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SAMENVATTING 

Stoer en eigenwijs. Dát is het Muiderslot. De oudste en best bewaarde 
waterburcht van Nederland,  onder de rook van Amsterdam en ruim 700 
jaar oud. Een magische plek, omringd door groen en water. Sinds 1878 is 
het Muiderslot een rijksmuseum. De opdracht is om kasteel en collectie te 
beheren, behouden en open te stellen voor publiek. Maar…. we willen meer.

Het Muiderslot verbindt geschiedenis, cultuur én de natuurlijke omgeving. 
Onze ambitie is om het kasteel, de tuinen en het omliggende water in 
samenhang te presenteren. We zijn een ontmoetingsplek voor bezoekers en 
bieden inspiratie, verwondering, reflectie, ontspanning en plezier.

We organiseren toegankelijke en diverse publieksactiviteiten, presentaties, 
evenementen en educatieve programma’s. Bezoekers bieden we andere 
perspectieven, we stimuleren dialoog en kritische reflectie. Dit doen 
we met de aanwezige expertise, maar vooral ook met de input van 
samenwerkingspartners en makers. We verbreden de kennis en verhalen rond 
onze collectie en maken de collectie beter digitaal toegankelijk. We initiëren 
nieuwe programmalijnen voor podiumactiviteiten en bieden jonge makers 
en kunstenaars een plek om te reflecteren op kasteel en omgeving en om 
hun activiteiten aan een breed publiek te presenteren. Educatie speelt een 
belangrijke rol. Actief leren door te ervaren en te doen staan centraal. Bij alle 
activiteiten is er altijd een link met kasteel, collectie, tuinen of omgeving.

Als culturele instelling staan we middenin de samenleving. Het Muiderslot  
is een toegankelijk en laagdrempelig museum waar iedereen welkom is.  
We doen er  alles aan om juist ook de mensen die niet zo snel naar een 
museum gaan of drempels ervaren, te bereiken en te betrekken bij deze  
unieke en levendige plek. 
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We werken vanuit onze missie, visie en 
kernwaarden. Van alle medewerkers, vrijwilligers  
en samenwerkingspartners verwachten we dat  
ze deze onderschrijven en er naar handelen.

MISSIE 
Het Muiderslot is het oudste en best bewaarde 
kasteel van Nederland. Een magische plek aan het 
water en middenin het groen waar veel te doen, 
ontdekken, genieten en beleven is. 

VISIE 
Het Muiderslot is het stoerste rijksmuseum van 
Nederland. Op een eigen wijze, met een open blik 
en vanuit verschillende perspectieven verbinden we 
een breed en divers publiek met kasteel, collectie, 
tuinen en podium. We staan open voor (onverwachte) 
ontmoetingen, samenwerkingen en invalshoeken. We 
doen en maken ruimte voor experiment. 

PROFIEL 
Het Muiderslot is gebouwd in 1285 en sinds 1878 
een rijksmuseum. Kasteel en collectie vormen een 
ensemble met de historische tuinen en het omringende 
water. Het Muiderslot is een laagdrempelig museum 
dat ook mensen aantrekt die anders niet zo snel naar 
een museum zouden gaan. Er is een breed scala aan 
activiteiten om een divers publiek bij het museum te 
betrekken door middel van (museale) presentaties, 
muziek, theater, culturele en culinaire evenementen 
en creatieve of sportieve workshops. Het Muiderslot 
heeft – ook bij buitenlandse toeristen - een grote 
naamsbekendheid en is een sterk merk. 

KERNWAARDEN
Stoer 
Stoer is de uitstraling van het gebouw. Het kasteel 
staat er al ruim 700 jaar, in weer en wind, in oorlog en 
vredestijd. Stoer zegt ook iets over de medewerkers, 
vrijwilligers en samenwerkingspartners. En over de 
projecten die we doen en de keuzes die we maken. 
Stoer staat voor sterk, krachtig, maar ook voor je 
kwetsbaar op(en) stellen. 

Eigenwijs 
Eigenwijs staat voor de eigenheid van het Muiderslot. 
Puur, eerlijk en op ‘eigen wijze’. Onze eigen manier én 
die van anderen: er is ruimte voor ieders eigen wijze. 
‘Wijs’ staat voor de kennis die iedereen - van bezoeker 
tot medewerker - heeft en mag delen. 

Open 
Open is het landschap rondom het Muiderslot, de 
plek aan het water. Open betekent ook letterlijk de 
deuren dagelijks open, zomer en winter. Open is ook 
toegankelijk en bereikbaar: of je nou in een rolstoel 
zit, een verstandelijke beperking hebt, geen auto 
rijdt of weinig budget hebt. En natuurlijk betekent 
het ook: openstaan voor andere culturen, verhalen, 
perspectieven en meningen. Omdat wij intrinsiek 
geloven in de kracht van diversiteit. 

Doen 
Doen illustreert dat we handelen in plaats van 
afwachten en praten. En dat we niet bang zijn om te 
proberen. Doen is voor ons een houding. Doordat we 
een kleine organisatie hebben, zijn we wendbaar en 
kunnen we doen.

1. MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN EN PROFIEL

Het Muiderslot is het stoerste rijksmuseum van Nederland. 
Op een eigen wijze, met een open blik en vanuit 

verschillende perspectieven verbinden we een breed en divers 
publiek met kasteel, collectie, tuinen en podium. 
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In de beleidsperiode 2017-2020 hebben we 
mooie resultaten bereikt, plannen bijgesteld 
en de koers voor de nieuwe periode uitgezet. 
De coronacrisis heeft negatieve invloed op het 
museumbezoek en de bedrijfsvoering, maar 
leidt ook tot creatieve alternatieven.  

BIJGESTELDE PLANNEN
In de beleidsperiode 2017-2020 zijn de 
prestatieafspraken met OCW behaald. Het 
beleidsplan ‘Het verhaal van Holland’ had als doel 
het Muiderslot te positioneren als hét museum van 
de middeleeuwen met (internationale) bruiklenen. 
Verschillende thema’s zijn belicht in presentaties 
en met publieksactiviteiten. Enkele middeleeuwse 
objecten zijn aangekocht. Het plan voor herinrichting 
bleek niet haalbaar. Het klimatiseren van ruimtes in 
het kasteel om middeleeuwse objecten te kunnen 
tonen is niet duurzaam en zou op termijn mogelijk 
schade aan het gebouw kunnen toebrengen. 
Bovendien zou de focus op de geschiedenis van de 
adel veel andere verhalen uitsluiten. In overleg met 
het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het ministerie van 
OCW is besloten deze plannen bij te stellen.

In 2018 is Annemarie den Dekker benoemd tot 
nieuwe directeur. In dat jaar zijn we gestart 
om kasteel en tuinen opener, toegankelijker en 
laagdrempeliger te maken. Vanaf 2019 is het kasteel 
het hele jaar door geopend, dus ook in de winter. De 
openingstijden zijn verruimd en alle publieksruimtes 
zijn nu vrij te bezoeken zonder rondleider. Naar 

keuze met een audiotour (in 10 talen), door alleen 
tekstborden te lezen of gewoon wat rond te dwalen. 
We hebben nieuwe (begeleide) schoolprogramma’s 
ontwikkeld in samenspraak met het onderwijs. Ook 
zijn we meer evenementen gaan organiseren voor 
uiteenlopende doelgroepen. In 2019 trokken we een 
recordaantal bezoekers: ruim 155.000.

CORONACRISIS 
En toen kwam de coronacrisis. In het voor- en najaar 
van 2020 kregen we te maken met twee lockdowns 
en sloot het Muiderslot verplicht de deuren. Online 
bleven kasteel en collectie open en zichtbaar. Met 
de online campagne #SlotopSlot lanceerden we een 
wekelijkse thuisopdracht met verdiepingsopdrachten 

2. TERUGBLIK 2017-2020

voor het basisonderwijs. Ook waren er online tours 
te volgen en vertelden medewerkers vanuit huis 
over collectie-items. Jonge makers traden op in een 
verlaten kasteel en dat deelden we via sociale media. 
Sinds de heropening per 1 juni 2020 volgen we het 
museumprotocol, waardoor we minder bezoekers 
kunnen ontvangen. Nieuwe tours en routes door 
kasteel en tuinen zorgen voor spreiding van bezoekers. 
De museumhoreca is tijdelijk gesloten.De winkel is 
verplaatst naar een locatie die meer ruimte biedt. 
Vanaf juli 2020 organiseren we alleen kleinschalige 
activiteiten en workshops. Het overgrote deel van 
onze vrijwilligers valt in de risicogroep. Een deel van 
hen is vanwege verhoogd risico inmiddels definitief 
gestopt. Om dit op te vangen is een succesvolle publiek-
private samenwerking gestart met Blauw Helpt. 
Een initiatief van KLM personeel waarbij 45 KLM’ers 
maatschappelijk relevant vrijwilligerswerk doen.

We hebben minder vol betalende bezoekers en meer 
museumkaarthouders. Ook is het aantal annuleringen 
veel hoger dan in andere jaren. De locatieverhuur 
is volledig stil gevallen. Scholen, groepen en 
buitenlandse toeristen komen nauwelijks. Het spreekt 
voor zich dat we fors financieel verlies lijden. Een 
reorganisatie was noodzakelijk. De komende jaren 
teren wij in op onze reserves. 

De gevolgen van de coronacrisis zullen ook de 
komende jaren merkbaar blijven. Gezien de 
maatregelen is commerciële verhuur en op locatie 
organiseren van concerten, theatervoorstellingen, 
groepsrondleidingen en lezingen ook in (een deel  
van) 2021 vrijwel onmogelijk. Het Nederlands Bureau 
voor Toerisme en Congressen (NBTC) voorspelt dat 
het internationale toerisme  pas in 2024 weer terug 
is op het oude niveau. Onze verwachting is dat we 
in 2024 weer uitkomen op het bezoekersaantal 
van 2019: 155.000. 

Ondanks alles denken en handelen we in 
mogelijkheden en kansen. We blijven cultureel 
ondernemen en activiteiten organiseren waar 
publiek op afkomt en die inkomsten opleveren. Dit 
alles vraagt een flexibele houding, creativiteit en 
wendbaarheid van de hele organisatie. 
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3. ACTIVITEITEN 2021-2024

3.1. PUBLIEKSACTIVITEITEN

In de beleidsperiode 2021 -2024 staat de 
ensemblewaarde van het Muiderslot centraal: 
het verbinden van binnen en buiten. Het een 
kan niet zonder het ander. Naast het kasteel 
en de collectie gaat het om de tuinen (groen 
erfgoed) en het omringende water. Een ander 
thema is de eeuwenoude podiumfunctie 
van het kasteel. Alle publieks-, -educatie 
en -collectie activiteiten hebben altijd een 
link met een van deze onderwerpen. De 
buitenruimte wordt actief betrokken bij 
de programmering.  

KASTEEL 
Het kasteel is ons topstuk. Het eeuwenoude gebouw 
spreekt tot de verbeelding. De kerker, de torens, de 
slotkeuken, de waterput, de voormalige bakkerij 
en brouwerij, over elke ruimte zijn veel verhalen te 
vertellen. De museale objecten in het kasteel geven 
duiding en context. 

TUINEN 
Rondom het Muiderslot liggen historische 
kasteeltuinen. Dit groene erfgoed is door bewoner 
P.C. Hooft in de 17e eeuw aangelegd. Er groeien 
(vergeten) groenten, kruiden, planten, vruchten en 
bloemen. Een perfecte omgeving voor het organiseren 
van publieksactiviteiten over eten, voedselproductie, 
moestuinieren, duurzaamheid en biodiversiteit. 

In de periode 2021-2024 organiseert het 
Muiderslot laagdrempelige en diverse 
publieksprogramma’s om geschiedenis op 
verschillende manieren tot leven te brengen. 
Dit varieert van presentaties en interventies 
van kunstenaars tot evenementen en  
culturele activiteiten waarbij inhoud en 
toegankelijkheid hand in hand gaan. Het 
Muiderslot is door het complexe gebouw niet 
geschikt voor tentoonstellingen. Er is in de 
programmering aandacht voor de seizoenen 
en voor meerstemmige verhalen over het 
kasteel, zijn bewoners en de onlosmakelijke 
verbintenis met de (natuurlijke) omgeving. 
Publieksactiviteiten waarin kruiden, planten, 
bloemen, tuinieren én eten een hoofdrol 
spelen in de context van kasteel en collectie 
nemen een belangrijke plaats in. 

PRESENTATIES 
Twee keer per jaar organiseren we presentaties 
die aansluiten op de seizoenen om zo beter 
aan te kunnen sluiten op de natuurlijke 
omgeving. Onderdeel van de presentaties zijn 
publieksactiviteiten, zoals workshops, tours en 
lezingen. Daarnaast vraagt de vaste presentatie de 
nodige aandacht. Deze presentatie is gedateerd en 
dient op onderdelen te worden geactualiseerd. Ook 
komt er een aparte educatieruimte. 

Voor 2021 hebben we de thema’s van de presentaties 
concreet vastgesteld en uitgewerkt. Ook zijn we in 
gesprek met beeldend kunstenaars en schrijvers. We 
kiezen er bewust voor om in te spelen op actuele 
ontwikkelingen en thema’s. Daardoor maken we per 
jaar een keuze met welke kunstenaars en schrijvers 
we gaan werken.  

Lente- en zomerkasteel In deze presentatie is er 
aandacht voor de bloemen en tuinen die al eeuwen 
een belangrijke rol spelen op het kasteel. Zo zijn er 
bloemen te zien op geschilderde bloemstillevens, op 
houtsnijwerk, en fleuren bloemen uit de tuinen al 
eeuwenlang de woonruimtes op en is er aandacht 
voor de tulpengekte in de 17e eeuw. Het hedendaagse 

WATER 
Het Muiderslot is niet toevallig gebouwd op de 
strategische plek aan het water. Daar waar de 
(voormalige) Zuiderzee en de rivier de Vecht bij 
elkaar komen en waar veel handel plaatsvond sinds 
de 13e eeuw. Het Muiderslot vormt - als de oudste 
waterburcht van Nederland – een geheel met de 
omgeving die ons vertelt over de relatie geschiedenis, 
(bouw-)kunst en natuur. Water is een belangrijk en 
actueel maatschappelijk thema. Als bron van leven 
voor mens en dier, als duurzame bron van energie, 
gebrek aan water en de huidige klimaatverandering. 

PODIUM
Het Muiderslot is het oudste nog in gebruik zijnde 
podium van Nederland. Al sinds de 17e eeuw vinden  
optredens plaats van dichters, theatermakers, 
schrijvers en muzikanten. Deze podiumtraditie 
leeft nog steeds. Hiermee laat het kasteel zich 
weer van een hele andere kant zien als levendige 
plek. Bovendien biedt het podium een kans om een 
breed en divers publiek aan ons te binden en om 
ontmoetingen tot stand te brengen. Ook is het een 
platform voor talentontwikkeling.

stylistenduo The Wunderkammer richt in 2021 de 
kasteelruimtes in met kleurrijke bloemeninstallaties.

Winterkasteel Overwinteren in een kasteel spreekt 
tot de verbeelding: samen zitten rond het haardvuur, 
kaarsen aan en lekker warm. Dat de realiteit 
heel anders was, ontdekken bezoekers tijdens 
Winterkasteel. Hoe kwamen mensen aan warmte, 
licht, water en voedsel? Centraal staat de zintuigelijke 
beleving. Een levendige audiotour ondersteunt 
de beleving met verhalen, muziek, geluiden en 
informatie over de wintertijd.
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MAKERS VAN NU
Het Muiderslot is een levendige plek die ruimte biedt 
aan makers van nu.  Variërend van musici en dichters 
tot fotografen en beeldend kunstenaars. Dit sluit 
aan bij de plek die het Muiderslot innam in de 17e 
eeuw. Ook nu willen we een plek zijn waar makers en 
bezoekers elkaar ontmoeten.

Beeldende kunstenaars: Muiderslot meets… 
Jaarlijks nodigen we een kunstenaar uit om mensen 
bewuster en anders te laten kijken naar het kasteel, 
de collectie, de tuinen of de omgeving. We zetten 
eigentijdse kunst in om van én aan elkaar te leren dat 
iedereen de waarheid anders ervaart.
Het Muiderslot heeft hiermee een aanzet gedaan in 
2019 door een opdracht te verlenen aan fotograaf 
Bas Meeuws die een jaar lang bloemen fotografeerde 
in de kasteeltuinen en hier een eigentijds digitaal 
bloemstilleven van maakte. Deze programmalijn 
waarbij een interventie plaatsvindt in historische 
ruimten zetten we komende jaren door.  
Momenteel onderzoeken we samenwerkingen 
met onder andere beeldend kunstenares Patricia 
Kaersenhout, singer-songwriter Sabrina Starke en 
fotograaf Noah Valentyn. 

Schrijvershuis: writer in residence
In de 17e eeuw woonde en werkte schrijver en dichter 
P. C. Hooft op het Muiderslot. Vanaf 2021 nodigen we 
jaarlijks een schrijver uit om - in de voetsporen van 
Hooft – te komen werken in het Muiderslot. En niet 
zomaar ergens, maar in de Oostertoren waar Hooft 
zijn woon- en werkvertrekken had. Voor hem was het 
kasteel een plek van afzondering en reflectie én een 
plek om vrienden uit te nodigen en te discussiëren, te 
eten en samen te zijn. Deze vriendenbijeenkomsten 
zijn bekend geworden onder de naam Muiderkring. 
Jaarlijks krijgt een hedendaagse schrijver de 
mogelijkheid om hier enkele maanden te werken 
en met een eigen Muiderkring een avond of middag 
bij elkaar te komen in de geest van Hooft. Na deze 
periode deelt de writer in residence met bezoekers 
waaraan hij of zij heeft gewerkt. We verkennen op dit 
moment samenwerkingen met onder andere Pete Wu 
en Gershwin Bonevacia. 

Verder organiseren we als schrijvershuis jaarlijks 
het poëzieproject voor middelbare scholieren 
Kasteeljuweel en publieksactiviteiten als 
straattaaltours en creatieve workshops waarbij je 
kunt leren dichten of schrijven.

Diversiteit in culturele publieksactiviteiten
Evenementen en (tijdelijke) presentaties zijn bij 
het Muiderslot van gelijke waarde. Wij organiseren 
beiden, zowel voor volwassenen als voor kinderen. 
Wij bieden ‘klassiekers’ (bijvoorbeeld de populaire 
riddergevechten of de zomeravondconcerten), maar 
ook ontwikkelen we nieuwe activiteiten, zoals tours 
over gender en identiteit, sterke vrouwen in het 
kasteel, proeverijen, een jaarlijks pruimenfestival, 
tuinsafari’s, pop-up podia, yogasessies of creatieve en 
sportieve workshops.

3.2 EDUCATIE &     
       PARTICIPATIE ACTIVITEITEN

Educatie is en blijft een speerpunt. Het 
educatieve programma richt zich op het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal 
onderwijs, families en individuele bezoekers. 
De komende jaren worden activiteiten rond 
schoolaanbod geïntensiveerd en in co-creatie 
met scholen ontwikkeld. Sport en beweging 
krijgen speciale aandacht. Doelstelling is 
actief leren door te ervaren, doen, beleven en 
prikkelen van de zintuigen. Bij de ontwikkeling 
en uitvoering werken we samen met MBO, 
ROC of HBO opleidingen. 

Dit zijn de uitgangspunten van ons educatieve aanbod:

     Sport en beweging 
Uit onderzoek blijkt dat je dingen beter onthoudt 
als je beweegt: actief leren. In 2020 hebben 
we onderzocht hoe we sport en beweging 
onderdeel kunnen maken van educatie en 
publieksactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan 
ridder yoga of een jonkvrouwen bootcamp. 
Hierin werken we samen met de Hogeschool van 
Amsterdam (ALO en Sportkunde).

      Empathie en dialoog 
Het verleden leren begrijpen door er meer over 
te horen, zien en ontdekken. We gaan in gesprek 
om meningen te horen in plaats van te vertellen 
‘hoe het zit’. Door diverse perspectieven leer 
je je bovendien inleven en verplaatsen in de 
ander waarbij het zoeken naar overeenkomsten 
belangrijker is dan het benoemen van 
(oppervlakkige) verschillen.

      Zintuiglijkheid en vermaak 
We zetten in op zintuigelijke ervaringen. Dat kan 
zijn door middel van eten, horen, kijken, voelen 
of ruiken. We bieden onze bezoekers vermaak 
op basis van inhoud. Er is altijd een link naar de 
plek: de geschiedenis, het kasteel, de tuinen, het 
podium of het omringende water. We werken 
samen met onder andere pop-up restaurant 
De Maaltuin dat gasten op een ongedwongen 
manier kennis laat maken met cultuur, erfgoed en 
verborgen geschiedenissen. 
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Aanbod voortgezet onderwijs 
Middelbare scholieren bieden we verschillende 
programma’s. Zij kunnen tijdens een regulier bezoek 
gebruik maken van een interactieve rondleiding of het 
kasteel zelfstandig ontdekken met een audiotour en 
opdrachtenbladen. Ook onderzoeken we of docenten 
lessen willen geven op het Muiderslot.

Kasteeljuweel 
Kasteeljuweel is een laagdrempelig en uitdagend 
poëzieproject. Leerlingen treden in de voetsporen van 
de 17e-eeuwse dichter P.C. Hooft. Jongeren bezoeken 
het Muiderslot met een interactieve tour en halen hier 
inspiratie voor een gedicht, liedtekst, rap of rhyme. In 
het programma krijgen leerlingen de basiselementen 
van taalkunst mee (ritme, melodie, structuur). Ter 
afsluiting van het project is er een feestelijke avond 
waarbij leerlingen zelf hun werk voordragen in de 
Ridderzaal van het Muiderslot, het oudste nog in 
gebruik zijnde podium van Nederland. Kasteeljuweel 
is een samenwerking met Huis van Gedichten, poëzie 
& spoken word uit Den Haag. 

SCHOLEN
Jaarlijks bezoeken vele duizenden leerlingen 
het Muiderslot. We hebben een aanbod voor 
basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet 
onderwijs. We stimuleren dialoog en reflectie.
De komende jaren zetten we ook in op het 
ontwikkelen van wereldburgerschap waarin inclusieve 
geschiedenis aan bod komt. Daarnaast ontwikkelen 
we activiteiten in co-creatie met Middelbaar Beroep 
Onderwijs (MBO) en Regionale Opleidingscentra 
(ROC). Een voorbeeld is het ROC Atelier, dat leerlingen 
van ROC Amsterdam verzorgen op het Muiderslot 
tijdens de module ‘levensecht leren’. 

Aanbod basisonderwijs
Leerlingen uit het basisonderwijs maken met het 
programma Reis door de Riddertijd kennis met de 
middeleeuwen en het Muiderslot. Tijdens hun bezoek 
dagen we de leerlingen uit om het kasteel en de 
tuinen actief te ervaren. Voor de bovenbouw van 
het basisonderwijs is het ook mogelijk om te kiezen 
voor een bezoek met een interactieve theatrale 
rondleiding. Voor het speciaal onderwijs maken we 
programma’s op maat in co-creatie met scholen. 

Juniorgidsen
Speciaal voor leerlingen uit groep 8 van 
basisscholen uit de regio hebben we het project 
Juniorgidsen ontwikkeld. Leerlingen bereiden 
theatrale rondleidingen voor die zij zélf geven aan 
bezoekers van het Muiderslot. Doel van dit project 
is het leren kennen van de geschiedenis in de eigen 
woonomgeving en het leren presenteren en spreken 
in het openbaar. Veel leerlingen groeien nadat ze de 
rondleidingen hebben gegeven; empowerment is 
belangrijk in dit project. 

Je eigen moestuin 
Na een succesvolle pilot in 2019 bouwen we het 
schoolproject Je eigen moestuin uit. Lokale basisscholen 
onderhouden een moestuin op het Muiderslot. 
Onderdeel van het programma zijn kooklessen op 
school, een kijktour met een acteur door het kasteel en 
natuurlijk het moestuinieren zelf. Leerlingen kweken 
(vergeten) groenten en kruiden en leren wat er vroeger 
zoal gegeten werd in het kasteel. Het project wordt 
afgesloten met een kookles en een maaltijd in de 
kasteeltuinen onder leiding van een kok. Het werken in 
de moestuin sluit aan op een breder project op school 
over eten in de middeleeuwen. 
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Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK3)
Tussen 2021 en 2024  is het Muiderslot projectleider 
van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK3) in de regio 
Gooi- en Vechtstreek. Centraal staat het verbinden 
van scholen met culturele instellingen in de regio 
en het creëren van een vraaggericht aanbod van 
cultuureducatie. De activiteiten binnen CMK3 zijn 
aanvullend op de reguliere taakstelling. Alleen 
het reguliere basisaanbod voor basisonderwijs 
en middelbaar onderwijs kunnen wij bekostigen 
uit de subsidie die wij ontvangen van OCW. Extra 
educatieprojecten financieren wij met extra gelden, 
bijvoorbeeld fondsen.

INDIVIDUELE BEZOEKERS    
Individuele bezoekers kunnen kiezen uit een divers 
educatief aanbod: een thematische audiotour, een 
rondleiding, een tuinsafari, een creatieve of sportieve 
workshop, een lezing of… even helemaal niks. Het 
Muiderslot speelt in op The Joy of Missing Out 
(JOMO). Deze trend verdringt steeds meer de Fear of 
Missing Out (FOMO) waar veel mensen aan ‘lijden’ 
door het gebruik van sociale media.
We hechten er aan verbindingen te leggen met 
de actualiteit. Bijvoorbeeld door historische 
gebeurtenissen te gebruiken als spiegel voor 
gebeurtenissen in het heden. Of door tijdens de Pride 
de liefde te vieren en daarbij aandacht te besteden 
aan gender en seksualiteit in het verleden. 

Kids in het kasteel 
Het Muiderslot is populair bij kinderen. Dat koesteren 
we. De inspecteurs van Museumkids beoordelen ons 
museum in 2020 met het rapportcijfer 8,5. Naast 
schoolbezoeken, schoolreisjes, kinderfeestjes en 
activiteiten voor kinderen in alle schoolvakanties zijn 
we gestart met de pilot ‘Kids in het kasteel’. Vanaf 
2020 is dit een vaste programmalijn waarin we 
twee keer per maand een stoer kinderprogramma 
aanbieden waar je dingen kunt doen en leren. De 
programmalijn bestaat uit creatieve workshops, dans 
en beweging, koken en eten, schrijven en jeugd- en  
kindervoorstellingen (theater en/of muziek).

Atelier op Zolder
Elke schoolvakantie zijn er dagelijks creatieve 
workshops in ons Atelier op Zolder. Onder begeleiding 
kan iedereen aan de slag met een onderwerp dat 
past bij het kasteel en aansluit bij het seizoen. Deze 
workshops zijn geschikt voor jong en oud, omdat 

we geloven in de kracht van intergenerationele 
kennisoverdracht én lekker samen creatief bezig zijn. 

Verbinden van cultuur en natuur: 
waterlab en groen
Cultuur en natuur raken elkaar op deze plek en zijn 
al eeuwen met elkaar verbonden. We werken vanaf 
2021  duurzaam samen met het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht om het belang van waterbeheer toen 
en nu onder de aandacht te brengen. Dat doen we 
bijvoorbeeld door het ontwikkelen van watertours en 
-activiteiten in het waterlab (het paviljoen achter het 
kasteel). In de regio verbinden we cultuur en natuur 
door samen te werken met Singer Museum, Kasteel 
Sypesteyn en Pinetum Blijdestein (de botanische tuin 
in Hilversum). Dit doen we met een Groen Erfgoed 
Festival en een museumtuinenroute.

Zomerschool en workshops natuureducatie
We ontwikkelen een aantal natuur- en 
cultuureducatie programma’s. Vaste partner hierbij 
is Fawaka Ondernemersschool. Zij richten zich op 
kinderen die moeilijk toegang hebben tot innovatieve 
educatieve programma’s, bijvoorbeeld kinderen uit 

socio-economisch zwakke wijken of kinderen met 
een vluchtelingen achtergrond. Doel is om kinderen 
op een speels en positieve manier te laten ervaren 
wat duurzaam ondernemen kan zijn. Ze leren dat 
hun handelen impact heeft en dat ze bewuste keuzes 
kunnen maken. Naast een jaarlijkse zomerschool 
(voor kinderen tussen 8 en 12 jaar), geven we 
actieve workshops, zowel in schoolverband als voor 
individuele bezoekers. Bijvoorbeeld over: 

      De wereldwijde uitwisseling van planten, kruiden,
gewassen in de 17e eeuw. Was dat eerlijke 
handel of niet? En wat groeit er nu nog in de 
kasteeltuinen dat van ver komt? 

      Gezond en duurzaam eten. In de middeleeuwen
waren groenterecepten in de Europese keuken 
nog ver te zoeken, terwijl in Arabische kookboeken 
uit die tijd veel groenten te vinden zijn. Hoe zit 
dat? En welke (vergeten) groenten groeien er nu 
nog in de kasteeltuinen? 

      Geneeskrachtige kruiden uit de kruidentuin
van het Muiderslot. Welke kruiden zijn dat 
en waarvoor en in welke culturen werden ze 
gebruikt? En gebruiken we ze ook nu nog? 
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3.3 PODIUMACTIVITEITEN

Het Muiderslot is het oudste nog in gebruik 
zijnde podium van Nederland. Al sinds de 
17e eeuw wordt er opgetreden door dichters, 
theatermakers, schrijvers en muzikanten. Deze 
podiumtraditie blazen we nieuw leven in. 
Hiermee laat het Muiderslot zich weer van een 
hele andere kant zien als levendige plek. De 
podiumfunctie zetten we in als laagdrempelige 
kennismaking met cultuur, voor theater, - 
poëzie,- spoken word- en dans voorstellingen 
en concerten. Naast professionele 
cultuurmakers krijgen jonge makers een 
podium: een platform voor talentontwikkeling.

In 2021 - 2024 zetten we in op een 
podiumprogrammering voor een nieuw publiek 
onder de naam MeeMaakPodium. Niet-professionele 
cultuurmakers en jonge makers worden hierbij 
betrokken. Wij delen het eigenaarschap de komende 
jaren met hen. De interne organisatie wordt ook 
meegenomen in deze transitie. Doel daarvan is tot 
een nieuwe werkwijze te komen, gericht op gedeeld 
eigenaarschap en co-creatie. Luisteren en ontvangen 
in plaats van zenden.
Daarnaast programmeren we voor ons bestaande 
publiek. Denk aan Shakespeare en Dickens of de reeks 
zomeravondconcerten. Participatie van het publiek 
maken we mogelijk met ons Meespeeltheater.

PROGRAMMALIJNEN
In de beleidsperiode 2021-2024 hebben de 
podiumactiviteiten drie programmalijnen: 

MeeMaakPodium 
In de traditie van kasteelbewoner, dichter en 
schrijver P.C. Hooft gaan we talenten ontdekken, 
een podium bieden en laten groeien. We richten ons 
op jongeren en amateurkunstenaars en geven de 
makers een deel van de verantwoordelijkheid voor 
de programmering. Het MeeMaakPodium is in 2020 
opgestart met behulp van een subsidie van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. Parallel hieraan zoeken we 
bewoners, makers, ondernemers en niet-bezoekers in 
de directe omgeving op en gaan met hen in gesprek 
over hun verwachtingen van het Muiderslot.

Meespeeltheater
We geloven in het actief betrekken van publiek bij 
activiteiten. Dat gebeurt ook in het meespeeltheater 
dat elke zomervakantie een paar weken lang 
plaatsvindt rond het Muiderslot. Naast publiek en 
acteurs werken we samen met Theaterschool Almere.

Kinder- en jeugdpodium 
Voor kinderen en jeugd hebben we een 
podiumprogramma waarin we ze stimuleren om 
zelf mee te doen, durven te twijfelen aan hun eigen 
ideeën en die van anderen toelaten. Ons podium 
biedt een manier om andere perspectieven te leren 
kennen en op een speelse manier te kijken naar 
thema’s als gender, rolmodellen, beperkingen en 
(zwarte) geschiedenis. Alle podiumdisciplines komen 
aan bod in de programmering, variërend van toneel 
en dans tot muziek en spoken word. Voor het kinder- 
en jeugdpodium werken we de komende jaren met 
nieuwe partners zoals: 

      Maas Theater Rotterdam. In 2021 speelt Maas
       Theater de voorstelling ‘Eitje, het mag niet stuk’
       Een voorstelling over de vraag ‘Wat is een  
       museum?’
      Amsterdams Jeugdtheatercollectief. Dit

gezelschap maakt peuter/kleuter theater  
gericht op onze jongste bezoekers (2+).  
Doel is om verwondering op te roepen en  
op een speelse manier een relatie te leggen  
met de historische plek. 

      Laboman Producties (artistiek leider Janna de
Lathouder). Laboman belicht met muziektheater 
de geschiedenis vanuit een onverwachte hoek. 
Het motto is ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’. 
In 2019 speelden ze de voorstelling Ridder Jacoba 
op het Muiderslot waarin vaste rolpatronen ter 
discussie worden gesteld. 
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3.4 COLLECTIE ACTIVITEITEN 

Beheren, onderzoeken en presenteren van de 
collectie blijft een belangrijke taak van het 
museum. Net zoals het publiek in aanraking 
brengen met de verhalen erachter, verteld 
vanuit verschillende invalshoeken mét en 
dóór een diverse groep mensen. En met 
een eigentijdse insteek. Kasteel, collectie en 
omgeving zijn verbonden en vertellen samen 
over de geschiedenis van de plek.

Met collectie werden lange tijd de museale objecten 
bedoeld: kunst- en gebruiksvoorwerpen. Sinds 2020 
rekenen we ook de historische kasteeltuin met 
vergeten groenten, bloemen en planten tot onze 
collectie: het groene erfgoed van het Muiderslot. 
We zetten ons in om ook het groen te beschermen, 
te verzorgen en te ontsluiten voor huidige en 
toekomstige generaties. De collecties zijn met elkaar 
en met de geschiedenis van het kasteel verbonden en 
worden als ensemble en in context aan het publiek 
gepresenteerd.

SPEERPUNTEN
In de periode 2021-2024 zijn dit de drie speerpunten 
voor de collectie activiteiten:

      Digitale contextuele verbindingen: het zo 
toegankelijk mogelijk maken van de collectie  
De collectie gaan we beter zichtbaar, vindbaar 
en op een laagdrempelige manier toegankelijk 
maken. We zetten fors in op het leggen van 
digitale contextuele verbindingen tussen publiek, 
erfgoedinstellingen en het ensemble van kasteel, 
materiële collectie en het groene erfgoed. 
Hiervoor hebben we een sterkere bruikbare 
digitale infrastructuur nodig waarin contextuele 
informatie digitaal wordt vastgelegd, ontsloten en 
gepubliceerd. We onderscheiden twee belangrijke 
vormen van interactie: crowdsourcing en User 
Generated Content. In deze beleidsperiode bieden 
we beide vormen van interactie aan. Een innovatief 
project dat is gestart in 2020 met steun van het 
Mondriaan Fonds en met advies van Digitaal 
Erfgoed Nederland. Zij omschrijven de werkwijze 
als voorbeeldstellend in het culturele veld. Voor 
de duurzame opbouw, presentatie en (digitale) 
ontsluiting van deze nieuwe werkwijze is een 
structurele uitbreiding van de OCW financiering 
noodzakelijk.

      Groen erfgoed: het toevoegen, ontsluiten, 
digitaliseren van de collectie in de tuinen 
Tot 2020 had het groene erfgoed geen enkele 
officiële status of bescherming. Inmiddels is 
een project opgestart om het groene erfgoed 
als collectie te onderzoeken en te registreren. 
Samenwerkingspartners zijn Paleis Het Loo en het 
Arboretum Belmonte in Wageningen. Onderzocht 
is of het groene erfgoed van het Muiderslot zowel 
inhoudelijk als technisch te verbinden is met de 
collectie schilderijen, meubels, documenten en 
kunstnijverheid. Het blijkt dat de relatie binnen en 
buiten zowel inhoudelijk als technisch goed gelegd 
kan worden. Samen geeft dat een gevarieerd beeld: 
nieuwe verbingen tussen de collecties. 

      Verrijking verhalen en perspectieven:  
interactie met publiek 
Sinds kort rekent het museum ook het verzamelen 
van verhalen tot haar terrein. Deze geven 
een rijkere context. Verhalen geven inzicht in 
hoe vanuit verschillende perspectieven naar 
geschiedenis gekeken wordt en laden het besef 
van een meerstemmige geschiedenis. Ze worden 
digitaal ontsloten en gekoppeld aan objecten 
uit de collectie en aan het groene erfgoed. We 
onderzoeken nieuwe vormen van interactiviteit 
tussen de digitale collecties en het publiek om de 
relatie tussen publiek en ons cultureel erfgoed te 
versterken. En we nodigen gebruikers en bezoekers 
uit om zelf nieuwe of externe informatie toe te 
voegen aan de data uit de collectie. Dat kan variëren 
van (historische) recepten die koks koppelen 
aan het groene erfgoed en aan stillevens met 
voedsel tot musici die muziek verbinden aan de 
schilderijen waarop muziekinstrumenten zijn te 
zien of textielliefhebbers die informatie toevoegen 
over interieurtextiel en een relatie leggen met de 
verfplanten in de tuin.

Collectiebeheer, behoud, verwerving en restauratie
Het Muiderslot beheert, behoudt en restaureert de 
collectie. In 2021-2024 richten we ons hoofdzakelijk 
op verdiepen, verrijken en contextualiseren van de 
bestaande collectie. Met eventuele aankopen richten 
we ons op objecten die verhalen versterken in de 
relatie kasteel en natuurlijke omgeving. De collectie 
versterken we door onderzoek, presentatie en het 
structureel tonen van meerdere perspectieven op de 
collectie en door deze actief uit te dragen aan huidige 
en toekomstige generaties. 
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ONDERZOEKEN, VERDIEPEN, VERRIJKEN EN DELEN 

We besteden aandacht aan de kennis die intern 
aanwezig is te behouden, te borgen én te verrijken 
door andere inzichten toe te voegen en te delen 
met huidige en toekomstige generaties. Nieuwe 
denkwijzen koppelen aan jarenlange ervaring en 
expertise doen we door experts van binnen te 
koppelen aan experts van buiten. Dat is ook nodig 
omdat wetenschappelijk onderzoek in een kleine 
organisatie als het Muiderslot niet altijd is te 
organiseren. Daarbij is een wederzijdse open blik  
en open houding van belang. Hierin zoeken we 
cultuur overstijgende samenwerkingen op met 
verschillende soorten partners, variërend van 
(praktijk)opleidingen tot het bedrijfsleven. Op het 
gebied van onderzoek en kennis werken we samen 
met onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam, 
Rijksuniversiteit Groningen, Reinwardt Academie,  
het Waterschap en overige experts.

Publiek willen we actief betrekken bij het verdiepen 
en verrijken van kennis. Dat mag wat ons betreft 
speelser, zintuiglijker en vooral onverwachter en 
met wat humor. Leren en delen door te ervaren en te 
doen, dat is het gemeenschappelijke uitgangspunt. 
Vanuit de collectie zijn vele haakjes te maken naar 
crossculturele invloeden. Variërend van houtsoorten 
uit Azië waar meubels en schilderijlijsten van zijn 
gemaakt tot Arabische invloeden in gerechten die in de 
kasteelkeuken werden bereid. Dat levert waardevolle 
inzichten en kennis op.

MUSEUM BUITEN DE MUREN 
Het Muiderslot is ook buiten de kasteelmuren actief. 
Dit omdat we als culturele instelling onderdeel 
uitmaken van de wereld om ons heen. De lokale 
omgeving heeft hierbij onze aandacht. 

Een tegen eenzaamheid: Muiderslot on tour
Om eenzaamheid onder ouderen tegen te  gaan, zijn 
we pilots gestart die we doorontwikkelen. Een van 
de projecten is een Muiderslot memory spel dat we 
aanbieden aan regionale bejaardenhuizen en centra 
voor dagopvang van ouderen. Dit spel gaat over 
spreekwoorden en gezegden in relatie tot (gebruiks-)
voorwerpen in het kasteel. Daarnaast ontwikkelen we 
voor (dementerende) ouderen muzieklezingen met oud 
Hollandse liedjes over de geschiedenis. 

Belevingsroute
Een bezoek aan het Muiderslot begint al buiten de 
kasteelmuren. Samen met Gemeente Gooise Meren 
werken we in 2021 aan een belevingsroute waarbij 
natuur, historie en cultuur de kernelementen zijn. 
Het Muiderslot is betrokken bij de inhoudelijke 
ontwikkeling waarbij andere perspectieven ruimte 
krijgen. Sport- en speelobjecten zijn onderdeel 
van de route. Ook komt er een app die meer 
verdieping geeft en toegankelijk is voor mensen met 
functiebeperkingen. 

Adviseurs Toegankelijkheid 
Sinds 2019 werken we intensief samen met 
ervaringsdeskundigen die adviseren op het gebied van 
toegankelijkheid. Jongeren met een licht verstandelijke 
beperking testen bijvoorbeeld onze audiotours en 
website op duidelijke taal en begrijpelijkheid. Ook 
geven zij als Duidelijke Taalpolitie workshops aan 
medewerkers en vrijwilligers. Sparringpartners de 
komende jaren zijn de gemeente Gooise Meren, het 
platform Toegankelijkheid en de regionale werkgroep 
Onderling Sterk.

Door te investeren in digitalisering kun je de relatie 
met publiek onderhouden, concullega’s voorbij streven, 
zichtbaar blijven voor financiers en de motivatie in de 

organisatie hoog houden. 

Clayde Menso, De toekomst van de kunst is nu, 
Boekmanstichting 2020 
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We organiseren in 2021 - 2024 
publieksactiviteiten waarin onze bestaande 
publieksgroepen zich herkennen en waarmee 
we ook nieuwe mensen aantrekken die 
normaal niet of niet vaak naar een kasteel of 
museum gaan.   

Het Muiderslot is een sterk merk met een grote 
spontane naamsbekendheid onder museum- en 
kastelenliefhebbers. Dat blijkt uit onderzoek van SKBL 
(Stichting Kastelen, Buitenhuizen en Landgoederen). 
De bezoekers die naar het Muiderslot komen 
waarderen hun bezoek overwegend positief. In het 
doorlopend publieksonderzoek geven bezoekers in 
2020 het gemiddelde rapportcijfer 8,2.

Toch zijn er ook nog veel mensen die nog nooit van 
het Muiderslot hebben gehoord, laat staan op bezoek 
zijn geweest. We zijn vanuit marketingoptiek juist 
geïnteresseerd in hun beweegredenen en zijn sinds 
2019 regelmatig in gesprek met publiek dat we 
(nog) niet bereiken. Wat doen ze in hun vrije tijd? Via 
welke kanalen krijgen ze hun informatie? Voelen ze 
zich welkom in een museum? Bezoeken ze tijdens 
vakanties wel eens een kasteel? Herkennen ze zich 
in het aanbod? Ervaren ze drempels en zo ja: welke? 
Wat zouden wij kunnen doen om die drempels 
weg te nemen? De komende jaren willen we meer 
van hen weten en ontwikkelen we activiteiten en 
programma’s om hen te bereiken.

BESTAANDE PUBLIEKSGROEPEN
Het Muiderslot koestert zijn huidige publieksgroepen: 

      Cultureel geïnteresseerd publiek 
      (museumkaarthouders)
      Toeristen (uit binnen- en buitenland)
      (Groot-)ouders met kinderen 
      Scholieren (basisonderwijs, speciaal onderwijs,     

voortgezet onderwijs)
      Podium liefhebbers (die afkomen op theater,  

muziek, dans, poëzie of literatuur)
      Buurtbewoners en Vrienden
      Zakelijke markt (locatieverhuur, business club,  

sponsoren).

NIEUW PUBLIEK  
Naast het bestaande publiek willen we de komende 
jaren nieuw publiek bereiken. We zijn er trots op dat 
we een laagdrempelig museum zijn. Veel mensen 
bezoeken het kasteel zonder zich te realiseren dat het 
ook een museum is. We willen nog meer drempels 
verlagen en richten ons specifiek op: 

      Volwassenen zonder kinderen (publiek dat houdt  
van tuinieren, lekker eten, kastelen of podium)

      Jongeren 
      Jong talent (podiumkunsten)
      Amateurkunstenaars (podiumkunsten)
      Nederlanders met een crossculturele achtergrond.

4. PUBLIEKSGROEPEN & MARKETING EN COMMUNICATIE

We bereiken hen op verschillende manieren:

      door een afwisselende programmering  
(‘voor elk wat wils’)

      door het vertellen van meerstemmige verhalen  
(‘dit gaat ook over mij’) 

      door actief berichten te posten op platforms of  
sociale media waar zij actief zijn 

      via de achterban van duurzame  
samenwerkingspartners

      door in gesprek te blijven met niet-bezoekers
      door ‘het kasteel buiten de muren’ waarbij we  

publiek bereiken dat normaal niet zou komen.
      door beschikbare (online) data beter te verzamelen  

en te analyseren.  

CONTENT MARKETING 
Verzamelen en analyseren van online data heeft 
de toekomst en raakt aan vele aspecten van onze 
museale praktijk. Denk aan het digitaliseren en 
contextualiseren van de collectie, maar ook aan 
gegevens uit publieksonderzoek, kaartverkoop, 
publieksvragen of groepsboekingen. Er is veel data 
beschikbaar, maar die is op verschillende plekken 
verspreid en wordt onvoldoende benut. Musea 
geven bovendien door het plaatsen van cookies al 
hun online data nu weg aan derden (zoekmachines, 
adverteerders, sociale netwerken). Het Muiderslot 
wil in de toekomst zelf meer over deze gegevens 
kunnen beschikken. Met als doel onze (potentiële) 
klanten beter te leren kennen, hen beter te kunnen 
bedienen met ons aanbod en een verbinding met hen 
aan te gaan. Zo kunnen we inspelen op behoeften 
en online gedrag van onze toekomstige bezoekers. 
Hier willen we de komende beleidsperiode een flinke 
slag in slaan, zodat we historie opbouwen over het 
gedrag van onze bezoekers. Het belang van een betere 
digitale dienstverlening is door de coronacrisis in een 
stroomversnelling gekomen, zoals onder meer blijkt 
uit een recent onderzoek van McKinsey & Company.

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
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Het Muiderslot wil de komende jaren kasteel, 
tuinen, water en podium integraal verbinden 
en de ensemblewaarde benadrukken. Ook 
horeca, winkel en entree willen we hierop 
laten aansluiten. Er wordt in 2021 een plan 
ontwikkeld waarin de publieksruimtes zich 
niet alleen in het kasteel bevinden, maar ook 
op het buitenterrein. Het uitvoeren van dit 
plan zal niet bekostigd kunnen worden uit de 
huidige subsidie van OCW.
We bevinden ons als organisatie in een 
transitiefase en veranderen duurzaam naar 
een inclusieve en toekomstbestendige 
organisatie. Dat is niet zomaar gedaan. 
Veranderen lukt zelden in één poging en raakt 
aan alles in je bedrijfsvoering. Wij blijven 
ruimte maken voor dit veranderingsproces. 

Tevens zal de komende jaren gezocht worden naar 
ontwikkelen van andere verdienmodellen. Mede 
door de coronacrisis is de noodzaak hiertoe groter 
geworden. Een geslaagd voorbeeld is het succes van 
‘kamperen bij het kasteel’ in de zomer van 2020. Wij 
gaan ook de komende jaren door met ‘omdenken’ en 
proberen andere inkomstenbronnen aan te boren.  

5. BEDRIJFSVOERING 

5.1 PERSONEEL EN  
       ORGANISATIE  

5.2. ONDERHOUD KASTEEL  
         EN TERREIN

Het Muiderslot werkt met een klein team vaste 
medewerkers, een flexibele schil van tijdelijke 
medewerkers en een grote groep vrijwilligers.  
De vrijwilligers zijn onmisbaar en zijn 
ambassadeurs met kennis en ervaring.

Inclusieve organisatie
We werken actief aan een diverse en inclusieve 
samenstelling van het personeelsbestand. We 
geloven in de kracht van het verschil. Talent is de 
basis, diversiteit de kracht. De komende jaren maken 
we extra werk van het binnenhalen en -houden van 
mensen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn. Het 
gaat hierbij over culturele of etnische achtergrond en 
ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis,  
sociaaleconomische status of opleidingsniveau.

Persoonlijke duurzaamheid en ontwikkeling
Op het gebied van vitaliteit en persoonlijke 
duurzaamheid ontwikkelen we beleid. Dit vinden we 
noodzakelijk om ons als organisatie te verhouden 
tot de maatschappij. Zo delen we bijvoorbeeld tips 
voor timemanagement of bieden we medewerkers 
yogalessen en mindfulness aan.
Vitale medewerkers staan open voor anderen en 
elkaar en zijn in staat zich aan te passen aan de snel 

Een meer dan 700 jaar oud kasteel vergt 
voortdurend aandacht en deskundig 
onderhoud. Sinds 2017 is het Muiderslot 
zelf verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud aan gebouwen en terrein. Tijdens 
een proefperiode van vijf jaar heeft het 
Muiderslot gebruik gemaakt van de kennis 
en expertise van het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB) voor de uitvoering van het onderhoud 
en beheer aan de gebouwen en het terrein. 
Deze proefperiode en de overeenkomst loopt 
ten einde. Vanaf 2022 zal het Muiderslot het 
onderhoud en beheer zelf organiseren.

Rijksvastgoedbedrijf
De afgelopen jaren is gebleken dat de uit de 
Erfgoedwet beschikbare middelen onvoldoende 
toereikend zijn om het groot onderhoud aan het 
Muiderslot volledig volgens plan uit te voeren. Dit 
komt met name door de door het RVB gehanteerde 
opslagen voor zijn dienstverlening: naast een vast 
huurbedrag (het Muiderslot is en blijft eigendom 
van het RVB), hanteert het RVB een standaard opslag 
voor zijn dienstverlening én een opslag van 15,6% 
voor het begeleiden van (onderhouds-)projecten 
boven de 30.000 euro.  In overleg met het RVB is 
afgesproken dat in 2021 de 15,6% projectopslag zal 
komen te vervallen. Op die manier kan het Muiderslot 
de subsidie ten behoeve van het onderhoud aan het 
kasteel ook daadwerkelijk aan onderhoud besteden.

Het Muiderslot zal voor het groot onderhoud (blijven) 
samenwerken met gerenommeerde partijen, 
zoals hoveniersbedrijf Hoefakker, specialist in 
groen erfgoed, of de de restauratiearchitecten van 
TPAHG die ook samenwerken met Slot Loevestein. 
TPAHG stelt, in overleg met het Muiderslot, het 
meerjarenonderhoudsplan op en is betrokken bij 
de uitvoering van het (groot) onderhoud. Het MJOP 
2017-2035 is als bijlage toegevoegd.

veranderende samenleving. Als werkgever hebben wij 
hierin een rol in en activeren we onze medewerkers. 
Zo zijn en blijven we met elkaar in gesprek over 
kansen(on)gelijkheid en vooroordelen, bijvoorbeeld 
door jaarlijks trainingen ‘onbewuste vooroordelen’ 
(unconscious bias) te organiseren. 

Permanente kennisdeling
Een inclusieve werkcultuur draagt bij aan het verbreden 
van kennis en het verdiepen en (anders) interpreteren 
ervan. We werken aan een omgeving waar verschillen 
worden herkend, gewaardeerd en benut. Een van de 
manieren waarop we dit doen is het koppelen van 
(ongebruikelijke) expertisegebieden en kennis. 
Dat kan intern, maar juist ook door de netwerken 
en contacten van onze samenwerkingspartners te 
koppelen aan die van het Muiderslot. 

Leer- en werkplek
We zijn een lerende organisatie waarin ruimte is 
voor stages en leerplekken. Dat vinden we belangrijk, 
omdat we ook op deze manier nieuwe inzichten 
opdoen en andere gedachten, kennis en bijdragen
in huis halen.

Maatschappelijke Diensttijd
Aan maatschappelijke diensttijd (MDT) bieden we 
de ruimte. Zo stimuleren we jongeren hun talenten 
te ontdekken en zich vrijwillig in te zetten voor een 
ander. Dit doen we in projectvorm. In 2021 met het 
project Muiderslot Plantlab in samenwerking met 
Fawaka Ondernemersschool.
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Verduurzaming 
Het Muiderslot is lid van de werkgroep Verduurzaming 
van de Vereniging van Rijksmusea. Deze werkgroep 
heeft opdracht gekregen van de Museumvereniging 
om een plan van aanpak te formuleren voor de 
systematiek ter verduurzaming van de rijksmusea. 
Dit met het oog op de verduurzamingsambities van 
musea en gelet op de wettelijke verduurzamingseisen 
die in de komende jaren gaan gelden. Het Muiderslot 
is lid van de werkgroep en een van de pilot locaties de 
komende periode. 
Aansluitend op deze collectieve aanpak maken 
we de komende jaren ook zelf actief werk van 
het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Ook 
bij het uitvoeren van het onderhoudsplan kijken 
we naar middelen om verder te verduurzamen, 
zoals bijvoorbeeld de keuze voor een nieuw 
(energiezuiniger) luchtbehandelingssysteem of 
alternatieve manieren om energie op te wekken.

5.3 TOEZICHT

De Raad van Toezicht van het Muiderslot 
komt viijf keer per jaar bij elkaar en bestaat 
anno 2020 uit zeven leden. Raad en 
directeur-bestuurder werken op een open 
en constructieve manier samen: wederzijds 
betrokken, kritisch en met open blik.

Directeur en voorzitter van de Raad treden samen 
actief naar buiten om inclusiviteit op de agenda 
te zetten en te houden.  Bijvoorbeeld in 2021 als 
sprekers op het congres van Museumzaken met 
het thema Toezicht, exclusief of inclusief?. 
De Raad onderschrijft de principes van de 
Governance Code Cultuur en evalueert jaarlijks 
of Stichting Rijksmuseum Muiderslot de Code 
naar behoren toepast. De acht principes van 
de Code worden in de Raad jaarlijks uitgebreid 
besproken en vormen de leidraad voor de 
jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad. Naast het 
onderschrijven, hándelt de Raad naar de Code en is 
er alert op. Bij het nemen van besluiten toetsen de 
leden van de Raad bij elkaar of ze voldoen aan de 
Code. In communicatie zijn de leden zorgvuldig en 
transparant en zich bewust van hun eigen rol. 
De ambitie om te werken aan een inclusiever 
museum wil de Raad zien in perspectief, in 
expertise, in ambitie én in beeld (representatie). 
De Raad zoekt permanent naar een evenwicht 
in de relatie tussen toezichthouder en directeur-
bestuurder. Samen onderzoeken we de 
grenzen van enerzijds een betrokken Raad en 
anderzijds een bestuur op afstand. Evenwicht 
in betrokkenheid en toezicht op afstand is een 
terugkerend onderwerp van gesprek. 
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5.4. CODES 5.5. ZELFEVALUATIE EN  
         VISITATIE

Het Muiderslot onderschrijft en handelt 
naar de Governance Code Cultuur, de Code 
Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code 
bij alles wat we ondernemen. 

Governance Code Cultuur
We werken met de Governance Code Cultuur, 
bespreken deze jaarlijks en leggen verantwoording af in 
ons jaarverslag. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks 
of het Muiderslot de Code naar behoren toepast. 

Code Diversiteit en Inclusie
We realiseren ons dat een inclusief museum 
worden niet vanzelf gaat. We werken actief aan 
het voortdurend onder de aandacht houden van 
de principes van de Code door deze blijvend op de 
agenda te houden. We passen de Code toe op vier 
gebieden: publiek, programma, personeel en partners. 
In ons jaarverslag doen we verslag van de vorderingen 
en resultaten. Inclusie in de breedste zin van het 
woord wordt regelmatig besproken met medewerkers 
en vrijwilligers tijdens bijeenkomsten en workshops. 
Ook in gesprekken met samenwerkingspartners 
wordt culturele diversiteit en inclusie geagendeerd. 
Niet alleen theorie en praten, maar vooral doen. 

Fair Practice Code
We volgen de Fair Practice Code en leven 
deze na op relevante punten als personeels-, 
vrijwilligers- en stagebeleid, scholings- en 
opleidingsmogelijkheden en het respecteren van 
CAO’s en honorariumrichtlijnen. Makers die we 
uitnodigen of inhuren betalen we een eerlijk tarief. 
We maken vooraf afspraken over eigenaarschap, 
(auteurs)rechten, beeldgebruik en naamsvermelding.
Jaarlijks doen verschillende medewerkers de 
quickscan Fair Practice Code om zo intern het gesprek 
op gang te houden over de code en hoe ermee om te 
gaan in de dagelijkse praktijk.  

Het Muiderslot is bekend met het 
visitatiekader voor rijksgesubsidieerde 
musea. Met een dergelijke werkwijze is 
in het verleden goede ervaring opgedaan. 
Zowel voor het integraal en beschouwend 
kijken naar de gehele organisatie als voor 
het professionaliseren en verbeteren van de 
werkorganisatie. 

In een uitgebreide zelfevaluatie reflecteren we op 
de organisatiedoelstellingen in relatie tot kwaliteit, 
maatschappelijke relevantie, continuïteit en innovatie. 
We omschrijven wat goed gaat en wat beter kan.  
In de visitatiecommissie willen we – naast de 
omschreven experts – ook twee experts toevoegen 
die voor het Muiderslot van belang zijn. We zullen zelf 
onafhankelijke experts benaderen op het gebied van 
digitalisering en contextualisering van de collectie 
(open data) en op het gebied van toegankelijkheid.
We realiseren ons dat het maken van een zelfevaluatie 
een flinke kluif is waarvoor we zes maanden de tijd 
krijgen vanaf het moment dat bekend is wanneer het 
Muiderslot gevisiteerd zal worden. 

Inclusie is geen concept of workshop, 
het is een professionele houding. Het gaat over 

bereidheid en verantwoordelijkheid. Inclusie is het 
voordeel willen zien van anders.

Astrid Elburg, voorzitter Raad van Toezicht Muiderslot 
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TOT SLOT

We leven in een snel veranderende 
maatschappij. De coronacrisis maakt 
bovendien duidelijk dat de wereld er ineens 
heel anders uit kan zien. Bij deze ‘vloeibare 
samenleving’ hoort een wendbare en 
flexibele programmering en organisatie. Dat 
vraagt om een andere manier van werken en 
om een open blik die naar buiten gericht is. 

De stip op de horizon is een museum van 
iedereen voor iedereen. De weg daar naar 
toe zal er een zijn vol kansen, hobbels, 
verrassingen, mislukkingen, mooie 
vergezichten en resultaten. 
We verheugen ons op deze reis! 
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