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1 Dit blijkt niet alleen uit het onderzoek van de Breda University en de presentatie die we mochten geven op een internationale 
vakcongres over de experience in de stijlkamers. Het gastenboek laat het ook duidelijk zien. Binnenkort komt een andere 
gemeente op bezoek, omdat wij voor hen de inspiratiebron zijn voor een nieuwe experience bij hen.

Expositie: Gotscha Lagidse, het geheim van de smid
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1. INLEIDING
 
Museum het Markiezenhof had eind 2020 een geweldige start met de tentoonstelling Koele Wateren, schatten 
uit het Rijks en de opening van het Geheimenpaleis, maar moest al na 3 weken sluiten vanwege een nieuwe 
lockdown door Covid-19.  Pas op 5 juni 2021 mocht het museum weer openen met een aangepaste versie 
van Koele Wateren (Water, van alle Getijden) en de opening van de experience in de Stijlkamers. Dit jaar zijn de 
gevolgen van de coronapandemie al snel merkbaar, we openen het jaar wederom met een lockdown. Achter 
de schermen zijn we echter druk bezig met de volgende editie van de M6 tentoonstellingen in samenwerking met 
het Rijksmuseum; te weten de expositie Hoge Luchten, schatten uit het Rijks.  
  
Inmiddels weten we ook dat de nieuwe inrichting van het museum kansen biedt1. De vaste tentoonstelling 
Het geheimenpaleis wordt door met name jonge bezoekers gewaardeerd. Vakbroeders zien de experience in de 
stijlkamers als voorbeeldproject voor storytelling in een museum.  
  
Voor lokale bezoekers en stichtingen is het wellicht nog wennen. In de nieuwe tentoonstelling worden namelijk 
minder collectiestukken getoond. Er is gekozen om een beperkt aantal verhalen voor het voetlicht te brengen. 
Maar we zijn nog steeds het museum over de cultuur en authentieke verhalen (en geheimen) van de Brabantse 
Wal. Door de tijd heen kunnen die verhalen wisselen, waarbij we vooraf verbinding zoeken met ondernemers, 
stichtingen en subsidieverleners om dit te bekostigen. Het uitgebreide vrijwilligersveld blijft heel waardevol 
om deelpresentaties gerealiseerd te krijgen. 
 
We zoeken naar manieren om voorafgaand aan nieuwe deelpresentaties en exposities meer gelegenheid te 
geven aan burgers, ondernemers en instellingen om input te geven, mee te denken en aan te haken.  
  
In 2022 wordt ook verder invulling gegeven aan de grote bezuinigingsopgave met het terugbrengen van de 
formatie en een versoberde functie van het museum. Duidelijk is dat we bepaalde zaken anders aan moeten 
pakken: meer ondernemend en nog meer verbindend. Wat is dan allemaal nog wel mogelijk? 
En is er zelfs meer mogelijk door verbinding met burgers, bedrijven en instellingen die belangstelling daarvoor 
hebben en betrokken willen zijn? Het Markiezenhof is immers het oudste – en enige middeleeuwse – 
stadspaleis van Nederland, en een Topmonument van Brabant. Dat heeft daarom een unieke waarde, die we 
met heel de stad samen veel meer moeten verzilveren. Zeker als in dat stadspaleis ook nog eens een topexpositie 
zoals Hoge Luchten, schatten uit het Rijks wordt getoond.   
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2. ONTWIKKELPLAN 2022

Het jaar 2022 wordt een kwestie van kiezen en van doen. Ondernemend en verbindend. Wat ons betreft dus 
samen doen!  
  
Een kwestie van kiezen:  
In 2022 wordt de businesscase Markiezenhof verder uitgewerkt, door het opstellen van verschillende toekomst-
scenario’s. Inzet is om tot een exploitatie te komen die invulling geeft aan de voorgenomen bezuiniging. 
Hierbij gaan we meer planmatig werken met concrete doelen en een jaarplan.  
Museum het Markiezenhof slaat hiermee een nieuwe weg in. Welke activiteiten zijn museaal en kunnen we met 
gemeentelijke middelen uitvoeren of door middel van subsidie? En welke activiteiten in het stadspaleis zijn 
mogelijk niet-museaal of kunnen in samenwerking worden georganiseerd. Welke waarden zijn belangrijk voor de 
identiteit van onze gemeente? En hoe organiseren we dit dan?  
  
We verkennen de samenwerking met externe partijen, waaronder het grote vrijwilligersveld dat onze gemeente 
rijk is. Maar denk ook aan de ondernemers (in de binnenstad) en maatschappelijke partijen. En in welke mate kan 
de Provincie of de Alliantie Zuiderwaterlinie hier een rol bij spelen?   
  
Welke acties zijn hiervoor nodig in 2022:  
• Het uitwerken van een nieuw vrijwilligersbeleid (is ook een eis vanuit de museale audit). Dit in afstemming 

met andere vrijwilligersorganisaties.  
• Verkennen en kiezen welke elementen van de toerismepoortfunctie behouden kunnen blijven.   
• Verkennen en kiezen welke rol een bezoekerscentrum Zuiderwaterlinie hierbij heeft.  
• Het maken van een plan waarbij de functie van de benedenverdieping en de niet-museale ruimte in het 

stadspaleis meer ondernemend en verbindend ingezet kan worden. 
Verkennen en kiezen of dit alleen commerciële functies zijn of (ook) ingezet worden voor verbinding met 
andere cultuur(historische) organisaties als dit tot een meerwaarde leidt.   
Het formeren van een klankbordgroep van betrokken burgers, bedrijven en instellingen om zo meer gebruik 
te maken van kwaliteit en ideeën. Daarmee krijgt de door de gemeente te ontwikkelen herpositionering van 
het museum en stadspaleis van Bergen op Zoom een extra impuls. Bezien wordt in 2022 of dit een eenmalig 
initiatief is in het kader van de strategische herpositionering of jaarlijks ter evaluatie en vooruitblik naar het 
volgende museale jaar. 

 
Wat ons betreft blijft het niet alleen bij verkennen, maar gaan we ook durven, ‘doen’ en proberen. We gaan dit 
doen op basis van projectmatig werken waarbij we in het jaarplan per jaar inzichtelijk maken wat we additioneel 
kunnen organiseren en aan middelen nodig hebben.   



2 Hier zijn in het verleden door deskundigen al huisvestingsconcepten voor gemaakt. Hier is ook draagvlak voor bij de VVV 
en belanghebbende partijen in de gemeente. Het vraagt wel om een voorinvestering en verkenning / lobby bij bijvoorbeeld 
de Provincie om aan de ontwikkeling van dit Topmonument bij te dragen. Daarbij is het raadzaam om ook naar het Markie-
zenhofcomplex als geheel te kijken.
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Een kwestie van doen:  
Naast de werkzaamheden die voorvloeien uit de bezuinigingsopgave lopen de activiteiten in het museum en 
het stadspaleis natuurlijk door.  
Wat betekent dit dan voor het Markiezenhof als museum in 2022?  
  
• Samenwerking met Stichting M6 zal ook dit jaar weer resulteren in een prachtige expositie Hoge Luchten, 

schatten uit het Rijks waarbij we verbinding zoeken met verschillende cultuurhistorische organisaties.  
• In 2022 willen we door M6 meer inzetten op samenwerking met ondernemers en lokale initiatieven die 

daar baat bij kunnen hebben. Hoe kunnen we elkaar versterken bij deze tentoonstelling?    
• Museum audit afronden door het indienen van een vrijwilligersbeleidsplan en het onderschrijven van de 

Governance Code Cultuur op onze website;  
• Herziening toegangsprijsbeleid om zo in lijn te zijn met andere musea.  
• Implementatie CHV plan. 
• Inrichten Schatkamers (expositieruimten) na de expositie Hoge Luchten, schatten uit het Rijks. Dit zal     

waarschijnlijk een bestaande expositie zijn.  
• Onthulling van een schilderij, dat in langdurige bruikleen komt van het Rijksmuseum.  
• Realisatie Secretum, voor zover dat mogelijk is binnen de bestaande middelen.  
• Samenwerking zoeken op basis van win/win met betrokken partijen (bv Noordbrabants Museum, Curio, 

Alliantie Zuiderwaterlinie, Samen in de Regio en ondernemersinitiatieven). 
• Starten met de voorbereiding voor een nieuwe M6-tentoonstelling, t.w. Hete Vuren, schatten uit het Rijks, 

die in 2023 als eerste te zien zal zijn in ons museum. 

Als er duidelijke keuzes gemaakt zijn, kunnen er activiteiten worden opgepakt zoals:  
• Implementatie van een digitaal ticketsysteem met mogelijkheid tot combitickets.  
• Een duidelijke entree van het Stadspaleis die afgestemd is op de customer journey van de bezoeker, kan 

het mogelijk maken om functies te combineren en in versoberde opzet te werken2.



3 In 2021 is door de coronapandemie de topexpositie Koele Wateren slechts drie weken open geweest. Ook de opening van 
de experience in de stijlkamers ‘de geheime markiezin’ is veel minder tot zijn recht gekomen. Hopelijk is het in 2022 voor 
bezoekers meer mogelijk alle vernieuwingen in het museum te ontdekken.
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3. JAARPLAN 2022   
 
Voor 2022 hebben we als doel circa 16.000 betalende bezoekers te bereiken, exclusief het online bereik. 
Daarnaast hebben we het doel om circa 5.000 niet betalende museumbezoekers te bereiken.   
 
Naast museumbezoekers ontvangt het stadspaleis ook monumentenbezoekers in zowel het Stadspaleis het 
Markiezenhof, als in de Gevangenpoort. Denk daarbij ook aan bruiloftsgasten, escaperoomspelers, en 
evenementbezoekers op de Grote Binnenplaats.  
We hopen op  circa 20.000 - monumentenbezoekers.  
  
Onze doelgroepen zijn:  
1. Inwoners en bezoekers van de Brabantse Wal.  
2. Bezoekers uit omliggende regio’s, op een uur reisafstand van het museum.  
3. Bezoekers uit overige delen van Nederland en België. 
 
Belangrijke doelgroepen voor Museum het Markiezenhof zijn en blijven cultuur- erfgoedliefhebbers. Door de 
topexpositie Hoge Luchten, schatten uit het Rijks, i.s.m. M6 en het Rijksmuseum denken we bezoekers uit 
Nederland en België te kunnen trekken, mits de Covid-19 pandemie dit keer geen roet in het eten gooit. 
Hierbij is ook inclusiviteit een thema. Concreet betekent dit dat we bij de expositie ‘Hoge Luchten’ aandacht 
besteden aan visueel gehandicapten.   
 
Met de gerealiseerde herinrichting van de vaste tentoonstelling Het geheimenpaleis zetten we meer in op 
(groot)ouders met kinderen (experience-seekers)3.   
  
Zie voor promotionele activiteiten bijlage 1 Marketing & Communicatie. 
 

Programmering:  
Binnen de provincie Brabant wordt gewerkt met de volgende vier themalijnen.  
* Bestuurlijk Brabant  
* Bevochten Brabant  
* Religieus Brabant  
* Innovatief Brabant  

In het museum zijn de themalijnen Bestuurlijk Brabant, door middel van het markiezenthema en Bevochten 
Brabant, door middel van de belegering van Bergen op Zoom in 1747 duidelijk te herkennen. Maar met name de 
Blauwe Zaal inspireert om ook andere verhaallijnen te verkennen, binnen en buiten het Markiezenhof. Samen 
met het vrijwilligersveld en met ondernemers willen we in 2022 hier verder aandacht aan besteden, voor zo 
ver als mogelijk binnen de bestaande middelen:  
• Ontwikkelen van een escapegame.  
• Aansluiting thema 1747 op de Zuiderwaterlinie en andere monumenten in de stad. 
• Verkennen combitickets verschillende monumenten.  
• Verkennen van verbinding verhaalroutes binnen en buiten het Markiezenhof.
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De vier themalijnen bieden een goed en veelomvattend kader om de geheimen over het verleden, heden en 
toekomst van de Brabantse Wal te vertellen.   
  
In ieder geval hebben we in 2022 de volgende tijdelijke exposities:  
• Gotscha Lagidse, het geheim van de smid ‘the iron secretkeeper’  
• M6 expositie Hoge Luchten, schatten uit het Rijks  
• … en we willen een ‘rondreizende’ expositie in huis halen  

Tegelijkertijd is de programmering voor 2023 in ontwikkeling, aangezien we dan de primeur hebben van de 
rondreizende M6-tentoonstelling ‘Hete Vuren’. Dit heeft te maken met een reële organisatorische planning. 
Anderzijds dienen producties vroegtijdig ingepland te worden, zeker als het museum – conform de nieuwe 
lijn – gaat inzetten op aankopen of het laten reizen van exposities.  Door krappere budgetten gaat Museum 
het Markiezenhof de komende jaren daarom inzetten op minder tentoonstellingen met langere looptijden, en 
door zich te richten op het verwerven van bestaande reizende tentoonstellingen waardoor de kosten mogelijk 
gedeeld kunnen worden met andere musea. Doordat vanwege de bezuiniging de formatie sterk is verminderd 
zal het museum dus minder (uitgebreide) tentoonstellingen in eigen beheer kunnen maken.  
  
Belangrijk in het ontwikkelplan is het vormgeven van een voortrekkersrol op het gebied van cultuur en 
erfgoed in West-Brabant. Museum het Markiezenhof gaat partnerschappen initiëren en verder uitbouwen 
met SBM, Samen in de Regio en andere Cultuurhistorische Organisaties. Uitgangspunt hierbij zijn drie elementen: 
ontdekken, verbinden en verdiepen. Door middel van tentoonstellingen, presentaties en overige publieks-
programmering wil Museum het Markiezenhof de geheimen van de regio ontsluiten en hierbij verwondering en 
betrokkenheid losmaken bij het publiek.  

ONTDEKKEN  
Museum het Markiezenhof laat het publiek de cultuur van Bergen op Zoom ontdekken door het delen van 
geheimen. Het publiek kan de Bergenaar zelf zijn, de recreant die Bergen op Zoom bezoekt of de liefhebber 
van een specifiek onderwerp die de Brabantse Wal zo leert ontdekken. Een museumbezoek brengt plezier en 
ontspanning, inspireert en daagt uit. Een museum creëert ook rust en ruimte om te reflecteren en kritisch na 
te denken.  
  
VERBINDEN  
Museum het Markiezenhof verbindt mensen via de geheimen die verteld worden. Dat gebeurt in het museum en 
op locatie. Door samen te ontdekken, samen te kijken of samen te doen, ontmoeten mensen elkaar. 
Het versterkt hun binding met elkaar en met de eigen omgeving. Door nieuwe verbindingen te maken valt er 
meer te ontdekken. 

VERDIEPEN  
Na het ontdekken worden mensen verleid tot verdieping via de programmering van Museum het Markiezenhof 
en door te verbinden met en te verwijzen naar andere culturele- en erfgoedpartners op de Brabantse Wal. 
Door de diepte in te gaan ontdek je steeds weer iets nieuws. 
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EDUCATIE   
 
Educatie is een integraal onderdeel van de programmering van Museum het Markiezenhof. Ons museum heeft 
een goede reputatie op het gebied van educatie. De educatieve programma’s en activiteiten zijn gericht op 
specifieke doelgroepen afgestemd op de wensen, kennisniveau en belevingswereld van kinderen en volwassenen.   
Centraal staat participatie en inclusiviteit. Doel is om een bijdrage te leveren aan ‘life long learning’ van al onze 
bezoekers.   

In 2022 gaan we:  
• Het educatieprogramma voor Hoge Luchten, schatten uit het Rijks uitvoeren conform de ambitie van de 

voorgaande jaren incl. de Museumjeugduniversiteit.  
• Het educatieprogramma vereenvoudigen, in kaart brengen hoe we in de toekomst met educatie om gaan. 

Waarbij de effecten in beeld worden gebracht voor: educatie bij tijdelijke exposities, erfgoededucatie vaste  
tentoonstelling / Stadspaleis en niet-museale activiteiten.  

• Het toekomstbestendig maken van het bestaande educatie materiaal d.m.v. digitale producten, film en of 
drukwerk. 

• Ontwikkelen van een museale escapegame i.s.m. een ondernemer waarbij de Blauwe Zaal van het         
Markiezenhof wordt verbonden met de monumenten in de stad. 

INCLUSIE EN DIVERSITEIT 
Als museum willen we meer aandacht besteden aan inclusie en diversiteit en dat doen we door: 
• Tijdelijke expositie Hoge Luchten, schatten uit het Rijks richten we ons op slechtzienden. 
• Samenwerking met ViV 
• Samenwerking met Samen in de regio om zo te onderzoeken welke behoefte er in de samenleving zijn.     

En daar actie op te ondernemen. 
• Samenwerking met Wij Zijn. Uitrollen project Jonge mantelzorgers. 
• Door de Bril van. 
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MUSEUMCOLLECTIE  

Collecties zijn het fundament van ieder museum; zo ook voor Museum het Markiezenhof.   
De verschillende collecties op het gebied van Kermis, cultuur en cultuurhistorie zijn een onuitputtelijke 
bron waarmee Museum het Markiezenhof de verhalen van de Brabantse Wal vertelt. Museum het 
Markiezenhof beschouwt een collectiestuk als een informatiedrager waarmee spannende en boeiende 
verhalen verteld worden aan het publiek. Zo ontsluiten we de geheimen van de regio.   
  
In 2022 gaan we:  
• De achterstand met betrekking tot objectgegevens (bruiklenen)  
• weggewerken. 
• De quarantaineruimte wordt opgeschoond en ingelijste BKR stukken worden beschreven.             

In verband met bezuinigingen wordt geen prioriteit meer gegeven aan het afstoten van de collectie 
politieke spotprenten en BKR-stukken. Dit proces is te arbeidsintensief, en levert te weinig depot-
ruimte op.  

• Het CHV-plan implementeren.  
• Beheer aankoopfonds in verbinding oppakken.
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DOORONTWIKKELING MUSEUM HET MARKIEZENHOF  
  
Voor het museum geldt een duidelijke bezuinigingsopdracht. Dit zal impact hebben op de bedrijfsvoering en op 
het personeelsbestand. In 2022 zal duidelijk worden hoe het een en ander binnen de beperkte financiële kaders 
ingericht kan worden. Daarbij is het besef dat het Markiezenhof meer is dan een museum. Het stadspaleis 
vertegenwoordigt een hoge representatieve en economische waarde voor de stad, met alle functies die daaruit 
voortvloeien. In 2022 wordt duidelijk hoe hiermee om te gaan.  
 
  
Activiteiten die hier onder vallen zijn bijvoorbeeld:  
• Uitwerken vrijwilligersbeleid. 
• Outsourcen commercieel beheer begane grond.  
• Ontvlechting Cultuurbedrijf heeft allerlei consequenties op bijv. personeel gebied, ICT gebied, marketing en 

communicatie.  
• Ontwikkelen klankbordgroep.  
• Fondsenwerving en verbinding met de Provincie (voor bijvoorbeeld landingsplaats Zuiderwaterlinie, het 

Secretum, een gezamenlijke entree.  
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GEBOUW 
  
De plannen met het museum vergen de nodige aandacht voor het gebouw. Vanuit de bedrijfsvoering zouden 
taken van de VVV en ticketbalie zoveel mogelijk samengevoegd moeten worden. Echter vanuit de customer 
journey van bezoekers zou de ingang van het stadspaleis aan de Grote Binnenplaats moeten zitten. Eerder zijn 
hiervoor inrichtingsplannen gemaakt. In hoeverre past dit binnen de bezuinigingsopdracht? Welke rol zou de 
Provincie hierbij kunnen spelen, aangezien het stadspaleis een Topmonument van Brabant is, en welke invloed 
zou het outsourcen van het commercieel beheer hierbij kunnen hebben.  
Vragen waarop we in 2022 antwoord willen kunnen geven.  
  
Wat gaan we in 2022 in de uitvoering doen:  
• Vernieuwen verlichting zolderverlichting.  
• Verbeteren multifunctionaliteit van de 1e verdieping - Grote Galerij.  

  
Museum het Markiezenhof onderschrijft de Fair Practice Code, Code Culturele Diversiteit en de Governance 
Code Cultuur. 

ICT  
In de eerste helft van 2022 zal (rekening houdend met een herpositionering van Het Markiezenhof) bekeken 
worden of het huidige kaart- en reserveringssysteem nog aan de eisen van de organisatie voldoet.   
Door de ontvlechting van het Cultuurbedrijf is per 1 juli 2022 een ander planningssysteem nodig voor het 
reserveren van ruimten voor tentoonstellingen, evenementen en overige activiteiten. Meer en meer wordt 
duidelijk dat er behoefte is op zicht op de belasting van medewerkers voor projecten gedurende de aanloop- 
en doorlooptijd van een tentoonstelling en/of evenement. Er zal in het begin van 2022 worden onderzocht welk 
systeem of pakket Museum het Markiezenhof hierbij kan gebruiken.  
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4 TOT SLOT  
  
In 2022 wordt het duidelijk welke rol het museum kan vervullen binnen de financiële kaders die het heeft, en 
hoe zich dit verhoudt tot de rol van het stadspaleis als Topmonument van Brabant. Centraal doel voor 
Museum het Markiezenhof is het zijn van een publieksgericht museum met betekenis en relevantie voor de 
Brabantse Wal en liefhebbers van West-Brabant. We blijven dromen van gastvrije publiekvoorzieningen met 
een gezamenlijke entree aan de Grote Binnenplaats voor zowel het museum als de VVV en het cultuur-
historische centrum van de stad, knooppunt van verhaalroutes. Uitgedragen door vrijwilligers en ondernemers 
en iedere trotse inwoner van de stad.  
  
Optimistisch, voortvarend en met daadkracht werken we in 2022 aan een museum dat de kunst van het 
verbinden verstaat in verbondenheid met de samenleving. 

11
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BIJLAGE 1  
 
MARKETING & COMMUNICATIE 

Verbonden en ondernemend zijn ook voor marketing en communicatie de focus voor de strategie in 2022. 
Hierbij staan (promotionele) samenwerking met ondernemers, verenigingen en stichtingen en een actiever, 
ondernemender marketing-/communicatiebeleid centraal.  
 
Analyse van voorgaande jaren laat zien dat we in de zomer onze topmaanden draaien voor wat betreft bezoekers-
aantallen. Deze aantallen zijn het hoogst bij de M5-exposities. In de winter is er echter een dipperiode. Daarnaast 
zijn de afgelopen twee jaren, vanwege restricties, in de winter minder mogelijkheden geweest om binnen mensen 
te ontvangen. Hier gaan we op anticiperen. We willen ervoor zorgen dat we “all year round” zichtbaar, levendig, 
betrokken en betekenisvol zijn voor de stad.  
 
In de dipperiode investeren we in promotionele activiteiten. We sluiten aan bij bestaande activiteiten/initiatieven 
en initiëren nieuwe activiteiten waar partijen op aan kunnen haken of, d.m.v. bijvoorbeeld sponsoring, een bijdrage 
kunnen leveren. Zo willen we kosten laag houden en tegelijkertijd toegankelijk en betrokken zijn. 
 
Met het wegvallen van citymarketing en ondernemersvereniging Sterck zien we een opdracht en kans om als 
parel van de stad aanjager te zijn in regionale, nationale en internationale promotie van de stad. Ook hiervoor 
zoeken we juist de samenwerking met partijen in de stad op om een aantrekkelijke stad te creëren. We gebruiken 
onze samenwerking met het Rijksmuseum en trekken op met het VVV om de juiste kanalen in te zetten.  
We zetten ons actief in voor het creëren van kansen om provinciale en landelijke aandacht te genereren door ons 
stadspaleis open te stellen voor landelijke activiteiten (bijvoorbeeld het WK Voetbal, Tussen Kunst & Kitsch) en 
promotionele activiteiten met de provincie en Zuiderwaterlinie. We zoeken actief contact met de 
museumvereniging, voor bijvoorbeeld een bezoek door hun kinderambassadeurs. 
 
We willen niet alleen meer maar ook anders zichtbaar zijn. We spelen in op trends en belangrijke nationale feest-
dagen zodat we relevanter en daarmee zichtbaarder zijn.  
Online beleving wordt steeds belangrijker. We reserveren budget om te investeren in online beleving, bijvoorbeeld 
met video. Bij de herpositionering van het museum wordt gekeken naar het anders presenteren van het museum 
op online gebied. 

Marketing- en communicatieactiviteiten 
 
Hoge Luchten 
Zoals al benoemd bereiken we met de samenwerkende M5-expositie onze grootste bezoekersaantallen. 
We willen hier optimaal van profiteren. Daarom investeren we ook de helft van ons budget om dit waar te kunnen 
maken. We hebben al een groot landelijk bereik dankzij de samenwerking in de M5, mede dankzij tv-commercials 
en radiospotjes en zichtbaarheid in de NS treinen. Onze focus voor eigen investering zal dan ook liggen op 
lokaal en regionaal bereik, zowel offline als online (met video). Daarnaast willen we profiteren van het merk 
Rijksmuseum om bezoekers uit België te trekken. In samenwerking met VVV gaan we kijken hoe we dit zo goed 
mogelijk kunnen inrichten. 
Indicatiebereik: 14000 bezoekers (12000 betalend, 2000 niet-betalend) 
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Exposities algemeen 
In 2022 staan nog twee andere exposities ingepland. Gotscha in het begin van het jaar. Vanaf augustus een 
tweede expositie. Hiervoor zetten we algemene marketingactiviteiten in ter ondersteuning. 

Online (beleving) 
Online wordt steeds belangrijker. Niet alleen in de werving van potentieel publiek, maar ook voor betrokken-
heid en extra beleving rondom het museum. Daar willen we in investeren. Standaard kopen we bij INTK 
ondersteuning voor alle online Google-diensten in. We willen minimaal drie keer per jaar, rondom belangrijke 
grotere activiteiten, met een goed geproduceerde video zichtbaar zijn voor online beleving. Bij Hoge Luchten
doen we dit door het budget daarvoor anders te besteden. 

Promotionele activiteiten 
In de dipperiodes en in tussenperiodes van exposities sluiten we aan bij en initiëren we (promotionele) 
activiteiten. We denken aan het aansluiten bij Sinterklaasactiviteiten met Stichting Sint Nicolaas (bijvoorbeeld 
het paleis van de Sint met activiteiten), een soort Dickens-plein met ondernemers, WinterProefmei editie, 
Halloween-griezelspeurtocht, Zomerkinderprogramma.  
We willen hierbij de kosten zo laag mogelijk houden door dit in samenwerking of met sponsoring / subsidie, te 
organiseren. 

Opening Secretum en Zeeridderkamer 
Voor de opening van het Secretum en de Zeeridderkamer ontwikkelen we een korte belevingsvideo. 
We willen activiteiten organiseren voor kinderen. 

Algemene promotie 
Voor diverse promotionele middelen zoals folders, posters, flyers etc buiten de exposities reserveren we een 
budget. Dit is ook bestemd voor onder andere promotie van de bruikleen van het schilderij van Menno van 
Coehoorn. 








