals de Voedselbank en Quiet 

Groningen (quiet.nl). Het Gevangenismuseum is 

een erkend Calibris leerbedrijf. 

Onze vrijwilligers zijn van essentieel belang voor 

ons museum en voortbestaan. Zij nemen alle 

taken ‘voor de schermen’ op zich en zorgen voor 

de ontvangst, begeleiding en extra uitleg (m.u.v. 

de horeca en museumdocenten voor groepen uit 

het onderwijs). We hebben dan ook een aparte 

functie ‘coördinator vrijwilligers’. De vrijwilligers zijn 

belangrijk voor het museum, maar dat geldt ook 

andersom: in het leven van de vrijwilligers neemt 

het museum een belangrijke plaats in. 

Zorg voor de omgeving

Juist omdat het museumgebouw in samenhang 

met het gevangenisdorp en het omringende 

culturele landschap de basis is van het verhaal, zijn 

goed beheer en behoud van levensbelang. Voor 

de Unesco-aanvraag heeft het museum uitvoerig 

beschreven hoe het daaraan duurzaam bijdraagt.

Het museum is gehuisvest in een rijksmonument, 

hetgeen beperkingen met zich meebrengt voor 

verduurzaming. Niettemin streeft het museum 

Z O R G  V O O R  P E O P L E ,  P L A N E T,  P R O F I T
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in goede afstemming met de eigenaar binnen de 

grenzen van die mogelijkheden naar het Green Key 

Label. Voor de geplande uitbreiding wordt gekozen 

voor duurzame materialen en energiezuinige 

toepassingen. Het museum hanteert een circulaire 

bedrijfsvoering en selecteert daarop zijn - lokale en 

duurzame - leveranciers. Dit beleid wordt voorgezet 

en geoptimaliseerd.

Gezond financieel-economisch beleid

Voorwaarde voor het zelfstandig realiseren van de 

missie van het museum is een gezonde non-profit 

zakelijke bedrijfsvoering. De verhouding eigen 

inkomsten-subsidie bedraagt 70-30. De meerjarige 

subsidie met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is 

verankerd tot 2022. Voor de subsidieafspraken met 

de Provincie Drenthe lopen de afspraken tot 2025. 

In de komende beleidsperiode zet het museum in 

op het voorzetten van deze subsidies. 

1 /  Bron: Ontwikkelingsbureau Veenhuizen

Door deze afspraken, in combinatie met een 

blijvend scherpe bedrijfsvoering binnen een strak 

financieel kader, zien wij de toekomst – ook in de 

coronacrisis - met vertrouwen tegemoet. Deze 

positie vormt een solide basis voor onze toekomst 

en onze ambities.

Het Rijk, de provincie Drenthe, de gemeente 

Noordenveld en ondernemers bundelen al 

sinds het begin van deze eeuw hun krachten om 

Veenhuizen tot een succes te maken. Door deze 

partijen is inmiddels € 60.000.000,- geïnvesteerd1 

in revitalisering van het gebied en de toeristische 

sector vormt een blijvend speerpunt in de verdere 

economische ontwikkeling van Veenhuizen en de 

regio.

Het museum streeft ook in de komende beleids-

periode naar een breder economisch draagvlak en 

zoekt daarvoor kansen bij samenwerkingspartners, 

fondsen en subsidiegevers, voor de korte en 

langere termijn. 

Z O R G  V O O R  P E O P L E ,  P L A N E T,  P R O F I T
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ORGANISATIE

De stichting heeft een directeur-
bestuurder met een Raad van Toezicht 

(RvT). De directeur-bestuurder 
vertegenwoordigt in persoon ook die 
functie in museum De Proefkolonie. 
In de RvT zitten twee leden die ook 

lid zijn van de RvT van Stichting 
Koloniecentrum, die museum  
De Proefkolonie exploiteert. 

De Stichting Gevangenismuseum telt ruim 150 

enthousiaste medewerkers, waarvan 25 betaald. 

Met de kleine en flexibele kernorganisatie worden 

alle beleidsmatige en operationele taken vervuld. 

Alle medewerkers zijn betrokken en flexibel. Zo 

waren de medewerkers de afgelopen periode nauw 

betrokken bij het uitwerken van het concept van 

museum De Proefkolonie. De komende periode 

zal alle aandacht uitgaan naar het vernieuwen 

en uitbreiden van de twee verhalen van het 

Gevangenismuseum, in afstemming met het 

partnermuseum De Proefkolonie. Daarnaast is 

er sprake van een intensieve organisatorische 

samenwerking op administratief en facilitair gebied 

en bij personele piekbelasting. 

Voor de organisatorische inbedding en commu-

nicatie met de belangrijke en omvangrijke groep 

onbetaalde medewerkers is er de vrijwilligersraad, 

met bevoegdheden ontleend aan de Wet op de 

Ondernemingsraden. De vrijwilligersraad van het 

Gevangenismuseum heeft incidenteel overleg 

met de vrijwilligersvertegenwoordiging van De 

Proefkolonie.

• Het museum kent geen medezeggenschap-

structuur voor betaalde medewerkers en 

wil daarvoor een passende personeels-

vertegenwoordiging in het leven roepen. 

• Het museum hanteert voor alle medewerkers 

de Museum CAO en heeft aanvullende arbeids-

voorwaarden vastgelegd in een Handboek 

Personeel.

O R G A N I S AT I E
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• Het museum hanteert de Code Governance 

Cultuur.

• Het museum hanteert de Code Fair Practice.

• Het museum hanteert de Code Culturele 

Diversiteit. Inclusiviteit is de kern van de missie 

van het museum. Het is de natuurlijke aard 

van de organisatie en zijn medewerkers om te 

werken met en denken aan mensen met afstand 

tot en achterstand in de maatschappij. Bij het 

zoeken naar medewerkers en doelgroepen 

wordt geen onderscheid gemaakt in (culturele) 

achtergrond, religie, lichamelijke of geestelijke 

beperking, sociaaleconomische status, leeftijd 

en gender, het zijn juist die criteria die onze kern 

zijn en dat dragen we elke dag uit.

De komende beleidsperiode gaan veel mede-

werkers met leeftijdsontslag, waarmee veel 

waardevolle expertise verloren gaat. Het museum 

wil een uit- en instroombeleid formuleren, zodat 

kennis en expertise geborgd worden en mede-

werkers de kans krijgen zich in de noodzakelijke 

expertise te verdiepen. Het museum wil 

blijvend aandacht besteden aan de opleiding 

en ontwikkeling van betaalde en onbetaalde 

medewerkers. Stagiairs op MBO-, HBO- en WO-

niveau zijn in het museum welkom.  

Veel vrijwilligers zijn de directe schakel met 

de bezoekers. Het museum wil investeren in 

hun inhoudelijke verbreding en verdieping 

van kennis van  de relevante onderwerpen 

en hen voorbereiden op naar verwachting 

meer internationaal bezoek. Daarvoor worden 

studiefaciliteiten beschikbaar gesteld. 

O R G A N I S AT I E

9



4342

KANSEN 
EN RISICO’S

C



45

2021 - 2025

KANSEN

Het vergroten van de expositieruimte 

geeft ruimte aan de twee verhaal-

lijnen en de ontvangst van meer 

bezoekers.

De Unesco Werelderfgoed status 

geeft het museum een sterke (inter)

nationale status.

Het kolonieverhaal trekt nieuwe 

bezoekers.

De combinatie van de twee 

verhaallijnen verbreedt de propositie 

en het maatschappelijk draagvlak.

Maatschappelijke thema’s bieden 

kans op versterking van de 

inhoudelijke relatie met Dienst 

Justitiële Inrichtingen.

Inclusiviteit is een actueel thema 

waar het museum sterk op kan 

inhaken.

Reflectie op actualiteit aan de hand 

van geschiedenis levert een bijdrage 

aan de maatschappelijke dialoog.

Jaarthema’s binden verschillende 

partners om een divers en duurzaam 

verhaal te vertellen.

Rijk (DJI), provincie, gemeente en 

ondernemers zijn duurzame partners 

met gedeelde belangen.

De maatschappelijke relevantie 

van het museum verbindt private 

fondsen en marktpartijen.

2021 - 2025

RISICO’S

De PI Veenhuizen sluit waardoor  

dat verhaal op deze plek onder  

druk komt te staan.

De samenwerking met De Proef-

kolonie verloopt anders dan 

gehoopt.

Er ontstaat kennisverlies door 

onvoldoende kennisoverdracht  

bij personeelsverloop.

Er zijn te weinig medewerkers om  

de ambities uit te voeren. 

Er is te weinig continuïteit in 

de organisatie door gebrek aan 

betaalde staf.

De uitbreiding gaat niet door of 

vertraagt.

De coronacrisis houdt aan: minder 

bezoekers, beperkte budgetten, 

bezuinigingen.

De Unesco Werelderfgoed status 

wordt niet toegekend.

Een nieuwe economische crisis 

schrikt partners af.

Herhaalbezoek blijft uit door 

te weinig spraakmakende 

programmering bij tijdelijke 

tentoonstellingen.
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DOCUMENTEN

2021 - 2025
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• Gevangenismuseum Veenhuizen, cultuur-

historische waardestelling ontwerpprincipes, 

SteenhuisMeurs, 2020

• Museumanalyse en conceptontwikkeling, 

IJsfontein, 2019 

• Nationaal Gevangenismuseum, haalbaarheids-

onderzoek uitbreiding, DAAD architecten, 2019

• Gevangenismuseum. Toekomst voor een 

bijzondere geschiedenis. Vernieuwing, 

verbouwing en uitbreiding van het Nationaal 

Gevangenismuseum, 2019

• Colonies of benevolance, World Heritage 

nomination (Unesco Managementplan), Koninkrijk 

der Nederlanden en Koninkrijk België, 2020

• Uitgangspunten en overwegingen advisering 

gebouwde en groene rijksmonumenten, 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019

• Het internationale netwerk van de Koloniën van 

Weldadigheid. Tussentijdse stand van zaken 

bronnenonderzoek, Geertje Bernaerts, 2019

• European Heritage Label, aanvraag selectieronde 

2019

• Feiten & cijfers Drenthe, Marketing Drenthe, 2020

• www.kolonienvanweldadigheid.eu



www.gevangenismuseum.nl


