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PROGRAMMAPLAN 2016 OP HOOFDLIJNEN

Het jaar 2016 zal voor de stichtingen Nederlands IJzermuseum vooral in het teken staan van
het verder uitbouwen en professionaliseren van het IJzermuseum als geïntegreerd deel van
innovatiecentrum ICER in de Afbramerij op het DRU Industriepark in Ulft.
De twee stichtingen waar het Nederlands IJzermuseum in feite uit bestaat, de stichting
Exploitatie Nederlands IJzermuseum en de stichting Collecties Nederlands IJzermuseum, die
samen een personele unie vormen, zullen in sterke samenhang blijven opereren.
Maar m.n. de stichting Exploitatie zal in 2016, meer dan eerder, vaak zijn eigen gezicht
tonen, uitgaand van eigen identiteit.
Veel zaken zullen in afstemming met stichting ICER Innovatiecentrum gebeuren, zeker waar
het de stichting Exploitatie betreft.
De stichting Collecties Nederlands IJzermuseum is buiten de stichting ICER gebleven.
De grote uitdaging voor de stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum is om meer
bezoekers binnen te krijgen die specifiek voor het IJzermuseum komen. Een van de middelen
daartoe: het mogen accepteren van de Museumkaart, is een belangrijk doel voor 2016.
Daarvoor moeten we voldoen aan de eisen om de kwalificatie ‘Geregistreerd Museum’ te
verwerven.
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-

Beleidsplan
Er zal op basis van de vroegere beleidsplannen een volledig geactualiseerd
beleidsplan worden ontwikkeld. Het wordt opgezet door bestuur i.s.m. de
vrijwilligers. Het plan zal o.a. richting geven aan een structurele aanpak van de
werkzaamheden.

-

Opname in Museumregister
Een werkgroep uit het bestuur van het IJzermuseum werkt er aan de kwalificatie
‘Geregistreerd Museum’ aan te vragen. Deze certificering is voorwaarde om de
Museumkaart te mogen accepteren
Het is een veelomvattend eisenpakket waaraan voldaan moet worden. Financieel
gezond beleid en goed collectiebeheer vormen daar belangrijke pijlers van.
In november 2016 zullen de voorbereidingen zover moeten zijn, dat door de
landelijke organisatie een audit kan worden gepland. Dat zal naar verwachting
leiden tot een voorlopige registratie.
Vanaf juni 2017 zal dan van bezoekers de Museumkaart geaccepteerd mogen
worden.

-

Bestuurlijke organisatie
Binnen het IJzermuseum zullen we de bestuurlijke organisatie doorlichten en
professioneler inrichten. Er zal een duidelijker onderscheid gemaakt worden
tussen beleid en uitvoering.

-

Verhouding IJzermuseum – ICER
In de onderlinge verhouding tussen ICER en de stichting Exploitatie Nederlands
IJzermuseum als partner in ICER moeten nog belangrijke punten afgestemd
worden.
Het betreft zaken als beschikbaar stellen van de collectie, vrijwilligersbeleid,
ontwikkeling museale presentatie.

-

Doorontwikkeling presentatie in kabinetten
De museale presentatie in de twaalf thema’s in zgn. kabinetten behoeft een
voortdurende actualisering en uitwerking, zowel fysiek als digitaal. Daartoe moet
een projectteam in het leven worden geroepen waarin het IJzermuseum sterk
vertegenwoordigd zal zijn.
Het uitwerken en inrichten van zgn. Lockers, waarin het sociale verhaal wordt
gepresenteerd, is een speerpunt.
Een eerstvolgende aanvulling als thema kan zijn een kabinet ‘Verbinden’; zicht op
realisatie in 2016.
Het daadwerkelijk inrichten, schrijven van teksten en aanleveren van collectie is
een taak waarin het IJzermuseum een doorslaggevende rol speelt.
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-

Historische ijzercollectie
Een belangrijk deel van het publiek mist in de museale opstelling veel van de
historische ijzercollectie. Er was toegezegd dat een wezenlijk deel van die collectie
plek zal krijgen in de open ruimtes in ICER. Dat is in 2016 nauwelijks gerealiseerd.
Een deel van die collectie is geplaatst, maar op een ongeschikte plek.
Voor 2016 wordt er aan gewerkt aan een mobiele presentatie, waardoor de
collectie beter in beeld kan komen en verplaatst kan worden indien nodig.

-

Activiteiten / workshops / demonstraties
Er is aantal doe-activiteiten ontwikkeld, die structureel uitgebouwd moeten
worden. Het betreft vrnl. de workshops smeden, emailleren en
handvormen/gieten die op bepaalde tijden gegeven worden.
Een doelstelling is om per kabinet meer activiteiten aan te bieden.

-

Inhoudelijke projecten
Deelname Gelderse Museumdag 22 oktober 2016
Dit was in 2014 en 2015 een groot succes. De organisatie lag geheel in handen
van het IJzermuseum.
N.a.v. van het thema van Gelderse Museumdag zal een speciale expositie worden
opgezet die t/m de jaarwisseling te bezoeken zal zijn.

-

Zorg voor collectie, opzetten en uitbouwen depot Sinderen
Het beheer van de collectie is een voortdurende zorg.
Een adequate opstelling en onderhoud van de collectie in depot is een belangrijke
activiteit.
De registratie van de volledige collectie is een structurele activiteit voor 2016.
De basisinventarisatie die al gedaan was, wordt uitgebreid met verdere gegevens
en met foto’s van de objecten. Het AdLib-systeem zal de richtlijn worden en zal
door het museum worden aangeschaft.
Vrijwilligers zullen worden opgeleid om met dit systeem te kunnen werken.

-

Opzetten van het documentatiecentrum
De documentatie van het IJzermuseum bevindt zich in de docu-ruimte op de
entresol in het Compressorlokaal, de entree van ICER. Het is een belangwekkende
collectie boeken, tijdschriften, documenten, beeld- en geluidsdragers.
Er is een werkgroep gestart met ordenen, registreren en beschrijven. Dit zal in
2016 worden uitgewerkt in het professionele registratiesysteem Ad Lib.
Passende hardware en software zijn daarvoor aangeschaft; voor een deel
gefinancierd met het geldbedrag à € 2000, verbonden aan de Willem Wolffprijs,
aan het museum toegekend in 2011.
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-

Vrijwilligersbeleid
Het Vrijwilligersbeleidsplan, in 2013 ontwikkeld i.s.m. ICER, zal worden
herschreven toegespitst op het IJzermuseum. Het museumbestuur zal voor de
vrijwilligers vanuit specifieke verantwoordelijkheid eigen beleid ten uitvoer
brengen. Een eigen Vrijwilligersovereenkomst is daar onderdeel van.
Het streven is het aantal vrijwilligers uit te breiden.

-

Pr en marketing
Pr en marketing zal door het IJzermuseum gericht naar eigen doelgroepen
worden opgepakt. De eigen website wordt geactualiseerd; er wordt naar gestreefd
in 2016 een geheel nieuwe website voor het IJzermuseum op te zetten.
I.s.m. ICER zal er ook veel gebruik worden gemaakt van social media.
Effect moet zijn de nodige toename van het aantal bezoekers.

-

Fondsenwerving
Het benaderen van sponsoren, vrienden, leden van de Club van 100 en de Club van
1000 zal voor 2016 een heel belangrijke activiteit worden. Een bestuurswerkgroep
zal daar intensief mee aan de slag gaan om de hoognodige financiële armslag te
verwerven. Dit valt geheel onder verantwoordelijkheid van het IJzermuseum,
afstemming met ICER zal om praktische redenen wel plaatsvinden

-

Code Governance Cultuur
Het bestuur IJzermuseum zal de richtlijnen van de Code Governance Cultuur op eigen
beleid toepassen en zal bestuur ICER benaderen om de Code, voor zover nodig, bij
hen te introduceren.
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