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Introductie
Een museum met kwaliteit

Stedelijk Museum Alkmaar is een ondernemend, kunst- en cultuurhistorisch
museum dat sterk verankerd is in de stad en de regio. Met zijn kwalitatief
hoogstaande collectie en zijn ambitieuze tentoonstellingsprogrammering
heeft het museum de afgelopen jaren nationale betekenis verworven en
trekt het in toenemende mate nationaal en internationaal publiek.
Stedelijk Museum Alkmaar, geopend in 1875, is een van de oudste musea
van Nederland. Sinds 2000 is het gevestigd in een modern museumgebouw
in het historische centrum van de stad. Met een eigen winkel en een eigen
museumcafé biedt het een culturele totaalbeleving aan de bezoeker.
Stedelijk Museum Alkmaar beheert, behoudt en presenteert een brede
en gevarieerde collectie van landelijk belang, die verbonden is met de stad
en de regio. Zwaartepunten in de collectie zijn de zestiende- en zeventiendeeeuwse schilderkunst en kunstnijverheid, en de Bergense School (NoordHollands Expressionisme uit begin 20ste eeuw). Het museum trekt met de
vaste presentatie, de tijdelijke tentoonstellingen en de overige activiteiten
een breed publiek uit de regio en uit heel Nederland.
Stedelijk Museum Alkmaar heeft een belangrijke functie voor het onderwijs
en ontplooit voor dat doel tal van educatieve activiteiten. Het museum werkt
intensief samen met musea in Nederland, in het buitenland en met andere
cultuurinstellingen in de regio. Hiermee draagt het bij aan het imago van
Alkmaar als een aantrekkelijke cultuurhistorische stad.
In 2014 is Stedelijk Museum Alkmaar verzelfstandigd in een stichting, die
opereert volgens het Raad van Toezichtmodel met een directeur-bestuurder.
Het museum wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar.
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Situatieschets
Stevig op de kaart
In de afgelopen beleidsperiode 2014–2017 heeft Stedelijk Museum Alkmaar
een flinke sprong voorwaarts kunnen maken. Met een integrale vernieuwing
van de vaste presentatie is het museale aanbod verrijkt en aantrekkelijker
geworden voor een breed publiek. Dankzij enkele aanpassingen in het museum
gebouw, waaronder een nieuwe entree en foyer, zijn de publieksfaciliteiten
en de ambiance en beleving voor de bezoeker eveneens aanzienlijk
verbeterd. In combinatie met een ambitieus tentoonstellingsprogramma met
exposities over oude meesters als Van Oostsanen en Caesar van Everdingen
en 20ste-eeuwse modernisten als Gerrit Willem van Blaaderen en Picasso
heeft dat geleid tot een groeiend bezoekersaantal: van 35.000 tot 45.000
bezoekers in 2014 en 2015 tot 70.000 respectievelijk 60.000 bezoekers in 2016
en 2017. De groei in publieksbereik is voor een belangrijk deel gegenereerd
door bezoekers van buiten de regio, die vaak speciaal voor een tijdelijke
expositie naar Alkmaar kwamen.
Dankzij incidentele subsidies van de gemeente Alkmaar konden achter
standen in collectiebeheer en conservering worden weggewerkt; een
meerjarentraject dat in 2018 zal zijn afgerond. Dankzij donaties van fondsen
en particulieren kon de collectie van Stedelijk Museum Alkmaar met enkele
belangrijke aankopen worden verrijkt (o.a. schilderijen van Cornelis Buys,
Salomon van Ruysdael en een luxueus 17de-eeuws kabinet van Pierre Gole).
Datzelfde geldt voor het ambitieuze tentoonstellingsprogramma dat met
aanzienlijke steun van publieke fondsen en vermogensfondsen kon worden
gerealiseerd. Het museum weet de steun van deze fondsen meer dan voor
heen te verwerven. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat het
voor twee van zijn kerntaken – exposeren en collectioneren – steeds meer
afhankelijk is van incidentele fondsbijdragen.
De duidelijke koers, de professionaliteit, de kwaliteit en het (inter)nationale
belang van de tentoonstellingen in Alkmaar worden in de vakwereld herkend
en erkend. Dit is een belangrijke reden dat steeds meer binnen- en buiten
landse musea hun collectiestukken voor een tijdelijke of langdurige bruikleen
aan Stedelijk Museum Alkmaar willen afstaan. In de categorie middelgrote
Beleidsplan 2018–2022
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Nederlandse musea is Stedelijk Museum Alkmaar inmiddels opgeschoven
naar de kopgroep.
Het lokale draagvlak voor Stedelijk Museum Alkmaar is stevig. Bestuurders
en gemeenteraadsleden onderkennen in het algemeen het culturele en
educatieve belang voor de stedelijke samenleving en de rol die het museum
vervult als cultuur-toeristische attractie van de stad. Hoewel verschillende
ondernemers zich als Schutter aan het museum hebben verbonden,
is sponsoring vanuit het bedrijfsleven in de regio tot op heden beperkt.
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2
Opgave
Voor(t)aan in de kopgroep

van de stad voor burgers en bedrijven en die een betekenisvolle rol
vervult voor de ontwikkeling van de stad en de regio.
Alkmaar heeft met zijn Stedelijk Museum een parel in huis. Een verrassende
parel, aldus veel bezoekers die het museum in de afgelopen jaren ontdekten.
Aan ons de opgave om deze parel in de komende jaren nog meer glans
te geven en vooral, beter zichtbaar te maken en meer bekendheid te geven
bij een breed en divers publiek.
Positionering en profilering

Missie
Voor de komende beleidsperiode is de opgave van Stedelijk Museum Alkmaar
om de groei van de afgelopen jaren te bestendigen en zich verder te
ontwikkelen. Het museum heeft bewezen dat het potentie heeft, nu is het
zaak om de kansrijke uitgangssituatie om te zetten in blijvend succes en een
duurzaam toekomstperspectief. Het nu behaalde niveau op het gebied
van programma-aanbod en publieksbereik moet tenminste worden geconti
nueerd en bij voorkeur nog groeien, wil het museum zijn betekenis houden
en datgene “waarvoor het op aarde is” goed, op niveau en met effect blijven
doen. Alleen vanuit een sterke en stevig gefundeerde uitgangspositie met
voldoende massa, slagkracht en eigen middelen kan het museum zich blijven
vernieuwen en zijn rol voor de stad Alkmaar en de samenleving duurzaam
blijven vervullen.
De missie van Stedelijk Museum Alkmaar is gelegen in drie functies:
1.	Schatkamerbewaarder en etalage: het museum verzamelt, beheert en
presenteert de kunst- en cultuurhistorische collectie van de stad Alkmaar
en de daarmee verbonden ommelanden, voor huidige en voor
toekomstige generaties; 1
2.	Verhalenverteller: het museum presenteert onderscheidende
tentoonstellingen van (inter)nationaal belang over de kunst, cultuur
en geschiedenis van de stad Alkmaar en zijn omgeving met als missie
daarmee zoveel mogelijk mensen te verrijken, te inspireren, te stimuleren
en te verbinden;
3.	Uithangbord en magneet: het museum is uithangbord, ambassadeur
en boegbeeld van Alkmaar, dat de rijkdom van zijn kunst, cultuur en
geschiedenis uitdraagt naar publiek en media in binnen- en buitenland.
Daardoor fungeert het museum als een magneet die bezoekers naar
Alkmaar trekt, die bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid
10
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Stedelijk Museum Alkmaar kan zich inmiddels met recht positioneren
als stedelijk museum van nationale betekenis met internationale uitstraling.
Die positie wil het museum in de komende jaren versterken door zich nog
nadrukkelijker te manifesteren als het kunst- en cultuurhistorische museum
van Noord-Holland boven het IJ. Wat het Rijksmuseum is voor Nederland,
wil Stedelijk Museum Alkmaar zijn voor Noord-Holland Noord. Een museum
dat gewijd is aan kunst én aan cultuurgeschiedenis, dat met een professionele
staf bouwt aan een hoogwaardige collectie, dat verrassende tentoon
stellingen van hoge kwaliteit presenteert, dat midden in de samenleving
staat, dat verbindingen legt tussen heden en verleden, dat een breed en
divers publiek weet te verrijken en te inspireren, dat een geliefde bestemming
is voor kinderen, scholieren en families en dat de trots is van stad en regio.
In inhoudelijk opzicht kiest Stedelijk Museum Alkmaar voor een positionering
en profilering die nauw verbonden is met zijn missie als schatbewaarder,
etalage, verhalenverteller en uithangbord van de stadsregio Alkmaar. Zowel
in het verzamel- als in het presentatiebeleid staat de relatie met de regio
en met de eigen collectie altijd voorop. Daarmee verzekert het museum zich
van een onderscheidende positionering ten opzichte van andere musea.
Dat betekent: wel een tentoonstelling over de Alkmaarse meester Allart van
Everdingen, maar niet over Jeroen Bosch of over Jan Steen; wel een aankoop
van een werk van de Alkmaarse kunstenaar herman de vries over deze regio,
maar niet van Jeroen Krabbé; wel een tentoonstelling over de invloed van
Cézanne en Van Gogh op de Bergense School, maar niet over Amerikaanse
Pop Art; wel een tentoonstelling over de veranderende wereld van de
Hollandse koe, maar niet een over de Maya’s; enzovoort. Kortom, Stedelijk
Museum Alkmaar heeft een open blik naar de wereld, maar onderscheidt
zich door in zijn programmering altijd een verbinding te zoeken met de collectie
en met het DNA van Alkmaar en de regio.
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Doelstellingen 2018–2022
Om de ingezette groei te bestendigen en de beoogde positieversterking
te bereiken zet Stedelijk Museum Alkmaar de komende beleidsperiode
in op de volgende ambities en doelstellingen:
	Versterken kerncollectie van het museum;
	Structureel vergroten van het publieksbereik;
	Uitbreiden educatief aanbod en verbreden van het educatief bereik;
	Vernieuwen en actualiseren van de permanente presentatie;
	Voortzetten hoge ambitieniveau tentoonstellingsaanbod;
	Zichtbaarheid in en verbindingen met stad en regio vergroten;
	Vergroten draagvlak bij bedrijven en begunstigers.
In de onderstaande hoofdstukken worden deze doelstellingen nader
uitgewerkt.
Noot
1.	Stedelijk Museum Alkmaar hanteert de in 2007 vastgestelde
ICOM-definitie: “Een museum is een permanente instelling,
niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor
publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar
ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt,
presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan
de materiële en immateriële getuigenissen van de mens
en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie
en genoegen.”
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3
Collectiebeleid
Een sterke kerncollectie

Stedelijk Museum Alkmaar beheert een waardevolle collectie om trots op
te zijn, met zwaartepunten in de schilderkunst en kunstnijverheid van de
16e en 17e eeuw, de kunst van de Bergense School uit het begin van de 20ste
eeuw en een divers samengestelde collectie met betrekking tot de cultuur
geschiedenis van Alkmaar. De collectie bestaat uit ruim 16.000 objecten
en is grotendeels eigendom van de gemeente Alkmaar. Verschillende sleutel
werken in de collectie, die ook onderdeel vormen van de vaste presentatie,
zijn permanente bruiklenen van (familie)stichtingen zoals de Stichting
Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburg en de diverse hofjesstichtingen,
waaronder de Stichting Provenhuis Paling en Van Foreest. In de afgelopen
jaren konden de collectiepresentaties in het museum tijdelijk worden uitge
breid met langdurige bruiklenen van andere musea. Dat geldt zowel voor de
Gouden Eeuw-collectie met langdurige bruiklenen van o. a. het Rijksmuseum
in Amsterdam en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen,
als voor de Bergense School-collectie met langdurige bruiklenen van o.a.
Stedelijk Museum Amsterdam en Singer Museum Laren. Ondanks deze lang
durige bruiklenen kent de collectie van Stedelijk Museum Alkmaar nog een
behoorlijk aantal serieuze lacunes. Het collectiebeleid in de komende jaren
is erop gericht deze lacunes waar mogelijk op te vullen en de kerncollectie
verder te versterken.

Gouden Eeuw
Als andere Hollandse steden kende Alkmaar in de 16e en 17e eeuw een
bloeiend cultureel leven, waarin opdrachtgevers en kunstenaars elkaar tot
grote hoogte wisten te stuwen. De rijke artistieke productie in dit tijds
gewricht wordt in de collectie van Stedelijk Museum Alkmaar redelijk goed
weerspiegeld met o.a. werken van Cornelis Buys en Caesar van Everdingen.
Maar andere belangrijke uit Alkmaar afkomstige meesters, zoals Emanuel
de Witte en Allart van Everdingen zijn niet goed in de collectie vertegen
woordigd. Van de Hollandse Gouden Eeuw-schilders, die geregeld in Alkmaar
werkten – vaak voor lokale opdrachtgevers – bezit het museum met werken
van Maarten van Heemskerck, Hendrick Cornelisz Vroom en Pieter
Saenredam een fraaie verzameling, die recent kon worden aangevuld met de
aankoop van Salomon van Ruysdaels Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk
van Alkmaar vanuit het Noorden. Maar ook op dit vlak kent de collectie
belangrijke lacunes.
Het is niet eenvoudig om deze lacunes in de collectie op te vullen. De gezochte
kunstwerken komen niet vaak op de markt. En als er al goede werken beschik
baar komen is hun aankoopprijs meestal zo hoog dat verwerving uitsluitend
mogelijk is met volledige steun van externe fondsen en incidentele bijdragen
van overheden en particulieren. De recente aankoop van de Van Ruysdael
heeft bewezen dat het wel degelijk mogelijk is dergelijke ruimhartige financiële
steun van derden te verwerven, maar dan moet het museum zelf ook een
substantiële bijdrage aan het aankoopbedrag kunnen leveren. Met het huidige
aankoopbudget van € 12.000 zal dat nooit lukken. Het is daarom belangrijk
om in de komende jaren een groter eigen vermogen ten behoeve van collectieacquisities op te bouwen. Als zich dan eens een unieke aankoopkans
voordoet, kan het museum ook daadwerkelijk meedingen naar het werk.
Bergense School

Versterking van de stedelijke museale collectie is van belang omdat
het museum daardoor in staat wordt gesteld om aan huidige en toekomstige
generaties een representatiever en vollediger beeld te geven van de
kunst en de geschiedenis van de stadsregio Alkmaar. Maar dat niet alleen.
Het versterkt de positie van Stedelijk Museum Alkmaar wanneer het bij
andere musea tijdelijke bruiklenen voor exposities aanvraagt. En, last but not
least: uitbreiding van de collectie verruimt de mogelijkheden van het museum
om bruiklenen af te staan voor exposities in andere binnen- en buitenlandse
musea en op die manier de kunst en cultuur van Alkmaar uit te dragen.
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Als het gaat om de Bergense School richt het collectiebeleid van Stedelijk
Museum Alkmaar zich in het bijzonder op de periode 1915 – 1925 toen
het Noord-Hollands expressionisme zijn meest vitale periode kende en
ook daadwerkelijk als kunstenaarsbeweging functioneerde. Behalve
op kunstenaars richt het museum zijn verzamelbeleid op de mecenassen en
verzamelaars die voor de Bergense School van belang waren, zoals Piet
Boendermaker en Wim Selderbeek. Ook kunstenaars en stromingen die nauw
verwant zijn aan de Bergense School en die van invloed zijn geweest op de
beweging zijn van belang voor de collectie van het museum. Zij bieden immers
de mogelijkheid om de voorgeschiedenis en de context van de Bergense
School te laten zien.
Beleidsplan 2018–2022
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Het museum is er de afgelopen jaren dankzij schenkingen van particulieren
en dankzij enkele gerichte aankopen in geslaagd de Bergense Schoolcollectie te versterken. Veel van de gezichtsbepalende kunstenaars van de
Bergense School zijn in de collectie vertegenwoordigd. Maar dat is niet altijd
hun beste werk en ook niet altijd het werk dat representatief is voor de
productie in hun Bergense periode. Daarnaast missen van belangrijke kunste
naars representatieve werken in de eigen collectie, denk aan Else Berg en
Mommie Schwarz. Ook het aantal tekeningen en ander grafisch werk van
Bergense School-kunstenaars is in de collectie nog maar beperkt vertegen
woordigd. Uitbreiding daarvan is belangrijk, ook omdat werken op papier
nooit lang geëxposeerd kunnen worden en er voor een permanente
presentatie van de Bergense School een minimum reservoir aan collectie
stukken voorhanden moet zijn.
Het collectiebeleid voor de komende jaren is er op gericht om de lacunes
in de Bergense School-verzameling op te vullen en om zwakke plekken waar
mogelijk te versterken. Anders dan werken uit de periode van de 16e en
de 17e eeuw komen werken van de Bergense School regelmatig op de markt.
Over het algemeen zijn de prijzen ook minder hoog dan die voor oude kunst,
al zijn de betere werken uit deze periode nog altijd aanzienlijk hoger geprijsd
dan het huidige beperkte aankoopbudget van het museum toelaat. Daar
komt bij dat voor deze categorie werken over het algemeen minder subsidie
is te verkrijgen bij publieke fondsen of vermogensfondsen. Wil het museum
enige slagvaardigheid aan de dag kunnen leggen, zal het dus ook voor
versterking van deze deelcollectie zijn eigen aankoopbudget moeten
verhogen.
Actualisering collectiebeleid
Stedelijk Museum Alkmaar verzamelt al geruime tijd geen werk van moderne
en hedendaagse kunstenaars. Gezien de sterke focus op oude kunst en op
de Bergense School die het museum in het afgelopen decennium aan de dag
heeft gelegd en ook gezien het beperkte aankoopbudget is dat te begrijpen.
Tegelijkertijd kan beargumenteerd worden dat een stedelijk museum als
het onze wel degelijk de plicht heeft om belangwekkende Alkmaarse kunst
werken uit het huidige tijdsgewricht te verwerven en te beheren. Als onze
voorgangers in het verleden dat niet hadden gedaan, zouden er nu geen
werken van Caesar van Everdingen of Pieter Saenredam in het openbaar
kunstbezit van Alkmaar vertegenwoordigd zijn. Dit geldt evenzeer voor
de moderne cultuurgeschiedenis van Alkmaar; om die geschiedenis in de
toekomst te kunnen tonen, zijn unieke en iconische of representatieve
objecten van alle tijden, inclusief de naoorlogse periode nodig. In de komende
beleidsperiode zal Stedelijk Museum Alkmaar zich nader oriënteren op dit
16
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terrein en onderzoeken of, en zo ja, langs welke lijnen het museum ook
moderne en hedendaagse kunst die met stad en regio is verbonden, zou
moeten verzamelen. Voor het collectiebeleid van het museum in de komende
vijf jaar wordt een meer gedetailleerd plan uitgewerkt dat in de loop van
2018 gereed zal komen.
Meer middelen voor collectionering
Om de hierboven beschreven ambitie om de kerncollectie te versterken
daadwerkelijk te realiseren, zal Stedelijk Museum Alkmaar aanzienlijk
meer middelen moeten kunnen aanwenden voor aankopen dan nu het geval
is. Het museum wil dat op de volgende manieren bereiken:
1.	Verhogen aankoopbudget en creëren bestemmingsreserve voor
aankopen
	Stedelijk Museum Alkmaar zoekt in zijn eigen exploitatiebegroting
naar ruimte om het jaarlijkse aankoopbudget te verdubbelen en
uiteindelijk te verviervoudigen naar €50.000. Door dit bedrag jaarlijks toe
te voegen aan een bestemmingsreserve en niet terug te laten vloeien
in de exploitatie, bouwt het museum aan een bescheiden spaartegoed,
waarmee het flexibel en slagvaardig kan opereren wanneer zich kansen
op de kunstmarkt voordoen. In het geval van kleine aankopen biedt
een dergelijke reserve voldoende ruimte om slagvaardig op eigen kracht
aan te kopen. In het geval van een grote aankoop heeft het museum
hiermee een substantiële eigen inleg paraat waarmee het multiplier
effect van fondsen die co-financieren wordt vergroot. Met een
dergelijke bestemmingsreserve kan ook een einde komen aan de huidige,
ongemakkelijke praktijk dat voor vrijwel elke collectie-uitbreiding
moet worden ingegrepen in de exploitatiebegroting.
	Als gezegd wil het museum de middelen voor verhoging van het aankoopbudget in eerste instantie in de eigen exploitatiebegroting zoeken.
Die ruimte is echter gering en sterk afhankelijk van meevallers in
het exploitatieresultaat. Het museum doet daarom ook een beroep
op de gemeente Alkmaar om een dergelijk aankoopbudget in het
leven te roepen en op peil te houden met een reguliere bijdrage van
€ 25.000 per jaar. De middelen komen uitsluitend ten goede aan
de collectie van de stad, die daardoor wordt versterkt en aan publieke
waarde wint.
2.	Oprichten aankoopfonds dat wordt gefinancierd door particuliere
begunstigers
Beleidsplan 2018–2022
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	In de komende jaren zal het museum een speciaal aankoopfonds
oprichten waarin particuliere begunstigers kunnen participeren met een
jaarlijkse of incidentele bijdrage. Voor Stedelijk Museum Alkmaar is dit
nieuw, maar enkele collega-musea hebben positieve ervaringen met deze
vorm van private betrokkenheid. Nu het nieuwe kabinet Rutte de Geefwet
continueert, blijft het ook de komende jaren fiscaal aantrekkelijk om te
doneren aan zo’n fonds. Voor het opzetten en uitbreiden van een dergelijk
fonds zal het museum de komende jaren de nodige professionele,
organisatorische inspanningen verrichten.
3.	Actief verwerven van schenkingen en nalatenschappen van particuliere
verzamelaars
	Nu Stedelijk Museum Alkmaar steeds frequenter tijdelijke tentoon
stellingen organiseert met bijzondere bruiklenen groeit ook het netwerk
met particuliere verzamelaars. Door pro-actiever te opereren in deze
netwerken en de contacten met particuliere collectiehouders aan
te halen en te onderhouden hoopt het museum op langere termijn de
collectie te kunnen verrijken met schenkingen en nalatenschappen.
Recentelijk heeft het museum via deze route al enkele mooie resultaten
kunnen boeken. Om dit effectief te doen en vertrouwen op te bouwen
is het van essentieel belang dat de conservatorenstaf van het museum
hieraan voldoende tijd kan spenderen. De huidige formatie-omvang
laat hiervoor feitelijk te weinig ruimte. Op termijn hopen we dit door
(tijdelijke) inzet van junior conservatoren beter te faciliteren.
Blijvende zorg voor conservering en collectiebeheer
Ofschoon er mede dankzij eenmalige bijdragen van de gemeente Alkmaar
grote achterstanden zijn weggewerkt blijft conservering van de collectie een
permanente zorg, die ook de komende beleidsperiode de nodige aandacht
zal vragen. Aangezien het museum geen restaurator in dienst heeft en niet over
een restauratieatelier beschikt zal er altijd een substantieel budget voor
actieve conservering en onderhoud van de collectie door externe specialisten
beschikbaar moeten zijn.
De achterstanden in collectieregistratie en digitalisering zijn dankzij
incidentele subsidie van de gemeente Alkmaar naar verwachting eind 2018
volledig weggewerkt. In vervolg daarop wil Stedelijk Museum Alkmaar onder
zoeken of de collectie in zijn geheel kan worden ondergebracht in het
centrale depot in het museumgebouw en het aanvullende externe collectie
depot op termijn kan worden ontruimd en opgezegd.
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Publieksbereik
Meer kinderen, meer Alkmaarders,
meer toeristen
Stedelijk Museum Alkmaar heeft de afgelopen vier jaar een sprong gemaakt
van 45.000 bezoekers (2014) naar 60.000 bezoekers per jaar (2017). Voor de
komende beleidsperiode is de ambitie deze sprong te bestendigen en verder
uit te bouwen tot een structureel publieksbereik van 70.000 bezoekers per
jaar. Dat betekent een structurele groei van nog eens 20%.
Structurele verhoging van het bezoekersaantal is belangrijk vanuit de missie
van het museum om een zo breed mogelijk publiek van alle generaties
te bereiken, te inspireren en te verbinden. Maar het is ook belangrijk omdat
daardoor de eigen inkomsten structureel hoger worden. Dat betekent
dat het museum voor het realiseren van tentoonstellingen minder afhankelijk
wordt van incidentele bijdragen van fondsen en sponsoren.
Stedelijk Museum Alkmaar wordt goed bezocht door Museumkaarthouders;
zij vormen meer dan 2 / 3 van de bezoekers. Ruim de helft van de bezoekers
is afkomstig uit Noord-Holland. Zo’n 40% uit andere delen van Nederland,
voornamelijk de Randstad, en een klein percentage uit het buitenland.
De gemiddelde leeftijd van de bezoeker is vrij hoog, rond de 60 jaar. Gezien
de grote groep 60-plussers met veel vrije tijd is dat niet verwonderlijk;
het past ook in een landelijke trend bij musea. Het hoogwaardige kunsten cultuuraanbod van Stedelijk Museum Alkmaar sluit goed aan op de
interesses van deze doelgroep.

en door het museum aantrekkelijker en boeiender te maken voor families
en gezinnen.
Families en gezinnen weten Stedelijk Museum Alkmaar, in vergelijking met
andere musea in Nederland, relatief moeilijk te vinden. In de komende vijf jaar
wil het museum daar verandering in brengen. Door de permanente presentatie
te vernieuwen en boeiender te maken voor kinderen, hoopt het museum
meer gezinnen en families te trekken. Op die manier wil het museum ook meer
bezoekers uit de stad en de regio trekken. Wanneer ouders of opa’s en opa’s
ervaren hoe leuk het is om op een woensdag- of zondagmiddag met kinderen
naar Stedelijk Museum Alkmaar te gaan, zal ook het herhaalbezoek toenemen.
Op dit ogenblik staat Stedelijk Museum Alkmaar bij deze doelgroep niet
op het netvlies als kindvriendelijke bestemming. Het zal de komende jaren
de nodige marketing- en communicatie-inspanningen vergen om dit imago
bij te stellen. Daarbij zal het museum zich nog sterker via social media
en op online platforms moeten manifesteren dan nu het geval is.
Een inclusief museum
Als stedelijk museum heeft ons museum de plicht om zoveel mogelijk
inwoners van de stadsregio te bereiken en te inspireren. Vanuit dat besef
wil Stedelijk Museum Alkmaar zich in de komende jaren sterker ontwikkelen
als een inclusief museum, dat ook wordt bezocht en gewaardeerd door
doelgroepen die zelden of nooit in een museum komen, zoals inwoners
met een andere culturele achtergrond, jongeren, eenzame ouderen of sociale
minima e.d. Deze doelgroepen willen we bij het museale aanbod betrekken
door samenwerking te zoeken met organisaties die actief zijn in deze
netwerken, en door in samenwerking met de gebruikers programma’s op maat
te ontwikkelen, waarbij interactie en participatie centraal staan. Eigen inter
pretaties en persoonlijke ontwikkeling worden gestimuleerd. Op de goede
ervaringen die het afgelopen jaar zijn opgedaan met het programma Ouders
NL 2e Taal i.s.m. Bibliotheek Kennemerwaard willen we in de komende
beleidsperiode voortbouwen.

Kinderen, families en gezinnen
Toeristen
Terwijl Stedelijk Museum Alkmaar onder Museumkaarthouders en 60-plussers
nog meer bezoekers hoopt te gaan trekken, wil het in de komende jaren
daarnaast stevig inzetten op kinderen en tieners, oftewel op de museum
bezoeker van de toekomst. Het museum wil zoveel mogelijk kinderen
en jongeren in de wijde omgeving van Alkmaar in aanraking brengen met
de bijzondere kunst en cultuur die deze stadsregio heeft voortgebracht.
Dat willen we op twee manieren bereiken: door het educatieve aanbod voor
het Primair en het Voortgezet Onderwijs te vernieuwen en uit te breiden,
20
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Een derde doelgroep waarin Stedelijk Museum Alkmaar meer bezoekers
wil bereiken, zijn toeristen die Alkmaar voor een dag bezoeken of toeristen
die voor een lang weekend of een vakantie in Noord-Holland en de kuststreek
verblijven. Van de honderdduizenden Nederlandse en buitenlandse toeristen
die Alkmaar een dagje bezoeken, vaak speciaal voor de Kaasmarkt, weet
Stedelijk Museum Alkmaar amper te profiteren. In de touroperatormarkt
met bussen vol toeristengroepen die in een strak reisschema worden geperst,
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liggen voor Stedelijk Museum Alkmaar weinig kansen. Maar in de categorie
individuele toeristen, die in gezinsverband, alleen of met zijn tweeën reizen,
kan het museum wel degelijk meer bezoekers trekken. Met name Duitse
toeristen zijn in het algemeen zeer geïnteresseerd in cultuur en historie.
Wanneer het museum erin slaagt meer toeristisch bezoek te genereren
zal ook Alkmaar daarvan profiteren. Een bezoek aan het museum leidt immers
tot een langer verblijf in de stad en daardoor tot meer bestedingen.
Samenwerking noodzakelijk voor succes
Stedelijk Museum Alkmaar beschikt over te weinig fte, expertise en netwerk
om de internationale toeristische markt op eigen kracht succesvol te
bewerken. Daarvoor is samenwerking nodig met gespecialiseerde partijen
in de regio en daarbuiten. Helaas moet worden geconstateerd dat het
toeristische veld in de regio versnipperd is en dat er weinig slagkracht
en synergie bestaat in de toeristische marketing van Alkmaar en zijn omme
landen. Als we kijken naar de enorme groei van het buitenlands toerisme
in Amsterdam liggen er voor Alkmaar absoluut kansen op dit gebied. Het zou
goed zijn wanneer de krachten op dit gebied scherper worden gericht vanuit
een overkoepelende en consequent uitgevoerde visie, en wanneer deze
worden gebundeld vanuit een sterke citymarketing-organisatie.

Vergroten (merk)bekendheid
De bekendheid van Stedelijk Museum Alkmaar is groeiende, maar nog steeds
weten velen niet waar het museum voor staat en wat er te zien en te beleven
is. De zichtbaarheid en bekendheid van het museum is tot nu toe sterk
afhankelijk van de vrije publiciteit, die het met tijdelijke tentoonstellingen
weet te genereren. In de komende jaren willen we dat verbeteren door de
tentoonstellingspubliciteit in te bedden in een corporate campagne, compleet
met nieuwe huisstijl, die het museum bij een nog breder publiek bekend
en vertrouwd moet maken. In de meerjarenbegroting wordt daarvoor ruimte
gecreëerd.

Vanuit zijn eigen rol en positie wil Stedelijk Museum Alkmaar hieraan
een impuls geven door programmatische en publicitaire samenwerkings
verbanden te zoeken met partners in de regio die de cultuur-toeristische
aantrekkingskracht van de stad en de regio versterken, zoals de Grote Kerk
van Alkmaar, het Kaasmuseum, Broeker Veiling in Langedijk en Museum
Kranenburgh in Bergen. Daarnaast wil het museum in nauwe samenwerking
met Alkmaar Marketing zoeken naar mogelijkheden om het culturele
aanbod van Alkmaar en van het museum een rol te geven in campagnes
en programma’s van internationaal opererende organisaties als Amsterdam
Marketing en het NBTC. Overigens kan zo’n offensief alleen slagen wanneer
meerdere partijen in de stad, ondernemers en ook de gemeente bereid
zijn hierin te co-financieren.
Voor bezoekers- en doelgroepenonderzoek is Stedelijk Museum Alkmaar
recent met een nieuwe methode gestart, die goed aansluit op de onderzoeks
methodes van andere culturele partners in de stad, zoals Theater De Vest
en Bibliotheek Kennemerwaard. Door hierin nauw met elkaar samen te werken,
data uit te wisselen, te verzamelen en gezamenlijk te analyseren verwachten
we de komende jaren beter inzicht in het lokale doelgroepenbereik van de
culturele sector als geheel te verkrijgen en daardoor gerichter actie te kunnen
voeren voor verbetering van het bereik.
22
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5
Educatie als kerntaak
Van jong tot oud

Educatieve missie
Stedelijk Museum Alkmaar wil bezoekers, jong en oud, verrijken en inspireren
met de kunst en cultuurgeschiedenis van Alkmaar. De educatieve programma’s
en activiteiten van het museum zijn erop gericht historisch besef te bevor
deren, onder ander door verbanden te leggen tussen heden en verleden.
Op die manier draagt het museum bij aan de vorming van identiteit en burger
schap. Daarnaast is de museumeducatie gericht op het (leren) kijken naar
kunst en het reflecteren op wat je ziet. Daarmee stimuleren we vaardigheden
als waarnemingsvermogen, inlevingsvermogen en uitdrukkingsvaardigheid
en dragen we bij aan talentontwikkeling.
Stedelijk Museum Alkmaar werkt in zijn educatieve programma’s zoveel
mogelijk volgens de nieuwste inzichten en methodes. In onze educatieve
activiteiten staan 7 kernbegrippen centraal:
	Onderzoek: het museum hanteert nieuwe methoden (zoals Visual Thinking
Strategy) om bezoekers een onderzoekende houding bij te brengen
en om betekenis te geven aan de collectie;
	Prikkelen: het aanwakkeren van nieuwsgierigheid is belangrijker dan
het aanbieden van veel informatie (zaadjes planten);
	Aandacht: met aandacht naar kunst kijken. (Kijk)opdrachten en multi
media kunnen helpen;
	Persoonlijk: persoonlijke verhalen maken het verleden actueel
en relevant;
	Actueel:
door heden en verleden met elkaar te verbinden kan op actuele

(maatschappelijke) thema’s worden ingehaakt;
	Participatie: bezoekers worden gemotiveerd om te participeren en
hun eigen ideeën en verhalen toe te voegen in (tijdelijke) presentaties;
	Verbinding: het museum draagt bij aan verbinding tussen bezoekers
en de stad, Alkmaarders en het museum en tussen Alkmaarders onderling.
Het museum is toegankelijk voor iedereen (inclusief) en ook zichtbaar
en actief buiten de muren van het museum.
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De educatieve activiteiten van het museum zijn gericht op het onderwijs
(Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Hoger Onderwijs) en op families,
gezinnen en individuele bezoekers.
Doelstellingen onderwijs
Stedelijk Museum Alkmaar werd in 2016 bezocht door zo’n 3.300 leerlingen.
In de komende vijf jaar willen we dat aantal verdubbelen naar 6.500 leer
lingen: 4.000 uit het Primair Onderwijs (regio Groot Alkmaar) en 2.500 uit het
Voortgezet Onderwijs (Alkmaar en kop van Noord-Holland). Iedere leerling
in de regio Alkmaar moet tenminste 1x in zijn schoolleven Stedelijk Museum
Alkmaar hebben bezocht en daar met plezier aan terugdenken. Dat is een
ambitieuze, maar haalbare doelstelling.
In Alkmaar zijn 42 basisscholen en 9 voortgezet scholen met respectievelijk
rond de 8.000 en 11.000 leerlingen. In de regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen,
Heiloo, Schermer, Castricum, Langedijk, Graft de Rijp en Heerhugowaard)
een veelvoud daarvan. Op dit moment komt ruim 60 % van de basisschool
leerlingen die het museum bezoeken uit Alkmaar. Hierin schuilt dus nog een
groot potentieel. Ook in het Voortgezet Onderwijs liggen er kansen, met
name in het VMBO waarvoor weinig cultuurprogramma’s worden aangeboden.
Tenslotte richt het museum zich op het Hoger Onderwijs, waarbij met name
de lerarenopleidingen in Alkmaar (InHolland en i-Pabo) relevant zijn, omdat
zij docenten van de toekomst opleiden en het museum met nieuwe onderwijs
groepen in contact brengen.
Passend aanbod
Om deze kwantitatieve doelstellingen te behalen wil Stedelijk Museum
Alkmaar in de komende twee jaar een volledige, duurzame onderwijs
programmering hebben ontwikkeld, die aansluit op de wensen en behoeften
van het onderwijs. Dat wil zeggen dat alle programma’s zijn gekoppeld
aan het curriculum (zowel specifieke vakken als vakoverstijgend) en aan
de kerndoelen die Stichting Leerplan Ontwikkeling stelt aan het onderwijs.
Naast primair- en voortgezet onderwijs wordt het aanbod uitgebreid
met programma’s voor het hoger onderwijs (o. a. pabo / lerarenopleiding
en Nederlands Tweede Taal (NT-2) en buitenschools onderwijs (BSO/NSO).
Voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs wordt het programma Curator Lab
ontwikkeld. Jongeren worden daarbij niet alleen gestimuleerd om te kijken
en te onderzoeken maar ook om hun eigen hun verhaal te formuleren en vorm
te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een videoblog. Met hun zelf gecreëerde
verhalen vervullen zij vervolgens een rol als ambassadeurs van het museum.
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Vergroten bereik door samenwerking
Door nieuwe contacten te leggen met het onderwijs en scholen te betrekken
bij de ontwikkeling en evaluatie van programma’s wil het museum duurzame
relaties in het veld opbouwen. Stedelijk Museum Alkmaar zoekt daarbij
nadrukkelijk de samenwerking. Zo is er in 2017 een scholenproject gestart
met SAKS (SAmen Katholieke Scholen, 4.000 leerlingen in Alkmaar) ter
ere van hun 135-jarig bestaan. In 2018 werkt het museum mee aan een project
over de Grote Kerk met theatergroep De Vier en Regionaal Archief Alkmaar.
In samenwerking met Artiance wordt een project gelanceerd n. a. v. de
expositie Ruysdael en Saenredam in Alkmaar. Bij het tentoonstellingsproject
De Koe in 2018 wordt i. s. m. het onderwijs een interactief multimedia
programma gerealiseerd, speciaal voor het VMBO. Met Bibliotheek
Kennemerwaard is een NT2-programma ontwikkeld en staat een programma
over mediawijsheid en de Nederlandse Opstand op de agenda.
Deskundigheidsbevordering
Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Stedelijk Museum Alkmaar. Het museum
investeert jaarlijks in deskundigheidsbevordering van zijn museumdocenten.
In het bijzonder omdat zij in de nieuwe onderwijsprogrammering een andere
didactische rol krijgen, namelijk die van facilitator. Als facilitator motiveren
zij leerlingen met vragen en opdrachten om zich een actieve houding eigen
te maken, om beter naar kunst te kijken en om samen betekenis te geven aan
wat er te zien is. Deze manier van informatieoverdracht sluit zowel aan bij
het schoolcurriculum (vorming van 21e -eeuwse vaardigheden, zoals kritisch
kijken, filosoferen, onderzoeken, samenwerken, in gesprek gaan enz.)
als bij de interesses van leerlingen van verschillende niveaus en leeftijden.
Om deskundigheid te bevorderen krijgen museumdocenten aan het begin van
elk schooljaar een (opfris)cursus op het gebied van (non-formele) didactiek
en krijgen ze bij elke tentoonstelling inhoudelijke kennis aangereikt. Er is veel
aandacht voor begeleiding en intervisie.
Daarin gesteund door het Cultuurconvenant dat de gemeente Alkmaar heeft
gesloten zet het museum zich komende jaren in om (toekomstige) docenten
kennis bij te brengen over kunst- en cultuureducatie en over methoden die
daarbij gebruikt kunnen worden. Hierdoor vergroot het bereik, wordt kunst
en cultuur steeds meer top of mind en verbreedt het netwerk van het museum.
Tijdens een jaarlijkse docentendag en een nog te ontwikkelen PABO/leraren
programma ervaren de docenten hoe formele leeromgevingen (scholen)
kunnen leren van werkvormen in non formele leeromgevingen (museum).
Daardoor worden leraren empowered om kunst en cultuur in hun eigen lessen
te implementeren. We werken hierin samen met de iPabo in Alkmaar.
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Daarmee verbonden is een samenwerkingsprogramma met Museum
Kranenburgh in Bergen om een zogenaamde VTS-tool (Visual Thinking
Strategy) voor docenten te ontwikkelen. Met dit soort initiatieven wil
Stedelijk Museum Alkmaar zich in de komende vijf jaar verder ontwikkelen
als regionaal expertisecentrum voor beeldende kunst- en cultuureducatie.

in de komende vijf jaar te realiseren. Daarvoor zal het museum de personele
formatie voor educatie structureel uitbreiden. Ook het budget voor
programma-ontwikkeling, activiteiten en acquisitie van scholen wordt
verhoogd. Voor een deel zal het museum hiervoor binnen het eigen
activiteitenbudget ruimte creëren, voor een deel zal dit gedekt moeten
worden door middel van externe fondsenwerving.

Families en gezinnen
In het streven om meer bezoek van families en gezinnen met kinderen aan
Stedelijk Museum Alkmaar te genereren, speelt educatie een belangrijke rol.
Intensiever en regelmatiger dan nu zal het museum op woensdagmiddagen,
in weekenden en tijdens schoolvakanties, workshops voor kinderen en
hun (groot)ouders organiseren, zodat dit een vast en herkenbaar onderdeel
van het museumaanbod wordt. Ook zullen er net als afgelopen jaren familie
rondleidingen worden georganiseerd, en speurboekjes en multimediatours
worden gemaakt. Uitgangspunt hierbij is family learning: samen kijken,
ervaren en onderzoeken. Niet alleen wordt een museumbezoek leuker en
informatiever als (groot)ouderparticipatie wordt bevorderd, ook is het waar
schijnlijker dat er overdracht van het geleerde plaatsvindt. Om meer families
naar het museum te krijgen is het belangrijk dat er regelmatig nieuw en
divers aanbod is en dat verschillende doelgroepen worden aangesproken,
niet alleen in de categorie 6–13 jaar, maar ook voor kleuters en peuters.
Het organiseren van dergelijke activiteiten is echter niet voldoende. Om deze
doelgroep binnen te halen en daadwerkelijk te verbinden zal de permanente
presentatie in het museum moeten worden vernieuwd en aantrekkelijker
gemaakt voor kinderen en gezinnen. (Zie hoofdstuk 6.) Vernieuwing van de
vaste presentatie stelt het museum ook beter in staat om zijn rol als “inclusief”
museum in te vullen en aan moeilijk bereikbare minderheidsgroepen
passende programma’s aan te bieden, waardoor zij verbonden raken met
de kunst en de cultuurgeschiedenis van hun stad.
Individuele bezoekers
De volwasseneneducatie zoals het museum die nu vormgeeft met rond
leidingen, multimediatours, lezingen en incidentele workshops beantwoordt
aan de behoefte van een nog steeds groeiende bezoekersgroep en zal in
de komende jaren dan ook worden gecontinueerd.
Versterken educatieve organisatie en slagkracht
De educatieve ambities van Stedelijk Museum Alkmaar zijn stevig, maar
we zijn overtuigd dat het mogelijk moet zijn de verschillende doelstellingen
28
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6
Vernieuwen presentatie
Meesterwerken voor de hele
familie
De permanente presentatie van Stedelijk Museum Alkmaar is in de periode
2012–2016 in fasen vernieuwd. De kunst- en cultuurhistorische collectie
van het museum wordt sindsdien in vier zalen gepresenteerd, ieder met
hun eigen inhoud, vormgeving en presentatiemethode: Victorie! Het Beleg
van Alkmaar in 1573, Portret van Alkmaar, De Gouden Eeuw van Alkmaar
en de Bergense School. Waar het accent van de laatste twee presentaties
op beeldende kunst en kunstnijverheid ligt, zijn de eerste twee themaopstellingen vooral (cultuur)historisch van aard. Het grote verschil tussen
de zalen van de vaste presentatie wordt over het algemeen gewaardeerd,
maar maakt het voor de bezoekers ook lastig om samenhang en een
herkenbare rode draad te vinden.
Alle reden voor vernieuwing
Hoewel de modernisering van het museum en de permanente presentatie
vrij recent is afgerond, is het met het oog op de ambities van het museum
noodzakelijk om delen ervan in de komende beleidsperiode te actualiseren
en een nieuwe opzet te geven. Daarvoor zijn meerdere redenen:
	In de huidige opzet krijgen het Ontzet van Alkmaar en verschillende
stadshistorische thema’s in Portret van Alkmaar redelijk veel aandacht,
terwijl er voor de kunstcollectie van met name de Gouden Eeuw te weinig
ruimte is. Gezien de kwaliteit van die collectie en het sterke kunstprofiel
dat het museum inmiddels heeft opgebouwd, zou deze afdeling meer
ruimte moeten krijgen;
	Grote
delen van de permanente presentatie bestaan uit strak gecompo

neerde verhaallijnen in nagelvaste tentoonstellingsstructuren die geen
enkele wisseling of variatie toelaten. Het museum kan daardoor niet
inspelen op actuele thema’s. Omdat er in de vaste presentatie zo weinig
gevarieerd kan worden, is er voor bezoekers ook geen reden voor
herhaalbezoek;
	De vaste presentatie kent goed functionerende educatieve elementen,
maar is over het geheel genomen niet aantrekkelijk, boeiend en interactief
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genoeg voor kinderen, families en gezinnen, terwijl het museum juist
in deze categorie meer bezoekers wil binnenhalen;
	De
vaste presentatie biedt weinig mogelijkheden voor educatieve

groepsactiviteiten en daarbij behorende werkvormen;
	Om aantrekkelijker te worden voor buitenlandse toeristen zou de perma
nente presentatie meer dan nu het geval is een toegankelijke en samen
hangende introductie op de kunst en cultuurgeschiedenis van Alkmaar
e.o. moeten presenteren (vergelijk Amsterdam DNA in Amsterdam
Museum).
Kwaliteitspresentatie met hedendaagse educatieve elementen
Bij de vernieuwing van de permanente presentatie willen we de kunst
en cultuurhistorie van Alkmaar presenteren aan de hand van de mooiste
en meest interessante collectiestukken van het museum. Deze vormen
de kern van de presentatie. Voor de bezoekers willen we daarbij antwoord
geven op de vraag wat het unieke en onderscheidende DNA is van de stad,
in nationale en internationale context.
Waar de stadshistorische presentatie in het museum nu helemaal vastligt,
zullen we in de nieuwe presentatie meer ruimte creëren voor tijdelijke
presentaties waarbij we inspelen op de actualiteit en heden en verleden
met elkaar verbinden. In de permanente tentoonstellingen over de
Gouden Eeuw en de Bergense School heeft het museum inmiddels goede
ervaringen met wisselingen in de presentatie.

Fasering en financiering
Stedelijk Museum Alkmaar stelt in 2018–2019 een uitgewerkt plan op voor
vernieuwing van delen van de vaste presentatie. Dit plan moet worden
ontwikkeld in samenhang met drie andere ruimtelijke opgaves die van vitaal
belang zijn voor de kerntaken en de groeimogelijkheden van het museum,
namelijk:
	Een aantrekkelijke educatieve workshopruimte voor schoolklassen
en educatieve groepen;
	Meer ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en incidentele presentaties;
	Verbetering van de routing.
Wanneer het vernieuwingsplan kan worden uitgevoerd hangt af van de hoogte
van de kosten en van de tijd die nodig is om de financiering rond te krijgen.
Vooralsnog streven we ernaar om de modernisering en aanpassing in 2020 of
2021 uit te voeren. De financiering voor deze belangrijke investering verwacht
het museum te kunnen realiseren door uit eigen middelen een bestemmings
reserve op te bouwen – daar is in 2017 een begin mee gemaakt – en daarnaast
externe fondsen en sponsoren te werven, in combinatie met een eenmalige
investeringsbijdrage van de gemeente Alkmaar.

In de te vernieuwen vaste presentatie zullen educatieve lagen worden
verweven, die zijn afgestemd op het Primair Onderwijs (groep 3 – 8) en op
families met kinderen van 6 – 13 jaar. Het Voortgezet Onderwijs wordt
eveneens bij de ontwikkeling betrokken om te bepalen hoe de vernieuwde
presentatie van de kunst en cultuurhistorie van Alkmaar leerlingen aan
knopingspunten kan bieden voor participatie en interactie. Het aantrekkelijk
maken voor familie- en gezinsbezoek realiseren we onder meer door in
de presentatie onderdelen op te nemen, waarbij kinderen met elkaar of met
hun begeleiders in gesprek gaan en door (groot)ouders aan de hand van
een kijkwijzer met vragen en opdrachten in staat te stellen hun (klein)kinderen
tijdens het museumbezoek te begeleiden en te stimuleren met vragen
en opdrachten. Daarnaast ontwikkelen we op elke afdeling een interactief
“doe-element” waarmee kinderen zelf aan de slag gaan met het onderwerp,
bijvoorbeeld in de vorm van een game o.i.d..
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7
Tentoonstellingsprogramma
Ambitieus en herkenbaar

De motoren van het museum
Het belang van tijdelijk tentoonstellingen voor Stedelijk Museum Alkmaar
is niet te onderschatten. Veel van de kunst- en cultuurproducten die door
Alkmaarders, voor Alkmaar of in Alkmaar en omgeving zijn vervaardigd,
zijn verspreid geraakt over de wereld en niet vertegenwoordigd in de collectie
van het museum. Als we deze objecten willen laten zien en de verhalen
eromheen willen vertellen kan dat alleen in de vorm van tijdelijke tentoon
stellingen met tijdelijke bruiklenen. Ergo, om de rijke kunst en cultuurhistorie
van Alkmaar te presenteren zijn tijdelijke tentoonstellingen onontbeerlijk.
Tijdelijke exposities dienen nog een ander belang: voor zowel regionale als
landelijke bezoekers vormen zij het belangrijkste motief om Stedelijk Museum
Alkmaar te bezoeken. Het museum heeft een fraaie collectie maar bezit
nu eenmaal geen Mona Lisa of Nachtwacht die op eigen kracht voor drommen
publiek zorgt. Om nieuwe bezoekers te trekken en bestaande bezoekers
te binden heeft Stedelijk Museum Alkmaar een aansprekend tentoonstellings
programma nodig. Tijdelijke tentoonstellingen zorgen voor nieuws- en
mediawaarde en zijn een belangrijke motor voor eigen inkomsten in de vorm
van entreegelden en winkelomzet. In de afgelopen jaren heeft Stedelijk
Museum Alkmaar zich met een aansprekend en onderscheidend tentoon
stellingsprogramma van oude kunst (Van Oostsanen, Van Everdingen,
Emanuel de Witte) en kunst van de nieuwe tijd (Bergense School, Picasso)
stevig op de kaart gezet en gedemonstreerd welk vliegwieleffect zulke
exposities hebben voor de attractiewaarde van het museum en van de stad.
In de komende vijf jaar zet het museum dit beleid voort met een even
ambitieus als herkenbaar tentoonstellingsprogramma.
Gevarieerd aanbod
De ambitie is om per jaar tenminste twee grotere tentoonstellingen met
landelijke aantrekkingskracht te organiseren. Daaromheen organiseren we drie
tot vijf andere, veelal kleinere exposities, die soms wat gespecialiseerder
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van karakter zijn. Op die manier scheppen we een gevarieerd en steeds
wisselend aanbod, waardoor er voor bezoekers altijd weer een reden
is opnieuw naar Stedelijk Museum Alkmaar te komen.
Programmalijnen
Voor het tentoonstellingsprogramma hanteren we drie inhoudelijke lijnen:
A.	Oude kunst (16e–17e eeuw) die een relatie heeft met Alkmaar
en met de collectie van het museum;
B.	Kunst van de Bergense School en kunst die context geeft aan
het Noord-Hollands expressionisme;
C.	Kunst en cultuurhistorische thema’s die zijn gerelateerd aan
het DNA van Alkmaar en de regio.
A. Oude kunst
De succesvolle reeks monografische tentoonstellingen van oude meesters
die uit Alkmaar komen en/of in Alkmaar hebben gewerkt zetten we door
met prestigieuze overzichtstentoonstellingen over Allart van Everdingen
en Maarten van Heemskerck. Grotere musea als het Rijksmuseum of Museum
Boijmans Van Beuningen besteden in het algemeen weinig monografische
aandacht aan minder bekende meesters. Stedelijk Museum Alkmaar voorziet
met zijn tentoonstellingsprogramma in deze lacune. Verder zal het museum
aandacht blijven besteden aan oude kunst waarin Alkmaar of plaatsen in
zijn omgeving het onderwerp zijn. Zo organiseert het museum een tentoon
stelling over Saenredam in Assendelft.
B. Bergense School
Stedelijk Museum Alkmaar heeft zich ontwikkeld tot het moedermuseum
voor de Bergense School. Het museum biedt in zijn permanente presentatie
een breed overzicht van de Noord-Hollandse figuratieve avant garde en
presenteert jaarlijks een grote tentoonstelling die nieuw licht werpt op de
vroeg-20ste-eeuwse kunstenaarsbeweging. Voor de komende vijf jaar
zet het museum de bestaande programmatische lijnen voort met tentoon
stellingen over belangrijke verzamelaars van de Bergense School, zoals
eerder Boendermaker en Selderbeek, en met monografisch getinte exposities
over kunstenaars. Zo zijn onder meer tentoonstellingen gepland over Piet
van Wijngaerdt, de grondlegger van de Bergense School, en over de Tooropdynastie met Charley Toorop in de hoofdrol. Daarnaast bereidt het museum
enkele ambitieuze tentoonstellingen voor die een beeld geven van de inter
nationale kunsthistorische context, waarin de Bergense School in de vroege
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20ste eeuw is ontstaan. De eerste expositie in deze serie is getiteld Van Gogh,
Cézanne, Le Fauconnier en de Bergense School. Hiervoor is in nauwe
samenwerking met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
een onderzoeksproject gestart. Om de unieke en kostbare internationale
bruiklenen voor deze expositie te kunnen verwerven, wordt een intensieve
sponsor- en fondsenwervingscampagne voorbereid. Een belangrijke voor
waarde voor dergelijke exposities met zeer kostbare bruiklenen is verdere
verbetering van de beveiliging van het museumgebouw. Meer daarover
in hoofdstuk 10.
C. Kunst en cultuurhistorische thema’s gerelateerd aan Alkmaar
en de regio
Cultuurhistorische onderwerpen blijven een rode draad in de programmering
van Stedelijk Museum Alkmaar. Deze tentoonstellingen zijn niet altijd lang
van te voren te plannen, omdat vaak de actualiteit aanleiding geeft om
aandacht te besteden aan cultuurhistorische thema. De onlangs gehouden
expositie over Maria Tesselschade naar aanleiding de archeologische
vondsten onder haar voormalige woonhuis aan de Alkmaarse Langestraat
is daarvan een goed voorbeeld.
In zijn kunst- en cultuurhistorische programmering streeft Stedelijk Museum
Alkmaar naar onderwerpen die enerzijds typerend zijn voor de stadsregio
Alkmaar, maar anderzijds een bovenlokale, liefst nationale relevantie
bezitten. Zo staat voor 2018 een tentoonstelling op de rol over de koe waarin
fotograaf en filmmaker Hans van der Meer een beeld geeft van de veran
derende wereld van de melkveehouderij die in Noord-Holland een belangrijke
rol speelt. In de presentatie die Stedelijk Museum Alkmaar voorbereidt
ter gelegenheid van het 450-jarig jubileum van Alkmaars Ontzet in 2023 zullen
tevens verbindingen worden gelegd met actuele en internationale thema’s.
Meer dan voorheen wil Stedelijk Museum Alkmaar in zijn programmering
incidenteel aandacht besteden aan moderne en hedendaagse kunst
die verbonden is met stad en regio. Dat doen we voor een deel omdat er
in Alkmaar geen podium van betekenis is voor moderne kunst, terwijl ook dat
domein van de cultuur toch vertegenwoordigd zou moeten zijn in een stad
die zich als regionale hoofdstad van Noord-Holland Noord manifesteert.
Voor een ander deel doet het museum dit omdat de regio Alkmaar en omgeving
een aantal kunstenaars heeft voorgebracht en gekend, wier werk tot de
canon van de moderne Nederlandse kunstgeschiedenis is gaan behoren,
terwijl zij juist in de eigen regio relatief weinig bekendheid en waardering
genieten. Stedelijk Museum Alkmaar ziet het als zijn opdracht om ook
de Caesar van Everdingens van de 20ste eeuw voor het voetlicht te brengen
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en moderne kunst van nationaal belang te presenteren waarop de regio
trots zou mogen zijn. Vanuit dat motief wordt in 2019 werk gepresenteerd
van de in Alkmaar geboren kunstenaar Herman de Vries dat in opdracht
van het museum speciaal voor en over deze regio wordt gemaakt. Ook zal
het museum een tentoonstelling wijden aan de kunstenaar Rudi van de Wint
die vanuit De Nollen, het duingebied onder Den Helder, opereerde en die
nationale bekendheid verwierf met zijn schilderingen voor de Tweede Kamer
en voor Paleis Noordeinde.
Het museum biedt de komende periode ook op andere wijze een podium
voor hedendaagse kunst uit de regio: iedere twee jaar wordt het werk
van de genomineerden voor de Victoriefonds Cultuurprijs in Stedelijk Museum
Alkmaar geëxposeerd.
Tentoonstellingspartnerships met collega-musea: 1+1=3
Voor veel van zijn tentoonstellingen zoekt Stedelijk Museum Alkmaar partner
ships met andere musea, in binnen- en buitenland. Zo zal het grote en
prestigieuze monografische overzicht van de 16e-eeuwse meester Maarten
van Heemskerck in 2022 in nauwe samenwerking met het Frans Hals Museum
worden ontwikkeld in de vorm van een gelijktijdige dubbeltentoonstelling
in Alkmaar en Haarlem. Voor de tentoonstelling over Allart van Everdingen
werkt het museum nauw samen met Scandinavische musea waar de expositie
waarschijnlijk een tweede venue krijgt. Het project over kunstenaar Rudi
van de Wint wordt in samenwerking met de stichting De Nollen uitgewerkt
in een gelijktijdige dubbelpresentatie in de beeldentuin in Den Helder en
in Stedelijk Museum Alkmaar. Ten tijde van expositie over de Toorop-dynastie
in 2019 organiseert Museum Kranenburgh in Bergen in nauwe samenwerking
met Stedelijk Museum Alkmaar een tentoonstelling over Toorop-telg Edgar
Fernhout. Zulke partnerships vergen intensieve collegiale samenwerking,
maar leveren vooral veel voordelen op. De combinatie van twee thematisch
verbonden tentoonstellingen levert inhoudelijke meerwaarde op. Samen
werking vergroot de kansen bij fondsenwerving en verdubbelt de slagkracht
als het gaat om publiciteit en marketing. Ook worden de reguliere bezoekers
groepen van het ene museum bij een dubbeltentoonstelling verleid om
ook het andere museum te bezoeken. Gezamenlijk kunnen we een compleet
cultureel dagje uit in Noord-Holland aanbieden. Door middel van arrange
menten en sales kan dit combinatiebezoek worden gestimuleerd.
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Kwaliteitskenmerken
Voor iedere grote tentoonstelling verricht Stedelijk Museum Alkmaar onder
zoek en brengt het een catalogus uit waarin de resultaten van het voor
bereidende onderzoek op toegankelijke en aantrekkelijke wijze worden
gepubliceerd. Op deze wijze krijgt het project na afloop van de expositie
een long tail effect en wordt er ook voor toekomstige generaties steeds
weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke Alkmaarse kunsten cultuurgeschiedenis.
Tentoonstellingen in Stedelijk Museum Alkmaar zijn altijd meer dan kunst aan
de wand van een white cube of audiovisuele presentaties in een black box.
Bij iedere expositie staan de kunstwerken en de objecten centraal, maar
zoeken we steeds naar een vormgeving die het verhaal ondersteunt en iets
extra’s toevoegt aan de beleving van de bezoeker.
Bij iedere grote tentoonstelling organiseert het museum publieksactiviteiten,
zoals een lezing of een workshop. In toenemende mate zullen we daarbij
experimenteren met nieuwe vormen, waarbij cross-overs worden gemaakt
met andere disciplines zoals muziek, theater, literatuur, film en nieuwe
media. Met die aanpak hopen we het museum niet alleen interessanter
en boeiender te maken, maar ook met nieuwe doelgroepen in contact
te komen.
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8
Zichtbaarheid in stad en regio
Actief buiten de museummuren

De missie van Stedelijk Museum Alkmaar houdt niet op bij de muren van
het museumgebouw. We willen de kunst, cultuur en geschiedenis van Alkmaar
ook zo veel mogelijk zichtbaar maken en vertellen op andere plekken in
de stad en daarbuiten. Voor deze activiteiten werkt het museum vaak samen
met culturele partners.
Kunst en cultuurhistorie in de stad
Een goed voorbeeld is het samenwerkingsproject met Theater De Vest/
De Grote Kerk in 2018 om de zijluiken van het Laurentiusaltaar van Maarten
van Heemskerck na viereneenhalve eeuw vanuit Zweden terug te brengen
naar de Grote Kerk in Alkmaar, de plek waarvoor het indrukwekkende kunst
werk in de 16e eeuw is vervaardigd. In het museum is een inleidende focustentoonstelling over het altaarstuk en zijn maker te zien, waarna bezoekers
in de Grote Kerk het meesterwerk op zijn oorspronkelijke locatie kunnen
bewonderen. Ook bij een andere project ter gelegenheid van het 500-jarig
bestaan van de Grote Kerk betrekken we de stad bij de expositie. Bij de
tentoonstelling Ruysdael en Saenredam in Alkmaar is een route ontwikkeld
die bezoekers leidt langs alle plekken van waaruit Salomon van Ruysdael
zijn verschillende gezichten op Alkmaar in de 17e eeuw heeft geschilderd.
Met dergelijke extended exhibitions maken we de kunst en cultuurhistorie
zichtbaar in de stad en vergroten we de cultuur-toeristische aantrekkelijk
heid van de stad.
In 2023 is het 450 jaar geleden dat Alkmaar zich van de Spaanse belegeraar
kon bevrijden. Stedelijk Museum Alkmaar wil samen met andere partijen
en de gemeente plannen ontwikkelen om in dat jaar een artistiek hoog
waardige en aansprekende stadsbrede manifestatie te organiseren voor
een breed publiek, waarin deze belangrijke historische gebeurtenis door
middel van beeldende kunst in de openbare ruimte, performances en andere
kunstdisciplines actuele betekenis wordt gegeven.
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Hedendaagse kunst in de Grote Kerk
Al eerder in dit beleidsplan is geconstateerd dat Alkmaar een presentatie
plek voor moderne en hedendaagse kunst van betekenis ontbeert. Stedelijk
Museum Alkmaar is ervan overtuigd dat een dergelijke presentatieplek –
indien kwalitatief hoogwaardig, attractief en publieksvriendelijk geprogram
meerd – een aanwinst voor de stad zal zijn die de aantrekkingskracht van
Alkmaar zowel voor bezoekers als voor bedrijven en burgers die op zoek zijn
naar een vestigingsplaats in de Randstad, zal vergroten. Stedelijk Museum
Alkmaar zou graag in deze behoefte voorzien maar mist daarvoor ten enen
male expositieruimte. Elders in de binnenstad is die ruimte wel overvloedig
aanwezig, namelijk in de Grote Kerk. De Grote Kerk profileert zich steeds
meer, en met succes, als museum en als locatie voor exposities. We zien in
deze prachtige, architectonische ruimte uitstekende mogelijkheden voor een
jaarlijkse kunstexpositie of een ruimte vullende installatie door een kunste
naar van formaat (vergelijk de recente exposities in de Oude Kerk Amsterdam).
Komend jaar wil het museum in samenwerking met Theater De Vest/De Grote
Kerk daarvoor een plan inclusief exploitatieopzet uitwerken en op zijn
haalbaarheid toetsen.
Joost Zwagerman Lezing
Samen met de Bibliotheek Kennemerwaard en Theater De Vest heeft Stedelijk
Museum Alkmaar het initiatief genomen voor een jaarlijkse Joost Zwagerman
Lezing. Ieder jaar op 18 november (geboortedag van Joost Zwagerman) wordt
een spreker van (inter)nationale statuur uitgenodigd om in de Grote Kerk een
lezing te geven over de relatie tussen beeldende kunst en literatuur. De eerste
lezing vindt plaats in 2018. Met deze lezing willen we het gedachtegoed
van de in 2015 overleden Alkmaarse schrijver, dichter en essayist eren en het
Alkmaarse culturele leven verrijken met een hoogwaardig en betekenisvol
evenement dat nationale uitstraling heeft.
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9
Partners en begunstigers
Een breder en warmer draagvlak

Voor een duurzame toekomst van Stedelijk Museum Alkmaar is het van
vitaal belang het financieel draagvlak te verbreden en ervoor te zorgen
dat het niet volledig afhankelijk is van gemeentelijke subsidie. Om de
ambities op het gebied van collectie, tentoonstellingen en educatie te
realiseren zijn aanvullende inkomsten noodzakelijk, bij voorkeur structureel
van aard. Groei van de eigen middelen zal behalve uit entree-inkomsten
vooral verkregen moeten worden door meer steun van bedrijven en parti
culiere begunstigers te verwerven. Op dit gebied heeft Stedelijk Museum
Alkmaar, ook in vergelijking met andere musea, nog een flinke inhaalslag
te maken.
Particuliere begunstigers
De huidige particuliere ondersteuning van het museum bestaat uit drie cirkels:
Vrienden, Schutters en de Bergense School Kring. Met alle drie de groepen
onderhoudt het museum warme banden. Het aantal leden, alsmede de netto
opbrengst van deze kringen blijft echter al enkele jaren op hetzelfde niveau
steken. Om de noodzakelijke groei in de particuliere ondersteuning te bewerk
stelligen wil het museum hier op korte termijn een stevige impuls aan geven.
Nu het museum op andere fronten grote stappen voorwaarts heeft kunnen
zetten met zichtbaar resultaat, is dit ook een goed moment om de markt
voor particuliere ondersteuning te gaan bewerken. De eerste stap zal zijn het
opzetten van een nieuwe geefstructuur, waarbij de bestaande kringen worden
opgewaardeerd en een nieuwe kring voor mecenassen wordt opgericht:
de Van Everdingen Kring. Na implementatie van de nieuwe geefstructuur is het
zaak om, ondersteund door een aansprekende campagne, actief te gaan
werven en relaties langdurig aan het museum te binden. Dit vereist een jaren
lange, intensieve aanpak waarbij ook de nodige professionele aandacht
moet worden besteed aan hospitality, speciale evenementen en andere
tegenprestaties. Op dit ogenblik is de museumorganisatie hiervoor onvol
doende geëquipeerd. Versterking van de organisatie met een medewerker
voor partnerships en begunstigers behoort dan ook tot prioriteiten. In dit
verband zal ook het relatiemanagement (of CRM) systeem van het museum
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in de komende jaren worden geactualiseerd en effectiever worden ingericht
teneinde deze belangrijke netwerken beter te kunnen beheren en bedienen.
Sponsoring
De mogelijkheden van de sponsormarkt voor cultuur worden door beleids
makers en politici over het algemeen zwaar overschat. In Nederland gaat
het overgrote deel van het sponsorgeld voor cultuur naar een handvol grote
instellingen zoals het Rijksmuseum, het Concertgebouw, het Mauritshuis
en het Van Gogh Museum. Voor kleine spelers als Stedelijk Museum Alkmaar
blijft er weinig over. Niettemin moet er voor het museum meer uit deze markt
te halen zijn dan de afgelopen jaren, toen de sponsoropbrengsten vrijwel
nihil waren. Het is moeilijk in te schatten hoeveel er voor het museum uit deze
markt te halen is. Er is in het Alkmaarse bedrijfsleven amper track record op
het gebied van cultuursponsoring. Daar staat tegenover dat de regio Alkmaar
verscheidene bedrijven telt die op nationaal of zelfs internationaal niveau
opereren en over voldoende sponsormogelijkheden beschikken. Het museum
zal zich met name op die bedrijven richten.
Bij het benaderen van de sponsormarkt zal het museum een tweesporen
beleid volgen. Hoewel we streven naar meerjarige partnerships leert
de praktijk dat bedrijven vooral geïnteresseerd zijn in incidentele project
sponsoring, zeker wanneer zij een gesponsorde nog niet goed kennen.
Met die wetenschap willen we de komende jaren een aantal aansprekende
tentoonstellingsprojecten (De Toorop-dynastie, Van Gogh, Cézanne,
Le Fauconnier en de Bergense School) aangrijpen om in beeld te komen
bij bedrijven en hen te interesseren voor sponsoring. Daarnaast verkennen
we de mogelijkheden en de bereidheid om een business club of een
bedrijvenkring in het leven te roepen, waarbij bedrijven het museum drie
of vijf jaar lang met een vaste bijdrage ondersteunen.
Ook de bewerking van de sponsormarkt vraagt om een langdurige,
intensieve inspanning van de museumorganisatie. Het is op voorhand
niet te voorspellen of deze inspanning loont, maar we moeten er niettemin
vol voor gaan. Alleen al het creëren van bekendheid en maatschappelijk
draagvlak bij het regionale bedrijfsleven zal op termijn vruchten afwerpen
voor het museum.
Voor de sponsorwerving kent het gebouw van Stedelijk Museum Alkmaar
helaas enkele beperkingen: naast de sfeervolle foyer met het museumcafé
beschikken we niet over een geschikte en representatieve ruimte met bij
behorende faciliteiten voor ontvangsten, relatiebijeenkomsten en hospitality
events met grote groepen. We zijn dus beperkt in de mogelijkheden om
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tegenprestaties te bieden. Voor sponsoren die steeds meer denken in termen
als return of investment is dat vaak wel van groot belang.
Fondsen
Stedelijk Museum Alkmaar is de afgelopen jaren succesvol geweest in het
binnenhalen van incidentele bijdragen van fondsen voor collectie-aankopen
en voor tentoonstellingsprojecten. Dat blijft ook voor de komende jaren
een belangrijke opgave. Alleen al voor de tijdelijke tentoonstellingen moet
het museum ieder jaar €250.000 tot €450.000 aan fondsen binnen halen.
Dat maakt de financiële risico’s van tentoonstellingen groot en legt een grote
druk op de organisatie. In de komende beleidsperiode wil het museum de
druk op de incidentele fondsenwerving enigszins verlichten door structureel
meer eigen inkomsten te verwerven uit entreegelden, begunstigers en
sponsoring. Daarnaast zet het museum in op meerjarige fondsbijdragen,
onder meer van Fonds 21 en van de BankGiroLoterij.
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10
Een beter museumgebouw
Veilig voor collecties, uitnodigend
voor publiek
In de periode 2012–2016 is het museumgebouw op onderdelen verbeterd
en gemoderniseerd en is de permanente presentatie van het museum in fasen
vernieuwd. Deze investeringen hebben geleid tot een verbetering van het
museale aanbod, van de uitstraling en van de toegankelijkheid van het gebouw.
Met name de publieksfaciliteiten zoals entree, winkel en museumcafé zijn
hierdoor fors opgewaardeerd.

Ruimte voor tentoonstellingen en educatie
Wanneer we de ambities en doelstellingen die in dit meerjarenplan
geformuleerd zijn vertalen naar het museumgebouw zijn daarnaast nog meer
ingrepen nodig, alsmede uitbreiding van het aantal vierkante meters. Zo is
er behoefte aan meer ruimte voor de Gouden Eeuw-presentatie, meer ruimte
voor tijdelijke tentoonstellingen en een geschikte ruimte voor educatief
groepsbezoek. Dit laatste is van belang voor onze educatieve missie. Stedelijk
Museum Alkmaar wil een attractief en inclusief educatief museum zijn waar
schoolkinderen van alle leeftijden zich thuis voelen en waar uiteenlopende
groepen graag meedoen aan workshops en museumlessen. Het museum
wil de komende jaren het educatieve bezoek verdubbelen. Om al deze
groepen goed te faciliteren is een speciaal daarvoor ingerichte workshop
ruimte nodig, bij voorkeur op een direct bereikbare en zichtbare plek in
het gebouw. Daarnaast zou het museum in het ideale geval ook nog moeten
beschikken over een ontvangstruimte voor openingen, sponsorbijeen
komsten en lezingen.

Knelpunten
Stappenplan
Een aantal knelpunten en structurele problemen van het gebouw is met de
gedeeltelijke modernisering echter niet opgelost. Zo is de routing en de vind
baarheid van de verschillende zalen nog steeds problematisch – bezoekers
kunnen hun weg niet vinden. De ruimtelijke kwaliteit van het tentoon
stellingsdeel en het afwerkingsniveau van het interieur stroken niet met de
kwaliteit en de allure van de collectie en de tentoonstellingen die het
museum organiseert. Uit recent benchmark-onderzoek blijkt dat bezoekers
van Stedelijk Museum Alkmaar het gebouw matig waarderen, terwijl de
schoonheid van de architectuur bij veel andere Nederlandse musea door
hen juist als unieke, onderscheidende kwaliteit en als motivatie voor
bezoek worden bestempeld.
Een tweede knelpunt betreft de beveiliging van het gebouw. Het welslagen
van het tijdelijke expositieprogramma van Stedelijk Museum Alkmaar is voor
een belangrijk deel afhankelijk van de welwillendheid van bruikleengevers
om hun kostbare collectiestukken af te staan. Deze musea en verzamelaars
moeten er zeker van zijn dat hun kunstwerken bij ons in veilige handen zijn.
Recent onderzoek door een deskundig extern bureau en inspecties van
twee belangrijke bruikleengevers, het Rijksmuseum en het Vincent van Gogh
Museum, hebben echter uitgewezen dat met name de bouwkundige
beveiliging van het museumgebouw verbetering behoeft. Dit veiligheidspunt
verdient absolute prioriteit, zeker gezien het feit dat tentoonstellingen
met hoogwaardige bruiklenen van vitaal belang zijn voor de toekomst van
Stedelijk Museum Alkmaar.
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Deze noodzakelijke verbeteringen en ruimtebehoeftes kunnen alleen worden
gerealiseerd met een gedegen renovatie in combinatie met een in- en uit
breiding van het bestaande gebouw óf met een volledig nieuwe huisvesting
voor het museum. Beide varianten zijn ingrijpend en kostbaar. Omdat er
geen zicht is op mogelijkheden voor nieuwe huisvesting op een andere locatie
zet het museum vooralsnog in op de eerste optie: verbeteringen in- en
uitbreiding van het bestaande gebouw. Door het gespecialiseerd externe
bureau is begin 2018 advies uitgebracht over de maatregelen die nodig
zijn ter verbetering van de bouwkundige beveiliging. Aan de architect van het
gebouw, Mecanoo, wordt gevraagd op basis van dit advies en op basis
van de geïnventariseerde knelpunten en ruimtebehoeften een ontwerpvisie
te ontwikkelen met een raming van de verwachte renovatiekosten. Met
de gebouweigenaar (gemeente Alkmaar) gaat het museum in gesprek over
financiering en uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen. Besluitvorming
over uitvoering van de plannen is voorzien in 2019.
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11
Organisatie
Gedreven professionals en vaardige
vrijwilligers
Stedelijk Museum Alkmaar is een middelgroot museum met een bescheiden
organisatie-omvang: 29 medewerkers die met elkaar een formatie van
23 fte vormen. Naast de medewerkers in dienst werkt het museum met
freelance rondleiders/museumdocenten en een flexibele schil van uitzend
krachten voor het team Publiek. Het museum kent een uitgebreide poule
van enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de museumwinkel,
het museumcafé en die als gastvrouw / gastheer bezoekers ontvangen
en hun vragen beantwoorden.
Vanwege de beperkte omvang van de organisatie worden veel van de
gespecialiseerde functies in het museum door een enkele medewerker bezet.
Daarmee blijft de organisatie enigszins kwetsbaar. Afgelopen jaren heeft
de organisatie op verschillende terreinen een grote professionaliseringsslag
gemaakt, of het nu ging om projectmanagement, marketing en art handling
of depotbeheer, klantvriendelijkheid en beveiliging / BHV. Cursussen
en trainingen hebben daartoe zeker bijgedragen maar ook het werven van
professionele en gemotiveerde krachten in geval van vacatures. Met de
ambities en doelstellingen voor de komende periode wordt de lat opnieuw
hoog gelegd. Door middel van opleidingen en trainingen willen we de mede
werkers verder stimuleren in hun professionele ontwikkeling.
Om de doelstellingen voor 2018–2022 te realiseren zal de museumorganisatie
op twee onderdelen worden versterkt: educatie en development (partners
en begunstigers). Het museum verwacht de financiering van deze nieuwe
functies voor een belangrijk deel binnen de bestaande personele begroting
te kunnen oplossen. Het museum streeft namelijk naar een organisatie die
lean and mean opereert zonder onnodige managementlagen en zonder zware
overhead. De verhouding tussen personele lasten en activiteitenlasten is
bij Stedelijk Museum Alkmaar ook in vergelijking met soortgelijke musea goed
in balans. Dat willen we graag zo houden.
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de organisatie, zij bepalen mede het gezicht
van het museum. De komende jaren willen we nog meer aandacht besteden
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aan de coördinatie en begeleiding van vrijwilligers en verkennen hoe we door
middel van trainingen en workshops hun vaardigheden kunnen vergroten.
Bij een museum dat de ambitie heeft om inclusief te zijn, past een organisatie
die zo veel mogelijk een afspiegeling vormt van de breed geschakeerde
Nederlandse samenleving. Waar zich mogelijkheden voordoen zal het museum
zich in de komende beleidsperiode inzetten om de culturele diversiteit
van de organisatie verder te vergroten.
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12
Bedrijfsvoering
Investeren in gezonde groei

Stedelijk Museum Alkmaar heeft de afgelopen jaren kunnen afsluiten met
een positief exploitatieresultaat, door goede resultaten met bezoekcijfers
en fondsenwerving, maar ook door solide financieel management en veel
aandacht voor kostenbeheersing bij kostbare en financieel riskante tentoon
stellingsprojecten. Die lijn willen we de komende jaren voortzetten.
De opgave voor het museum in de komende jaren wordt om bij gelijkblijvende
subsidie de eigen inkomsten geleidelijk te doen stijgen en tegelijkertijd
te zorgen dat de vaste lasten, zoals personele lasten, huisvestingslasten en
organisatiekosten niet (evenredig) stijgen. De financiële ruimte die zo ontstaat
kan het museum dan inzetten om de beoogde uitbreiding van het educatieve
bereik, de verhoging van het collectiebudget en de tentoonstellingsen marketingambities te realiseren.
Die ruimte is ook nodig voor de investeringen die het museum de komende
beleidsperiode te wachten staan. Die investeringen zijn noodzakelijk voor
drie onderdelen:
1.	Vervangingsinvesteringen van specifieke museuminstallaties
en faciliteiten (tentoonstellingsverlichting, beamers, beveiligings
camera’s, etc.);
2.	Verbetering van het gebouw t.b.v. beveiliging, educatie
en tentoonstellingen;
3.	Vernieuwing van de vaste presentatie t.b.v. nieuwe doelgroepen
en educatie.
Voor bovenstaande investeringsprogramma’s is begin 2019 omvang en
afschrijvingstermijn bekend. Dan hebben we een compleet beeld van de
financiële complicaties. De vernieuwing van de vaste presentatie verwachten
we over enkele jaren grotendeels te kunnen uitvoeren met een uit eigen
middelen opgebouwde bestemmingsreserve, aangevuld met externe
bijdragen. Voor investering ten behoeve van gebouwverbetering zullen
we een beroep doen op de gemeente Alkmaar.
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De topstukken van het museum

Charley Toorop
Zelfportret (1954–1955)
hoogte 73,2 cm; breedte 52,8 cm
56

Else Berg
Montauban (1910–1940)
hoogte 48,5 cm; breedte 62,7 cm
57

Juriaen Pool II
Portret van Cornelis Dirksz van Foreest (1708)
hoogte 82 cm; breedte 69 cm
58

Lutherse Kastje van Nijenburg
Susanna van Steenwijck-Gaspoel (1660)
hoogte 55,5 cm; breedte 69 cm; diepte 45,5 cm
59

Maarten van Heemskerck
Andries Willemsz van Oudshoorn van Sonnevelt (1540)
hoogte 110 cm; breedte 82 cm
60

Dirk Filarski
St.Moritz in de winter (1917)
hoogte 62,3 cm; breedte 91,3 cm
61

Salomon van Ruysdael
Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar
vanuit het noorden (1644)
hoogte 61,6 cm; breedte 93,4 cm
62

Cornelis Buys II
Jacob trekt bij Laban weg (1535)
hoogte 118,2 cm; breedte 133,4 cm
63

Gerrit Willem van Blaaderen
Zwarte Schuur bij het Oude Hof in Bergen (1920–1921)
hoogte 134 cm; breedte 134 cm
64

Leo Gestel
Zonnebloemen (1917)
hoogte 155 cm; breedte 145 cm
65

Herman Frederik Carel ten Kate
Beleg van Alkmaar, 18 september 1573:
Spaanse troepen bestormen de stad (1862)
hoogte 195 cm; breedte 175 cm
66

Caesar van Everdingen
Wollebrand Geleynsz de Jongh (1674)
hoogte 234 cm; breedte 203,5 cm
67

Pieter Sa enredam
Interieur van de Grote of Si nt-Laurenskerk te Alkmaar,
gezien vanuit het schip naar het westen (1665)
hoogte 237 cm; breedte 307,5 cm
68

69

Caesar van Everdingen
Officieren en vaandeldragers van de Oude Schutterij (1657)
hoogte 228,3 cm; breedte 371 cm
70
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