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Aanleiding
De RAAK stimuleringsprijs heeft de afgelopen vijf jaar een beweging in gang
gezet. Na vijf jaar heeft het Oogfonds aangegeven dat ze de huidige opzet van
de prijs niet meer willen voorzetten. Het doel om het onderwerp onder de aandacht te brengen is bereikt. Zij zagen meer in de mogelijkheden om te kijken
naar het opzetten van een subsidiepot met een controle- en adviescommissie.
Een oplossing waarin ook meer aandacht wordt besteed aan kennisdeling over
het onderwerp. Echter willen zij daar niet meer de initiërende rol in hebben.
Vanuit het fondsenoverleg met de aangesloten fondsen is besloten om de financiering wel voort te zetten, maar dat er inderdaad gekeken moet worden
naar de vorm waarin. Daarin is de Oogvereniging aangewezen als initiator met
als opdracht om uit te zoeken wat de beste manier is om de RAAK stimuleringsprijs voort te zetten.
Met het onderzoek dat is uitgevoerd heb ik in kaart gebracht hoe er tegen de
afgelopen jaren van de prijs aan wordt aangekeken en wat nu eigenlijk de
behoefte is van de doelgroep en de musea. Middels gesprekken en enquêtes
(onder musea, musea die wel een plan indienen maar niet genomineerd werden en onder de doelgroep) zijn de verschillende wensen en behoeften in kaart
gebracht en komen ze samen in dit rapport. De complete uitkomst van de enquêtes is als bijlagen toegevoegd aan het rapport.

November 2021
Elvera van Leeuwen
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De code gebruikt de term diversiteit
om aan te geven dat mensen op een
reeks van zichtbare en onzichtbare kenmerken van elkaar verschillen en met
elkaar overeenkomen. Diversiteit is een
gegeven. Mensen verschillen van
elkaar. De verschillen betekenen iets
voor ieders positie in de samenleving
en de kansen die men krijgt. Ze sturen
ons gedrag en denken. Niet iedereen
is zich daar altijd van bewust.
De term inclusie verwijst naar hoe je
met verschillen en overeenkomsten
omgaat. De kracht van diversiteit en de
voordelen ervan worden benut wanneer
het unieke van elk individu wordt (h)
erkend en verwelkomd. Daarvoor moet
je leren elkaar te waarderen, niet ondanks, maar juist dankzij de verschillen
en overeenkomsten die er zijn. Het is
essentieel dat iedereen onderdeel is
van de besluitvorming en de mogelijkheid heeft om ideeën aan te dragen.

De ontwikkelingen
Eind 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van
Personen met een Handicap (VN-verdrag) aangenomen. Hierin staat welke
rechten mensen met een beperking hebben. Volgens het VN-verdrag moeten
ze net zo goed aan de samenleving mee kunnen doen als mensen zonder
beperking. Bovendien hebben mensen met een beperking het recht om
beslissingen te nemen over hun eigen leven. In de daarop volgende jaren
bekrachtigden steeds meer landen dit verdrag en beloofden het na te leven.
Nederland bleef daarin lange tijd achter.
De culturele sector besloot niet rustig af te wachten tot hen regels werden
opgelegd die door anderen bedacht waren. In 2011 lanceerde zij de Code
Culturele Diversiteit waarin met name de nadruk werd gelegd op de diversiteit.
Door de Code zelf te ontwikkelen, heeft de sector zelf het voortouw genomen
om een code te ontwikkelen die zij werkbaar acht. Het doel was met de code
in de hand, een krachtige impuls te geven aan het verankeren van (culturele)
diversiteit in de praktijk van culturele instellingen. Het is een gedragscode die
in beginsel gedragen wordt door de hele organisatie.
Nederland heeft het VN-verdrag in de zomer van 2016 uiteindelijk als een
van de laatste landen van de Verenigde Naties bekrachtigd. Dit betekent
dat Nederland nu ook zijn uiterste best moet doen om ervoor te zorgen dat
mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als
mensen zonder beperking.
De start van de RAAK stimuleringsprijs is mede ontstaan door het bekrachtigen
van het verdrag van de rechten van personen met een handicap in 2016. Het
doel van de prijs was om musea te stimuleren aan de slag te gaan om aan dit
verdrag te voldoen.
Met dit verdrag, om op een gelijkwaardige manier deel te kunnen nemen aan
de maatschappij, is immers vastgelegd dat iedereen zich in moet zetten om dit
te borgen binnen de organisatie.
In 2019 werd de Code Culturele Diversiteit vernieuwd en gepresenteerd
onder de nieuwe naam Code Diversiteit en Inclusie. Van origine was de Code
gericht op culturele diversiteit maar er was binnen de sector behoefte om die
code verder te verbreden. De Code richt zich nu op alle vormen van verschil,
zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische
status, opleidingsniveau en leeftijd. Met de aanpassing van de Code is ook de
naleving aangescherpt. Het culturele veld heeft zelf de verantwoordelijkheid
om de Code al dan niet toe te passen, maar veel subsidies, fondsen en andere
ondersteunende organisaties eisen dat de aanvrager kan aantonen dat hij
bezig is met het naleven van de Code. Vanuit het principe ‘pas toe of leg uit’
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zal een organisatie uitleg moeten geven over de mate waarin het actief is met
de Code. Mede door de aanscherping van de Code is ook de aandacht voor
mensen met een beperking, en dus ook met een visuele beperking, meer
onder de aandacht gekomen.
Musea hadden in het verleden vooral het idee dat toegankelijkheid vooral
zit in de fysieke toegankelijkheid. Met de introductie van de aandacht voor
‘diversiteit’ zien ze nu dat het ook gaat om de mens in de breedste zin van het
woord en dat er meer bij komt kijken dan alleen (fysiek) toegankelijk zijn; al
helemaal als je als museum wilt werken aan ‘inclusie’ waarbij iedereen mee
moet kunnen doen in de samenleving op een gelijkwaardige manier.
Het ondertekenen van het verdrag en het opstellen van de Code hebben hierin
een grote rol gespeeld. Daarin is vastgelegd wat er moet gebeuren. Maar hoe
je dat moet doen, welke eisen daaraan hangen, en wanneer je kunt aantonen
dat je aan deze eisen voldoet, is niet bekend. Iedereen kan er op zijn eigen
manier een invulling aan geven met de handvatten die worden aangereikt.
Voor veel organisaties zoals ook musea, is het een sprong in het diepe als ze
hieraan willen werken.
De RAAK stimuleringsprijs heeft de aandacht voor mensen met een visuele
beperking in de musea op de kaart gezet. Het heeft musea aan het werk
gezet om na te denken over wat zij zouden kunnen doen om ook deze groep
een gelijkwaardig bezoek te kunnen bieden in het museum. Met de uitreiking
van de prijs hebben mooie initiatieven de aandacht gekregen waarmee ze
anderen hebben kunnen stimuleren om ook aan de slag te gaan. Het heeft een
veertiental musea de financiële boost gegeven om daadwerkelijk iets te doen.
Langzaam groeit het aanbod voor de doelgroep om op een gelijkwaardige
manier te kunnen genieten van de museale kunst in Nederland.
Maar hoe staan we er nu voor na vijf jaar RAAK stimuleringsprijs? Heeft
de prijs kunnen stimuleren dat de aandacht voor mensen met een visuele
beperking on-top-of-mind is van de musea?
Tijd om eens te kijken naar de ontwikkeling van de prijs in de afgelopen 5 jaar;
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1. De RAAK stimuleringsprijs
De RAAK stimuleringsprijs is in de basis opgezet door het Oogfonds, Dedicon
en het van Abbemuseum. Vanuit de ingezonden plannen werden er drie musea
genomineerd die middels publieksstemmen konden strijden om de prijs van €
10.000. In de daaropvolgende vier jaar is het bedrag gegroeid van € 10.000
naar € 60.000. Door inspanning vanuit het Oogfonds is na het eerste jaar het
initiatief ontstaan om ook andere fondsen aan te haken die de belangen van de
doelgroep behartigen. Op basis van het vertrouwen in Edith Mulder (toenmalig
directeur van het Oogfonds) en in de organisatie achter de prijs, hebben zij
hiermee ingestemd en werd het mogelijk om alle drie de genomineerden een
geldbedrag te schenken met een totale waarde van € 40.000. De beschikbaar
gestelde bedragen zijn echter een druppel op de gloeiende plaat om volledige
toegankelijkheid, of zelfs een inclusief bezoek te kunnen bewerkstelligen. Toen
dat in het fondsenoverleg duidelijk werd zijn de bijdragen zelfs nog verder
verhoogd tot het totaalbedrag van € 60.000 dat nu beschikbaar is.
Uit de gesprekken met de fondsen is gebleken dat vooral het vertrouwen in
de organisatie van de prijs ervoor heeft gezorgd dat zij een financiële bijdrage
leveren aan de prijs. Fondsen willen graag bijdragen aan de toegankelijkheid
van musea maar hebben zelf niet de capaciteit en kennis om plannen, die
worden ingediend, te beoordelen op waarde. En ook niet om uitgebreid te
controleren en testen of alles waaraan zij mede financieren ook daadwerkelijk
het gewenste resultaat oplevert. Door het geld, dat zij beschikbaar willen
stellen aan deze sector, in de RAAK stimuleringsprijs te stoppen, wordt
daarmee ook de controle geborgd dat dit naar goede plannen gaat en
gecontroleerd wordt of het ook goed is uitgevoerd.

Maar betekent dit dan dat er maar drie musea
per jaar samen het hele bedrag krijgen dat
er door deze fondsen wordt gestoken in de
toegankelijkheid van musea? Wat als de
vierde prijswinnaar eigenlijk ook een heel
goed plan had, maar net buiten de boot valt?
Meerdere van de fondsen hebben bevestigd dat zij naast de RAAK
stimuleringsprijs nauwelijks bij hebben gedragen aan initiatieven van andere
musea. Bij elke vraag hebben zij verwezen naar de RAAK stimuleringsprijs,
want daar worden de plan beoordeeld en de beste uitgekozen. Er is ook nooit
communicatie geweest over andere ingediende plannen. Wie de aanvragers
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waren en welke plannen zij hebben gemaakt, is niet duidelijk bij de fondsen. Of
daar dus wellicht ook geschikte plannen bij hebben gezeten, is niet bekend bij
hen. Ook hebben ze er niet naar geïnformeerd om er achter te komen.
Natuurlijk zijn er meer fondsen en financiële bronnen waarop men een beroep
kan doen, maar het is ook lastig als je niet bekend bent in de wereld van
fondsenwerving, wat voor een groot deel van de musea in Nederland het geval
is, om de juiste kanalen te vinden. Als je dan iets wilt doen voor mensen met
een visuele beperking is een fonds dat zich daarvoor inzet de meest logische
stap.

Maar wat is ervoor nodig om je museum
toegankelijk te maken en welk kostenplaatje
hangt daar dan aan?
Eigenlijk kan daar geen eensluidend antwoord op worden gegeven.
Musea zijn er in alle soorten en maten en hebben de meest uiteenlopende
tentoonstellingen. Daarnaast is niet ieder museum in de gelegenheid om
het groots aan te pakken met een compleet lichtplan en toegankelijke
bewegwijzering. Maar ook niet ieder museum heeft dat nodig. De
aanpassingen moeten ook in proportie zijn met de omvang van het museum en
de mogelijkheden die het heeft. Veel musea hebben geen subsidies waar ze op
terug kunnen vallen, ondersteuning van de overheid, provincie of gemeente.
Waarom zou je dan wel van ze eisen dat ze zulke dure investeringen moeten
doen?
Met de huidige hoogte van de RAAK stimuleringsprijs, kun je je zelfs afvragen
of je je niet richt op een bepaald marktsegment. Grote musea zullen grote
investeringen moeten doen als ze werken aan volledige inclusie. De hele
organisatie gaat ermee aan de slag; van de afdeling educatie en marketing
tot aan de horeca en conservatoren. Ze willen innoveren en zorgen dat
het museum met de modernste technieken optimaal beleefd kan worden.
Geluidseffecten, indoor navigatie; alle mogelijkheden worden bekeken. Een
bedrag van
€ 30.000 is dan een druppel op de gloeiende plaat. Voor musea die het groots
aanpakken en de lat hoog leggen, betekent dit ook dat het niet gaat om een
eenmalige investering want bij nieuwe tentoonstellingen moeten opnieuw
aanpassingen gedaan worden. Bij wie kloppen ze dan aan voor het geld? Bij
RAAK kun je maar één keer in aanmerking komen voor de prijs. En er zijn
geen specifieke subsidiemogelijkheden voor. Er zijn dan vervolg projecten
nodig met een vervolg subsidie.
Een museum dat per jaar maar 2500 bezoekers ontvangt en volledig draait op
vrijwilligers die met liefde en passie het museum voort laten bestaan, wil ook
aan de slag om iedereen te kunnen verwelkomen. Maar ze weten niet waar ze
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terecht kunnen met hun vragen of waar ze advies kunnen inwinnen. Daardoor
gaan ze zelf oplossingen bedenken of laten ze de voornemens toch maar op
de plank liggen. Bij hen is de behoefte aan advies en ondersteuning bij het
aangaan van het traject juist groot want daar hebben zij geen uitgebreid team
voor in dienst. Zij kunnen prima uit de voeten met kleine bedragen om al veel
toegankelijker te zijn. Daar zijn geen grote innovatie plannen en technische
hoogstandjes voor nodig of zelfs gewenst. Maar hoe komen ze dan toch aan die
relatief kleine financiële ondersteuning?
Uit de ingediende plannen van de
afgelopen vijf jaar komt dit ook
naar voren. Van alle plannen die zijn
ingediend blijkt 48,6% een plan in
te dienen dat minder kost dan de
prijs van € 30.000 die de winnaar
ontvangt. 18,6% van de inzendingen
is zelfs lager dan de derde prijs van
€ 10.000
In de enquête onder de niet genomineerde deelnemers komen we een
opvallende uitspraak tegen die hier ook wel bij aansluit:
“Ik krijg het gevoel dat kleine musea door jullie niet gesteund worden.”
De hoogte van de bedragen zegt natuurlijk niets over de inhoud of de kwaliteit
van het plan. Maar het geeft wel aan dat er ook musea zijn die met minder
geld ook stappen willen maken. Van de 14 genomineerde musea zijn er echter
slechts drie die een plan hebben ingediend waarin financiering werd gevraagd
voor een plan van minder dan € 30.000. Zouden we die kleine initiatieven
niet meer moeten omarmen en belonen voor de inzet die wordt getoond om
toegankelijk te zijn. Juist die kleine musea kunnen veel brengen. Maar wat is
dan de afweging die je maakt of een plan in aanmerking komt voor de RAAK
stimuleringsprijs of niet? Welke onderdelen weeg je daarbij af?

Wat is een goed plan?
De vraag waar fondsen mee worstelen bij alle plannen die zij ontvangen,
is natuurlijk altijd of het een goed plan is dat ook echt iets oplevert voor
de doelgroep. Als je binnen de organisatie daar geen expertise in hebt,
is het erg lastig om dit te beoordelen. Door de samenstelling van de jury
met ervaringsdeskundigen en mensen uit de branche binnen de RAAK
stimuleringsprijs hebben de fondsen het vertrouwen neer kunnen leggen bij
het Oogfonds, dat zij die vraag wél kunnen beantwoorden. Zij hebben het
vertrouwen bij de organisatie neergelegd dat het geld, dat zij beschikbaar
stellen voor de prijs, naar kwalitatief goede plannen gaat omdat er vanuit
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verschillende oogpunten naar gekeken is. Maar ook dat er een goede controle
is op de uitvoering van de plannen.
Maar de markt veranderde onder de ontwikkeling van onder andere de Code en
in de loop van de vijf jaar zijn er vragen naar boven gekomen waardoor men
ook anders is gaan kijken naar de invulling van de prijs en de eisen die aan de
plannen werden gesteld. Een van de eerste aspecten die naar boven kwam was
dat er geen termijn gesteld werd aan de uitvoering. Opeens bleken er musea
in de prijzen gevallen te zijn waar sluitingen in verband met grootschalige
verbouwingen op de planning stonden. Het doel van de prijs om een breder
aanbod te creëren werd daarmee teniet gedaan, aangezien het aanbod door
sluiting niet beschikbaar was.
Daarnaast is de controle van de uitvoering alleen op basis van de ingediende
verantwoordingen gedaan. Het is geen onderdeel van het proces dat er ook
daadwerkelijk naar de uitvoering wordt gekeken of dat deze wordt getest.
Ook hier is uitgegaan van het vertrouwen in elkaar dat wat er is beloofd ook is
gedaan, als dat in de verantwoording is opgenomen. Een echte check van de
uitvoering is nooit een onderdeel geweest van de beoordeling en uitbetaling
van het prijzengeld.

Beoordeling van de plannen
In de eerste jaren van de prijs was de rol van de juryleden om los van elkaar
de plannen te beoordelen aan de hand van een aantal onderwerpen:
• Betrokkenheid van de doelgroep bij de ontwikkeling en uitvoering van het
plan
• Duurzaamheid van het plan
• Betrokkenheid medewerkers en vrijwilligers (gidsen/rondleiders)
• Gebruik van verschillende zintuigen
• Uitrolbaarheid naar andere musea en/of toe te passen in andere musea
• In het museumbezoek voor te bereiden
• Betrokkenheid verschillende museum onderdelen
• Is het bezoek aan het museum voor de begeleider ook een ervaring
• Reële begroting
• Creativiteit van het plan: brengt het iets dat er nog niet is
Zij gaven elk onderdeel een cijfer tussen de 1 en 10 en het gemiddelde
werd het cijfer voor het plan. Maar wat de cijfers vertegenwoordigde, is niet
vastgesteld. Wat voor de één een 8 was, was voor de ander misschien wel een
6 omdat hij er andere ideeën bij had. Er was geen onderling overleg waarom
iemand iets een voldoende of onvoldoende waard vond. Een redenering werd
niet gegeven waardoor een terugkoppeling naar de deelnemers ook erg
summier was.
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Pas later zijn de juryleden gaan overleggen over hun beoordeling. Hiermee
ontstond het gesprek over het oordeel en werd dat soms ook bijgesteld. Door
samen te spreken over de inhoud en wat voor een ieder belangrijk was, was
het mogelijk om het ook vanuit een ander oogpunt te bekijken en samen tot
de conclusie te komen welk plan er dan toch bovenuit stak. De normen werden
dan weliswaar niet vooraf opgesteld, maar door er samen over te praten
ontstonden ze in het gesprek. Hieruit bleek ook dat iedereen met andere ogen
naar de plannen keek en andere prioriteiten had waar men op lette. Waar de
een meer lette op bereikbaarheid van een museum en de toegankelijkheid van
de website buiten het plan om, was een ander gefocust op de begroting of de
manier van schrijven van het fysieke plan.
Bij het beoordelen van de plannen werd ook al snel duidelijk dat er groot
verschil is in de manier waarop musea plannen maken. Sommige musea
hebben eigenlijk geld nodig voor iets anders en verpakken dat in een plan van
toegankelijkheid. Gevaar is dat ze gaan schrijven naar de eisen om het geld
te kunnen krijgen. Of ze schrijven een plan waarin ze een lijstje af proberen
te vinken van wat er nodig is omdat het moet, niet omdat ze er echt mee aan
de slag willen. Onbeholpen geschreven plannen van kleine musea scheppen
geen vertrouwen maar dat betekent niet dat ze minder bereid zijn om alles op
alles te zetten om aan de slag te gaan. Een groot museum kan een gelikt plan
opleveren dat door een team van marketeers, fondsenwervers en educatie is
opgezet en dus goed overkomt. Maar als de directie er niet achter staat, kan
het hele plan na uitvoering doodbloeden.
Toch is het ingediende plan de maatstaf waarop de jury moet beoordelen
of deze in aanmerking komt voor de nominatie voor de prijs. Het plan is
onderdeel van een compleet plaatje. Het gaat erover hoe er inhoud wordt
gegeven aan de kunst die ze tonen. Het plan moet niet geschreven zijn naar
wat er wordt verwacht, maar naar hoe ze de boodschap vertalen naar een
toegankelijke vorm. Het moet een ander referentiekader scheppen over een
beeld zodat je het zelf kunt beleven. Niet iedereen weet dat met de juiste
bewoordingen te beschrijven.

Hoe beoordeel je dan een plan als je niet hebt
vastgesteld wat nodig is om toegankelijk te
zijn? Hoe kun je zonder norm een waarde
hangen aan een plan?
Naast de regels van het VN-verdrag en de richtlijnen van de Code is er nergens
vastgelegd wanneer je voldoet aan toegankelijkheid voor mensen met een
visuele beperking, wanneer je voldoende divers bent en je echt een inclusief
museum bent. Er zijn veel organisaties en instanties die je hierin kunnen
adviseren, expertise kunnen leveren, hulpmiddelen of trainingen verzorgen,
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maar er zijn geen ISO- of NEN-normen aan verbonden. Hoe je plan wordt
beoordeeld, is dan ook sterk afhankelijk van wie hem leest en beoordeelt.
Iedereen doet dat vanuit zijn eigen oogpunt of expertise en zal op andere
aspecten letten. Alleen door samen af te stemmen waar je op let, kun je tot
een beoordeling komen van het beste plan.
In de loop van de vijf jaar is de focus van de jury vooral gegaan naar de
innovatieve ideeën en plannen die eruit springen. Plannen waarin de creativiteit
hoger is en waarin gebruik wordt gemaakt van meer technieken en out-of-the
box denken. Maar ook plannen waarbij er kennisoverdracht kan plaatsvinden
naar andere musea, zodat die van hen kunnen leren. Dit zijn vaak de plannen
die vragen om hogere bedragen omdat er veel ontwikkeld moet worden.
Toch blijkt dat het delen van informatie en gebruikmaken van innovatieve
ideeën van andere musea nog maar weinig gebeurt. Musea werken toch vaak
nog aan hun eigen plannen en ideeën en vergeten de horizon te verbreden en
te kijken naar de mogelijkheden die er al zijn. Maar is dat omdat ze het niet
willen of doen, of weten ze gewoon niet welke musea er al wat gedaan hebben
en wat er al beschikbaar is? Delen we de innovaties en uitvoeringen wel
voldoende?

En wat gebeurt er met de plannen die niet
genomineerd werden?
Musea die een plan hebben ingediend maar buiten de nominaties vallen,
krijgen geen uitgebreide terugkoppeling. Ze kunnen vragen stellen maar de
beoordeling van de jury wordt niet teruggekoppeld met tips en tricks. Op die
manier weten ze eigenlijk niet waarom ze niet zijn uitgekozen en wat ze aan
de plannen zouden moeten verbeteren om toch in aanmerking te komen. Dit
kan tot gevolg hebben dat musea meerdere jaren een plan indienen zonder dat
hier enige verbetering in is aangebracht. Veel voorkomende minpunten zouden
kunnen worden toegelicht en voorzien van verbetermogelijkheden. Als er toch
gesproken wordt binnen de jury, waarom wordt hier dan geen samenvatting
van naar de indienende partijen gestuurd. Dan kunnen zij werken aan een
beter plan of weten ze waar ze slagen kunnen maken. Ook is het goed om te
kijken naar wat er al is en bij afwijzing musea wijzen op andere collega’s die
soortgelijke dingen al doen. Laat ze van elkaar leren.

Ontwikkeling van de plannen
Bij de eerste editie van de RAAK stimuleringsprijs bestonden de plannen
veelal uit tactiele elementen toevoegen, later meer uit audiotours en andere
digitale oplossingen. Musea kijken nu naar bredere mogelijkheden die elkaar
aanvullen en versterken. Waar het eerst meer om speciale rondleidingen ging,
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worden de plannen steeds inclusiever
gemaakt zodat iedereen van de
mogelijkheden gebruik kan maken.
Wel gebeurt het dan dat er mooie
online apps en mogelijkheden worden
geopperd, die dan qua besturing weer
niet goed toegankelijk zijn. Digitale
toegankelijkheid wordt dan toch
over het hoofd gezien terwijl het van
essentieel belang is. Veel plannen
bevatten onderdelen die kunnen
helpen, maar vaak wordt het totale plaatje over het hoofd gezien.

Uitvoering van de plannen
Bij de kennissessies die genomineerden aangeboden kregen van oa Dedicon,
bleek dat mensen toch nog erg weinig kennis hadden van de doelgroep en wat
die nodig heeft om een museum goed te kunnen beleven. Ook ging er soms
een tijd overheen voordat de informatiesessie werden aangevraagd, terwijl
je juist vanuit een goede basis zou moeten beginnen. Ook buiten RAAK om
werd Dedicon vaak als vraagbaak gebruikt door verschillende musea maar
daar is Dedicon niet voor. Echter wisten musea niet bij wie ze dan wel konden
aankloppen.
Na een aantal jaren is besloten een workshop te organiseren voorafgaande aan
het indienen van de prijs. Er werden onderwerpen besproken als:
•
•
•
•
•

Wat is een audiobeschrijving en wat voegt het toe?
Audiotour in delen aanbieden van verschillende informatie
In welke ruimte is iemand?
Inzet van ervaringsdeskundigen
Wat wil je benadrukken en hoe maak je dat toegankelijk?

Deze opzet heeft zijn vruchten wel afgeworpen. Mensen gingen beter
geïnformeerd aan de slag met het schrijven van de plannen en uitwerken van
de ideeën.

Draagvlak creëren
Om de plannen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en voort te zetten na
de eerste aanpak, is de inzet van de gehele organisatie nodig. Dit kost vooral
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ook tijd en begeleiding om dat goed te krijgen. Juist kennisdeling over de
doelgroep wordt dan zeer gewaardeerd omdat mensen handvatten krijgen
voor de organisatie. Met de workshops die zijn gegeven als onderdeel van de
prijs heeft de prijs ook bijgedragen aan het creëren van dat draagvlak. Musea
zien hier de meerwaarde van in en juichen de betrokkenheid en kennis vanuit
belangenbehartigers of organisaties met de juiste expertise toe.
Een onderscheid hierin is te maken tussen organisaties die volledig op
vrijwilligers draaien en organisaties met betaalde krachten. Hoe groter de
organisatie, hoe lastiger het is om iedereen daarin te bereiken en het belang
van de aanpassingen te doen inzien. Zeker ook omdat het personeel binnen
een dergelijke organisatie vaker rouleert en er vergeten wordt ook nieuwe
mensen te informeren. Mensen die zich vrijwillig verbinden aan een museum
blijven vaker voor een langere periode aangehaakt.

En hoe draag je het uit naar
de buitenwereld wat je doet?
Al bij het binnenhalen van de nominatie voor de RAAK stimuleringsprijs begint
de promotie van de plannen aan de buitenwereld. Tijdens de laatste ronde
wordt middels publieksstemmen bepaald wie er met de eerste, tweede en
derde prijs vandoor gaat. In de afgelopen jaren is gebleken dat de aanpak
hierin enorm verschilt. Niet elk museum is even groot en heeft de beschikking
over een groot netwerk om mensen te vragen om te stemmen. Ook wanneer
elk museum alleen al aan de bezoekers zou vragen om te stemmen, dan kan
er al een aanzienlijk verschil ontstaan. Grotere musea hebben vaak meer
bereik bij grote tentoonstellingen die publiekstrekkers zijn, of gewoon omdat
ze veel bezoekers krijgen. Voor kleine organisaties vergt het daarom meer
energie om een groter publiek te bereiken.
Echter is daarmee niet gesteld dat van de genomineerde steeds de grootste
partij heeft gewonnen. Juist kleine musea die heel graag aan de slag willen,
zetten alles op alles om te winnen en bedenken creatieve oplossingen om toch
stemmen binnen te halen. Het is hen er alles aan gelegen om te winnen. De
intrinsieke motivatie bij kleine, veelal door vrijwilligers gedreven, musea lijkt
groter te zijn dan bij de grote. Toegankelijkheid is door de vaak persoonlijke
benadering van het publiek een natuurlijker proces.

Het resultaat
Van de 14 musea die in de afgelopen jaren RAAK hebben geschoten, is er
een aantal die nog druk zijn met de uitvoering van de plannen, met name
de musea die het in de afgelopen twee jaar hebben meegedaan zoals de
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Lakenhal, het Chabotmuseum, Museum Martena, Land Art Delft, Kaap Skil en
Sonneborgh museum & Sterrenwacht. Maar ook eerdere winnaars hebben nog
niet altijd het gehele project afgerond. Ook het uitbreken van corona heeft
bij vele vertraging gegeven in de uitvoering of doorontwikkeling. Museum
Boijmans van Beuningen is na het winnen van de prijs in het tweede jaar voor
een grootschalige renovatie gesloten. Zij hebben echter het opgezette plan
voortgezet bij buurmusea en gaan er ook mee aan de slag na de opening van
het openbare depot eind van dit jaar.
Voor sommige betekende het winnen van de tweede of derde prijs, dat ze het
plan niet volledig hebben kunnen uitvoeren. Zo wilde het Voerman museum
een app ontwikkelen maar moest een deel van de technologie laten schieten
omdat ze daar niet genoeg geld voor hadden. Daarnaast betekent het vaak
dat musea extra fondsen moeten gaan werven om de rest van het project te
kunnen financieren. Dat kan vertraging opleveren in de planning.
En hoe is het de overige musea
vergaan die niet genomineerd zijn?
Onder de niet genomineerde musea is een enquête gehouden om inzicht te
krijgen hoe het verlopen is met de plannen die er lagen. Hierop hebben we
acht reacties ontvangen waarvan vijf musea aangeven verder te zijn gegaan
met de plannen. Voor sommige betekende het dat ze daarvoor op zoek zijn
gegaan naar andere financiële ondersteuning. Maar er zijn ook plannen
aangepast zodat het wel paste binnen het beschikbare budget. De andere
musea geven aan dat ze geen capaciteit hebben om er alsnog mee aan de
slag te gaan. Waar deze musea behoefte aan hebben om toch aan de slag te
kunnen met de plannen, komen we later in dit rapport terug.
Al met al gaat er veel tijd overheen voordat het idee voor een project dat
ingediend kan worden voor de RAAK stimuleringsprijs ook daadwerkelijk een
resultaat oplevert voor de doelgroep. Ondanks dat de prijs het onderwerp
dus zeker onder de aandacht heeft gebracht en musea heeft gestimuleerd om
het op de agenda te zetten, zal het nog wel even duren voordat de doelgroep
er echt van kan gaan genieten. In de afgelopen jaren heeft de prijs dus wel
degelijk RAAK geschoten.

Maar wat is RAAK?

17

MUSEUM REGISTER
18

Het Museumregister is een register van
museale instellingen die aantoonbaar
voldoen aan criteria voor een kwalitatief
hoogwaardige invulling van de functies
van een museum. Deze criteria zijn
samengevat in de Museumnorm. Het
beheer van het Museumregister wordt
uitgevoerd door de onafhankelijke
stichting Museumregister Nederland.
Het doel van museumregistratie is
het zichtbaar maken, bewaken en
verbeteren van de kwaliteit van de
Nederlandse musea ten behoeve van het
verantwoord beheer van het museale
erfgoed in Nederland.

2. De huidige situatie
Met de overdracht van de RAAK stimuleringsprijs naar de Oogvereniging is
besloten om in 2021 nog een editie te houden conform de oude opzet. De
Oogvereniging heeft deze afgetrapt met een webinar waarin diverse sprekers
aandacht hebben gegeven aan het belang van toegankelijkheid voor mensen
met een visuele beperking. Musea hebben wederom de kans gekregen een
plan in te dienen. De jury die qua samenstelling grotendeels gelijk is aan de
voorgaande jaren beoordeelt de plannen en zal er een top drie uit kiezen die
gaan strijden om de publieksstemmen. Eind van het jaar zal bekend worden
welke musea er met de eerste, tweede en derde prijs vandoor zullen gaan.

Maar wat gaat er daarna gebeuren?
Wat heeft de museale wereld na 2021 nodig
om toegankelijker te worden voor mensen
met een visuele beperking?

De huidige situatie in cijfers
Om een gedegen besluit te kunnen nemen, is een onderzoek naar de museale
wereld nodig. Hoe ziet die wereld er momenteel uit? Hiervoor heb ik onder
andere cijfers van het bureau voor de statistieken (CBS) onderzocht. Deze zijn
gebaseerd op de periode van 2009-2019 en als er gesproken wordt over de
huidige situatie kijken we naar de cijfers van 2019. Daarbij worden belangrijke
kanttekeningen inzichtelijk gemaakt die later nodig zijn om het advies te
ondersteunen.
Hoeveel musea zijn er in Nederland?
In 2019 telt Nederland 616 geregistreerde musea. Binnen die musea wordt
er een onderscheid gemaakt in grootte: Groot (>100.000 bezoeken), middel
(25.000 - 100.000 bezoeken) en kleine musea (<25.000 bezoeken). Naast
de 616 geregistreerde musea is er nog een gelijk aantal musea bij die niet
voldoen aan de hoogwaardige eisen van het museumregister. Deze worden dus
niet meegenomen in de CBS-cijfers. Onder de ingediende aanvragen bij RAAK
zitten er echter wel (28) aanvragers die hieronder vallen.
Welke musea hebben meegedaan aan RAAK?
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Van deze 1200 musea hebben er 70 in de afgelopen vijf jaar een aanvraag
gedaan voor de RAAK stimuleringsprijs. Dat is een kleine 6% van de musea.
Waarvan dus 40% van de aanvragers geen geregistreerd museum is. De
verdeling van de musea per provincie staat wel ongeveer in verhouding tot
waar de musea gevestigd zijn die een aanvraag hebben ingediend.

Bij het categoriseren van musea in Nederland wordt er onder andere gekeken
naar het aantal bezoekers dat ze ontvangen. Hierin valt op dat er relatief
weinig musea zijn met grote bezoekersaantallen en juist veel met middel/
kleine hoeveelheden.

(Kanttekening bij deze bovenstaande diagrammen is dat deze zijn gebaseerd
op de geregistreerde 616 musea. We zouden kunnen veronderstellen dat het
percentage van kleine musea en kleine bezoekers aantallen met het toevoegen
van die 600 alleen nog maar groter zal worden. Dit omdat de kans dat een
groot museum niet geregistreerd is, minder groot zal zijn dan bij een klein
museum.)
De financiële situatie van musea is van grote invloed op de mogelijkheden
om aan de slag te gaan met de toegankelijkheid in een museum. De totale
inkomsten in de musea in 2019 waren 1.102 miljoen. 40% hiervan werd
verkregen uit directe inkomsten zoals entreegelden, museumkaart, horeca en
de winkel. 60% kwam binnen via de indirecte bronnen zoals subsidies, fondsen
en giften.
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De verschillen per provincie van die inkomsten zijn enorm.

Maar niet alleen het totaal aan inkomsten per provincie verschilt. Ook het
soort inkomsten verschilt enorm. Sommige musea kunnen gebruik maken van
subsidies van het rijk, provincie of gemeenten. Andere zijn sterk afhankelijk
van eigen inkomsten.

Opvallend is ook dat in de provincie Noord- en Zuid-Holland relatief veel
inkomsten worden gegenereerd ten opzichte van de hoeveelheid musea.
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Dit zou kunnen komen
doordat in deze provincies
de meeste grote musea
zitten. Grote musea trekken
meer bezoekers, hebben
meer inkomsten en betaalde
krachten die ze kunnen
inzetten op o.a.marketing
en fondsenwerving om meer
(in)directe inkomsten te
genereren. Mogelijkheden
die bij kleinere musea vaak
beperkt zijn omdat de kennis
en of capaciteit hiervoor ontbreekt.
Niet alleen het vermogen
van een museum heeft
invloed op de mogelijkheden
om aan de slag te gaan
met de toegankelijkheid.
Ook het team: bestuur
en medewerkers is hierop
van grote invloed. We
onderscheiden daarin
met name de inzet van
betaald personeel (31%)
en vrijwilligers (69%). De
verhouding hierin verschilt
enorm tussen kleine,
middelgrote en grote musea.

Als we dat bekijken per
provincie, dan zien we ook
hier een duidelijk verschil
in de provincies Noord- en
Zuid-Holland.

Een opvallend aspect komt naar boven als de cijfers geraadpleegd worden van
de speciale educatieprogramma’s die in musea worden aangeboden. Hierin
wordt onderscheid gemaakt in programma’s voor mensen met dementie,
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migratieachtergrond, doof en slechthorend, onderwijs en anders. Er wordt niet
gekeken naar programma’s voor mensen die blind of slechtziend zijn. Als ze er
wel zijn zou je verwachten dat ze onder de categorie anders vallen.

Hieruit blijkt maar weer dat er in de afgelopen tien jaar nog niet veel aandacht
is geweest voor deze doelgroep in het museum. Als we wat dieper ingaan op
die cijfers, wordt duidelijk dat de registratie van speciale educatieprogramma’s
pas sinds 2016 wordt gedaan, wat samenvalt met het moment waarop
Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap
ratificeerde en het oprichten van ‘museum in Gebaren’ voor dove bezoekers.
De kosten van musea liggen ongeveer gelijk aan de inkomsten. Voor 2019
waren de totale kosten 1.107 miljoen. Hiervan werd het overgrote deel
uitgegeven aan arbeidskosten. Slechts 10% van de totale uitgaven gaat
naar de tentoonstellingen, de uitgavenpost waaronder waarschijnlijk de
toegankelijkheid wordt weggeschreven.

Een verandering van invulling
In totaal brachten in 2019 bijna 34 miljoen mensen een bezoek aan een
(geregistreerd) museum in Nederland. Hiervan bestond ongeveer 30% uit
buitenlandse toeristen. Het aantal bezoekers is in de afgelopen vijf jaar met
zoń 10% gestegen. Dat er dus nog steeds groeiende belangstelling is voor
musea, blijkt wel. De manier waarop musea zich presenteren is wel aan
verandering onderhevig. Steeds vaker stappen musea af van de traditionele
manier van ‘kunst kijken’. Het gaat veel meer over het actief bezig zijn en
interactie zoeken met het publiek. Dit vraagt een grote mate van creativiteit
van de teams. Maar het biedt ook veel mogelijkheden voor de doelgroep
van mensen met een visuele beperking zodra kijken niet meer centraal
staat tijdens het bezoek aan een museum. Op die manier zijn oplossingen
inzetbaar voor een veel breder publiek waarbij het samen beleven centraal
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staat. Natuurlijk is het dan wel van belang dat de alternatieve mogelijkheden
bruikbaar zijn voor deze doelgroep.
Ook de introductie van de Code Diversiteit en Inclusie zorgt voor een
kanteling in het beleid en de uitvoering van musea. Musea zijn erg op zoek
naar hoe ze aan al die nieuwe richtlijnen en wensen kunnen voldoen. De
museumvereniging krijgt steeds vaker vragen op het gebied van diversiteit en
inclusie. Ook over toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.
Zij verwijzen voor informatie over de speciale doelgroepen vaak door naar
bijvoorbeeld STUDIO-i. De vragen die worden gesteld gaan vaak over wie er
kan helpen en of er een vergelijkbaar museum is die er al iets aan doet. Minder
vaak komen ze met een financiële vraag. De nadruk ligt dus vooral op de vraag
hoe ze het moeten doen.
Toch hebben veel musea de financiële middelen helemaal niet om uitgebreide
aanpassingen te doen. De RAAK stimuleringsprijs is daarin maar een druppel
op de gloeiende plaat als het gaat om de financiële ondersteuning van het
toegankelijk maken. Fysieke toegankelijkheid is daarbij uitgesloten. Maar als je
de collectie toegankelijk wilt aanbieden, ontkom je er niet aan ook iets te doen
aan de fysieke en digitale toegankelijkheid. Daar is geld voor nodig wat niet te
halen is bij de RAAK stimuleringsprijs.

Digitale enquête
Om meer inzage te krijgen in hoe musea aankijken tegen de RAAK
stimuleringsprijs en de financiering van plannen, hebben we online twee
enquêtes gehouden. De eerste was een algemene enquête voor alle musea in
Nederland. Via diverse netwerken en de Museumvereniging is deze uitgestuurd
naar alle musea in Nederland. Op deze oproep kwamen slecht 19 reacties.
79% van de ondervraagden was bekend met de RAAK stimuleringsprijs. Van
hen waren er 10 die al eens een aanvraag hadden ingediend waarvan er vier in
de prijzen waren gevallen. Vier anderen hebben wel geld ontvangen voor het
plan maar niet via RAAK.
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Op de vraag of musea wel budget hebben om de toegankelijkheid van het
museum te verbeteren, vinden we een vergelijkbare tweedeling. Aan de ene
kant de musea die aangeven geen capaciteit hebben om fondsen te werven,
geen idee hebben waar ze het geld moeten halen, of er geen rekening mee
hebben gehouden in de begroting. Aan de andere kant de musea waarbij
het wel onderdeel is van de bedrijfsvoering en waar subsidies en fondsen
worden ingezet. De helft van de ondervraagde musea hebben aangegeven
dat zij financiële ondersteuning ontvangen van de overheid of gemeente. De
andere helft moet die inkomsten in zijn geheel halen uit de eigen inkomsten
en giften. Deze verdeling wijkt dus niet sterk af van de landelijke cijfers. Als
een organisatie bezig is met toegankelijkheid, hebben ze er ook de capaciteit
en middelen voor. Als ze er niets mee doen, is het vaak geen onwil, maar meer
dat ze er de mensen en middelen niet voor hebben.

De kennis die de ondervraagden aangeven te hebben over de doelgroep,
vergaren ze met name door informatie uit artikelen, tijdschriften, webinars en/
of events, als ook uit gesprekken met de doelgroep. Wel geven ze aan graag
meer advies te krijgen hoe ze er mee aan de slag kunnen. De behoefte aan
hulp bij de financiële ondersteuning is daarbij het grootst, naast het advies
over de mogelijkheden, hulp bij het opzetten en het in contact komen met de
doelgroep.
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De bij de prijs aangesloten fondsen zijn best bereid om meer geld te investeren
als er een manier is waarop meer impact kan worden bereikt. Maar zij vragen
zich ook af of die financiële ondersteuning alleen bij hen vandaan moet komen.

Zou de ondersteuning, kennisdeling en
financiering niet uit de branche moeten komen?
Het bevorderen en faciliteren van meer toegankelijkheid in de museale wereld
zou breed gedragen moeten worden door een brancheorganisatie zoals
bijvoorbeeld de Museumvereniging. Als zij het verdrag omarmen en de leden
daar ook bij ondersteunen op elk vlak, is het bereik waarschijnlijk vele malen
groter dan wanneer elk museum het wiel weer opnieuw gaat uitvinden. Door
het breeduit delen van kennis en initiatieven op dat gebied voorkom je dat
mensen met dezelfde plannen steeds weer vanaf nul beginnen. Door ze onder
de aandacht te brengen kunnen musea van elkaar leren en contact zoeken
met collega-musea die al iets gedaan hebben. Door steeds verschillende
voorbeelden te tonen krijgen andere musea ook meer ideeën over wat zij
zouden kunnen doen. Zo voorkom je ook de terugkerende plannen voor het
bouwen van apps die allemaal hetzelfde doel hebben, of oplossingen voor
indoor navigatie die eigenlijk allemaal op dezelfde manier werken maar los van
elkaar zijn ontwikkeld. Zo blijven er wellicht kosten bespaard waardoor er meer
overblijft voor nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen.
Vanuit de ondervraagde deelnemers die buiten de boot vielen wordt
aangegeven dat ze naast de financiële ondersteuning graag advies krijgen over
de mogelijkheden. Ook is er behoefte aan meer kennis over en hulp bij het
in contact komen met de doelgroep. Een opvallend antwoord wat hier werd
gegeven was:
“Kennis heeft alleen zin als je ook de middelen hebt
om er iets mee te doen.”
Daarin wordt het belang van een financiële ondersteuning bekrachtigd. Het een
kan niet zonder het ander.
Door de diversiteit aan mogelijkheden onder de aandacht te brengen
leren musea ook om buiten de gebaande paden te denken. Juist voor de
doelgroepen waarvoor ze het lastig vinden om een invulling te bedenken, zoals
voor mensen met een visuele beperking, kunnen initiatieven van andere musea
helpen. Ze zullen eerder out-of-the-box gaan denken en niet blijven steken
bij een toegankelijke audiotour. Het geeft hen stof tot nadenken om te zoeken
naar andere creatieve oplossingen, samenwerkingen met creatieven, scholen
en universiteiten.
Musea zijn op zoek naar het antwoord op de vraag wat ze kunnen doen.
Hierbij hebben zij ondersteuning nodig van organisaties die hen daarbij kunnen
helpen. Allereerst om er überhaupt achter te komen wie de mensen met een
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visuele beperking nu eigenlijk zijn. Wat brengt hen ertoe om toch naar een
museum te gaan en wat krijgen ze daar dan van mee als ze het niet (goed)
kunnen zien? Vooral de vraag waarom iemand die niets kan zien naar een
museum zou gaan is er één die in het proces vaak wordt gesteld.

Betrek de doelgroep
Juist als belangenbehartiger is een mooie rol weggelegd voor de Oogvereniging
om hierin een rol te spelen. Zij kennen de doelgroep als geen ander en zijn
vertegenwoordigd in het hele land. Ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij
het opbouwen van kennis over de doelgroep en de mogelijkheden die een
museum kan bieden om kunst te laten beleven. Tijdens de ervaringsdagen
(georganiseerd door Bartiméus en Stichting Oren en Ogen Tekort) is hier
een eerste stap in gezet. Ervaringsdeskundigen vroegen zich af waarom
dit niet vaker gebeurde. Uit navraag blijkt dat er maar weinig organisaties
zijn die de Oogvereniging kennen. Zij weten de weg naar hen en andere
belangenbehartigers maar mondjesmaat te vinden. Ze komen sneller uit
bij organisaties die zich inzetten voor de brede groep van mensen met een
beperking, zoals de Coalitie voor Inclusie, Handicap.nl, de Zonnebloem of
Ieder(in).
Organisaties als Ieder(in) bevorderen het om de doelgroep te betrekken bij
de plannen; Niets over ons, zonder ons! is niet voor niets hun motto. Met het
gevolg dat personeel van musea de blinde buurman om de hoek vragen wat
hij nodig heeft en daarmee denken de oplossing te hebben. Natuurlijk is het
belangrijk om in gesprek te gaan met de doelgroep en hen te betrekken bij de
uitvoering, maar dan wel met de juiste expertise. Organisaties die weten dat
wat voor de een werkt, voor de andere nog niet hoeft te werken. Organisaties
die kunnen helpen kijken naar de gulden middenweg en houden ook rekening
met andere bezoekers zonder of met andere handicaps.
Met de landelijke dekking van de Oogvereniging hebben zij de mogelijkheid
om een breed netwerk met expertise aan te bieden. Een poule van
ervaringsdeskundigen die museummedewerkers kunnen laten kennismaken
met de visuele handicap en de mogelijkheid bieden voor een persoonlijk
gesprek. Uit een enquête naar aanleiding van de museum ervaringsdagen blijkt
dat dit het meest gewaardeerde onderdeel is van de dagen; Het in gesprek
kunnen gaan met de doelgroep.
En de doelgroep wil graag helpen. Dat bleek ook uit het enthousiasme
waarmee zij in 2019 reageerden op de oproep om deel te nemen aan het
Zienswijzen project. Een schaduw project van de RAAK stimuleringsprijs. Er
kwamen 60 reacties van mensen die mee wilden helpen bij het onderzoek
naar de toegankelijkheid. 40 zijn er vervolgens op pad gegaan en hebben
onaangekondigd musea bezocht en beoordeeld. Helaas heeft het project geen
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vervolg gekregen en is er nooit bekeken of de musea die zijn bezocht hierdoor
ook in actie zijn gekomen. Een enkeling heeft daarna wel een plan ingediend of
is aangesloten bij het online webinar.

Het zelf ervaren
De workshops die bij de RAAK stimuleringsprijs worden aangeboden zijn
ook als waardevol ervaren. Niet alleen omdat er heel veel kennis in gedeeld
wordt, maar ook omdat museummedewerkers zelf de gelegenheid krijgen om
te ervaren hoe het is om een visuele beperking te hebben. Juist door het zelf
te beleven, gaan mensen begrijpen welke impact kleine aanpassingen in het
museum teweeg kunnen brengen.

Hoeveel mensen met een visuele beperking
bezoeken mijn museum dan straks als ik al
die aanpassingen doe? Hebben ze überhaupt
behoefte om naar een museum te gaan?
Het is de meest gestelde vraag als musea overwegen om aan de slag te gaan
met de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. Aanpassen
kost nu eenmaal geld en dan wil je ook weten wat het je gaat opleveren.
Maar er is geen pot met bezoekers met een visuele beperking die je open
kunt trekken, net zo goed als je niet kunt bepalen hoe vaak er iemand in een
rolstoel naar je museum komt. Maar als er gesproken wordt over het plaatsen
van een lift, wordt er niet gekeken naar hoeveel mensen er gebruik van
zullen maken. Het is nu eenmaal een eis om toegankelijk te zijn. Dus waarom
zouden we ons die vraag dan wel moeten stellen als je aanpassingen wilt doen
voor mensen met een visuele beperking? Het is belangrijk dat mensen een
realistische verwachting hebben bij de uitvoering van hun plannen.

Het kost veel tijd, inspanning en soms ook geld,
maar ze hebben het gevoel dat ze het voor maar
een handjevol mensen doen. Hoe keer je dat om?
Door meer bewustwording te creëren voor de doelgroep, de mogelijkheden
die er zijn om een collectie toegankelijk te maken als je die niet (goed) kan
zien, zullen musea eerder bereid zijn om ook echt aan de slag te gaan. Ze
zullen gaan inzien dat de aanpassingen die ze voor deze doelgroep doen, van
meerwaarde zijn voor een groter publiek. Het argument dat ze niets doen
omdat de groep te klein is, kan dan niet meer gebruikt worden.
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3. Hoe denkt de doelgroep erover
Het is niet gek dat mensen de vraag stellen of mensen met een visuele
beperking überhaupt behoefte hebben aan een museumbezoek. Omdat kunst
veelal visueel is, is het niet het eerste uitstapje waar ze wellicht aan denken als
ze iets gaan plannen. Maar komen ze niet omdat de kunst niet toegankelijk is,
of omdat ze er geen interesse in hebben?
Om meer inzage te krijgen in de wensen van de doelgroep hebben we een
enquête gedaan. Hierop hebben 64 mensen gereageerd. Slechts twee van de
ondervraagden geeft aan geen interesse te hebben in het bezoeken van een
museum. De antwoorden zijn dus met name van mensen die wel interesse
hebben in een bezoek en zouden dus inzage moeten geven in hun wensen.
Informatie over toegankelijkheid
Een van de punten die naar boven komt uit het onderzoek is dat mensen niet
weten welke musea toegankelijk zijn. Dit komt mede voort uit het feit dat het
een hele zoektocht is om te onderzoeken welk museum dan toegankelijk is.
In welk museum kun je, al dan niet in speciale rondleidingen, echt genieten
van de kunst als je het niet of niet goed kan zien? Op de ene website is het
te vinden onder het kopje toegankelijkheid, bij de andere staat het ergens
verscholen tussen de informatie over rondleidingen en weer een andere heeft
het zo ver weggestopt dat je het misschien per ongeluk tegenkomt als je alle
pagina’s gaat doorlezen. Toch geeft 33% van de ondervraagden aan dat dit
de plek is waar ze het eerst gaan kijken. Bijna de helft van hen geeft dan
ook aan dat ze het belangrijk vinden voor hun bezoek dat het museum een
toegankelijke website heeft.
Juist een brancheorganisatie als de Museumvereniging zou hier een rol in
kunnen spelen door er regels voor op te stellen. Regels die bijvoorbeeld
voorschrijven dat elke website een kopje toegankelijkheid moet hebben en
welke informatie daar op moet staan. Door eenheid te scheppen in de wijze
van communicatie wordt het voor de doelgroep makkelijker om die informatie
te vinden en daarmee wordt de stap minder groot om ernaar op zoek te gaan.
Andere kanalen die benoemd worden voor het achterhalen van de
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toegankelijkheid zijn de sociale mediakanalen van het museum,
belangenverenigingen en organisaties, de website van Museum4all en KUBES
maar ook de Museumvereniging. Juist op de doelgroep gerichte kanalen
worden dus ook geraadpleegd. Musea die wel aan de slag zijn gegaan hebben
echter vaak moeite om de doelgroep te bereiken, om te vertellen dat zij
toegankelijk zijn en hen graag ontvangen. Ze hebben geen idee waar ze dat
onder de aandacht moeten brengen en hoe de doelgroep hen kan vinden. Door
ook hier vaste kanalen voor aan te wijzen en deze bekend te maken binnen
de museale wereld wordt gezorgd voor duidelijkheid en daarmee een betere
vindbaarheid.
Opvallend is dat het overige deel gebruikmaakt van persoonlijke kanalen, door
bijvoorbeeld te bellen naar het museum of het gewoon proefondervindelijk te
ervaren. Soms met een teleurstelling tot gevolg.

Begeleiding
De hoofdreden die gegeven wordt om niet naar het museum te gaan, is omdat
er altijd iemand mee gevraagd moet worden. En daarnaast omdat het teveel
energie kost om de weg te vinden in het museum. Dit zien we ook terug in de
antwoorden op de vraag: Wat is voor jou het belangrijkste wat een museum
moet doen om jou een plezierig bezoek te geven.
Hierin geeft 15% van ondervraagden aan dat ze een vorm van begeleiding in
het museum prettig zouden vinden. Maar er worden ook opties genoemd die
aansluiten bij het vinden van je weg in het museum. Contrastrijke, leesbare en
vindbare informatiebordjes (17%)
33% van de ondervraagden vraagt begrip voor de beperking en een juiste
manier van bejegening. Zoals een van de ondervraagde het heel mooi
omschrijft:
“Niet in totale paniek raken als iemand met een handicap anders
dan een rolstoel je naar je toegankelijkheid vraagt.”
Zij zijn op zoek naar begrip en een vriendelijke en gastvrije ontvangst met
duidelijke communicatie.

Inclusie
Zoals de Code voor Diversiteit en Inclusie aangeeft, is het belangrijk dat
iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de cultuurbeleving
in Nederland. Omdat echt inclusief zijn heel veel aanpassingen vraagt, hebben
we de doelgroep gevraagd waar hun voorkeur naar uitgaat:
• een museum dat alles tot in detail toegankelijk heeft gemaakt
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• een museum dat niet helemaal toegankelijk is maar wel erg gastvrij en
behulpzaam is.

Het antwoord is overduidelijk, 73,3% kiest voor de gastvrijheid. Dit sluit
ook aan bij de eerdere bevindingen dat er erg veel waarde wordt gehecht
aan een warm welkom, goede communicatie en begeleiding. Dit biedt zeker
mogelijkheden in de keuzes die musea kunnen maken in wat ze wel en niet
oppakken om te werken aan een inclusief museumbezoek. Iedereen wil zich
welkom voelen, geholpen worden en op de juiste manier bejegend. Als je
als museum iets ontwikkelt dat voor iedereen ingezet kan worden, kun je
er een breder publiek mee aanspreken en zal door mond-tot-mond reclame
de informatie ook makkelijker bij de doelgroep terecht komen via familie,
vrienden en de directe omgeving.

Ondersteunende materialen
Als belangrijkste onderdeel van een bezoek aan het museum wordt
opvallend genoeg door 45 ondervraagden de audiotour genoemd. Als we
even terugkijken naar de onderwerpen die terugkomen in de ingediende
plannen is naast het toevoegen van tactiele elementen dat ook de meest
voorziene oplossing. Het aandragen van ondersteunende materialen (38) en
de mogelijkheid om aan te raken (28) wordt door ondervraagden genoemd.
Dit sluit dus aan bij de plannen die in de afgelopen jaren zijn ingediend. Het
beleven van een museum draait daarmee vooral ook om de verhalen en de
manier waarop je die kan beleven. Verhalen spreken tot de verbeelding. In de
huidige tijd waarin storytelling hot en happening is, sluit dat dus prima aan bij
de behoeften en denkwijzen van musea.
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Toegankelijkheid
Natuurlijk speelt de fysieke toegankelijkheid van een museum voor mensen
met een visuele beperking wel degelijk een rol bij het bezoek. Ondanks dat
de RAAK stimuleringsprijs daarin niet voorziet, is wel belangrijk om mee te
nemen dat dit ook on top of mind is van de ondervraagden. Bij de helft komen
wensen voor een goede fysieke toegankelijkheid als goede verlichting, goede
bereikbaarheid met het OV en routegeleiding wel duidelijk naar voren.
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4. Conclusie
Als er iets duidelijk wordt uit het onderzoek dan is het wel dat er
iets moet gebeuren. De museale wereld is in de afgelopen vijf jaar
geprikkeld om aan de slag te gaan om het museum toegankelijk te
maken voor mensen met een visuele beperking. Ze hebben ervan
geproefd en het smaakt naar meer. RAAK heeft dus zeker een
toekomst.
De RAAK stimuleringsprijs heeft de afgelopen vijf jaar een substantiële rol
gespeeld in de uitvoering van een betere toegankelijkheid in musea. Het
heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van vooruitstrevende en innoverende
projecten. Het heeft musea gestimuleerd om na te denken over het onderwerp
en plannen te maken over hoe ze ermee aan de slag zouden kunnen gaan.
Aansluitende kennissessies, workshops, events, webinars, artikelen en
alle andere mogelijke informatiebronnen vanuit de organisatie maar ook
daarbuiten, hebben gezorgd voor waardevolle kennisdeling. De museale wereld
is er klaar voor om de handen uit de mouwen te steken.
Tijdens de afgelopen vijf jaar heeft voor de RAAK stimuleringsprijs de focus
vooral gelegen op de grotere plannen, innovatieve ideeën en musea die outof-the-box dachten. Toch blijkt uit de ingezonden plannen dat er ook veel
middelgrote en kleine musea aan de slag willen met kleinschalige projecten. Zij
kwamen niet in aanmerking voor de prijs; soms door niet goed onderbouwde
plannen, het ontbreken van de juiste inzichten of contacten met de doelgroep.
Door de summiere terugkoppeling hebben zij dit ook niet kunnen verbeteren
met soms een terugkerende afkeuring in een volgende editie van de prijs.
Twee onderdelen zijn voor hen belangrijk:
• Ondersteuning bij het maken van een plan dat goed aansluit bij de wensen
van de doelgroep
• Hulp bij de financiën.
Het blijkt dat velen wel aan de slag willen gaan maar niet weten hoe, of wat er
nu echt nodig is.

Hoe kan ik mijn museum toegankelijk
maken binnen de financiële en personele
mogelijkheden die mijn museum heeft?
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Een solide basis leggen
Als we willen dat de museale wereld in de toekomst op grote schaal
toegankelijker wordt, dan moeten we ons richten op de meerderheid: de kleine
musea met weinig middelen maar met een grote wil om aan de slag te gaan.
We moeten zorgen dat er betere voorlichting komt voor iedereen in wat de
mogelijkheden zijn en hoe je eenvoudig de eerste stappen kunt zetten. Kennis
die nu op veel verschillende plaatsen gehaald kan worden, maar waarnaar
mensen vaak de weg niet naar kennen. Er moet een basis komen waarlangs de
musea hun plannen kunnen leggen; een basis met de eerste stappen die nodig
zijn om tot de juiste inzichten te komen. Door de basiskennis te verbeteren
krijgen musea meer inzage in wat de mogelijkheden zijn voor hen en hoe
zij die in het museum kunnen toepassen zodat ze niet lukraak een aanvraag
doen. Deze basis moet dus ook onderscheid maken in de kleine, middelgrote
en grote musea zodat iedereen op zijn eigen niveau toch de juiste stappen kan
nemen. Hiermee kunnen ze weloverwogen plannen maken en die indienen om
in aanmerking te komen voor fondsen en subsidies. Met de vooropgestelde
maatstaven kunnen fondsen en subsidies de kwaliteit van de plannen beter
beoordelen en mensen adviseren over de stappen die ze moeten nemen als dat
niet het geval is.
Naast de hulp die we musea bieden bij het toegankelijker worden, moeten we
ook de doelgroep enthousiasmeren voor deze nieuwe ontwikkelingen. Door
nog beter uit te dragen wat er allemaal gebeurt in de museale wereld kunnen
we hen motiveren om ook eens een kijkje te gaan nemen in een museum.
Hoe meer aanbod er komt, hoe meer mensen ermee in aanraking komen en
kunnen ervaren dat kunst ook leuk is als je het niet (goed) kan zien.
We zullen in de toekomst de musea en bezoekers moeten blijven stimuleren
om deze wereld te ontdekken, ontwikkelen en verbeteren.
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5. De toekomst van RAAK
De focus van de RAAK stimuleringsprijs zou verlegd moeten worden van
innovatie naar borging. De komende jaren werken aan een solide basis waarin
het overgrote deel van de musea zijn toegankelijkheid verbetert, biedt de
mogelijkheid om in de toekomst innoverende plannen te laten slagen. Door de
RAAK stimuleringsprijs om te zetten in een RAAK fonds, kun je meer musea
helpen met kleinere bedragen en daarmee een grotere groep helpen bij het
toegankelijker maken van de museumcollectie. Het aanbod voor de doelgroep
zal daarmee aanzienlijk groeien.
Musea kunnen werken aan de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid
om de bezoekers een warm welkom te geven op een manier die past bij
het museum. Het inclusieve denken staat nog in de kinderschoenen en om
een grotere schoen aan te kunnen trekken moet je eerst groeien. Dat heeft
tijd nodig. Vanuit het fonds zouden dan ook niet alleen projectaanvragen
behandeld moeten worden, maar ook ondersteuning bij de ontwikkeling van de
toegankelijkheid. De focus zou daarbij bestaan uit vier onderdelen.
1.	Het in contact brengen van musea met de doelgroep
2.
Een aanbod van trainingen en workshops
3.
Het screenen van musea
4.
Het financieel ondersteunen van projecten
Mensen kunnen naast een financiële bijdrage voor een project dus ook
een aanvraag doen voor kennis en advies. Alle vier de onderdelen worden
ondersteund door een basis van richtlijnen die voor iedereen toepasbaar zijn.
Richtlijnen die moeten zorgen voor een stuk borging van de toegankelijkheid
voor mensen met een visuele beperking.

Borging
Musea krijgen via veel verschillende kanalen informatie over wat er allemaal
mogelijk is. Maar wat nu echt nodig is om een bezoek zo aangenaam mogelijk
te maken weten ze vaak niet. Wat zijn daarin de eerste snelle stappen die ze
eenvoudig kunnen doorvoeren? Er zijn geen richtlijnen zoals die er zijn voor de
fysieke toegankelijkheid van een rolstoel. Er zijn geen afvinklijstjes omdat de
wensen zo uiteenlopend zijn. Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander.
Door innovatieve plannen te belonen, leggen de andere kleine musea de lat
misschien wel te hoog voor zichzelf. Dat zorgt ervoor dat veel musea afhaken
omdat ze geen idee hebben waar te beginnen of denken dat ze nooit aan de
eisen kunnen voldoen. Zij hebben richtlijnen nodig waar ze naartoe kunnen
werken, een duidelijk doel om te bereiken.
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Bijvoorbeeld:
Een klein museum dat door een groep enthousiaste vrijwilligers wordt gerund,
heeft niet de middelen om dure aanpassingen of innovatieve tools in te zetten.
Wel hebben zij enthousiaste museummedewerkers die na een workshop
bejegening weten hoe ze mensen een warm welkom kunnen geven en waar die
in het museum extra begeleiding nodig hebben.
Een middelgroot museum dat een audiotour heeft, kan met
ervaringsdeskundigen gaan kijken welke informatie er mist om de tour ook
voor hen compleet te maken. Samen kunnen ze beluisteren welke informatie
aangevuld zou kunnen worden.
Een groot museum kan in contact gebracht worden met collega-musea die
een innoverende app hebben ontwikkeld waarmee iemand zelfstandig door het
museum kan navigeren. Door de kennis te delen kunnen ze de mogelijkheden
bekijken om de app ook in hun museum in te zetten.

Borging op maat
Binnen die richtlijnen kun je een basis leggen waarop plannen beoordeeld
kunnen worden. Door de basis ook voor kleine musea haalbaar te maken kun
je hen eerder als toegankelijk bestempelen voor mensen met een visuele
beperking. Hierin zou je kunnen kijken naar verschillende schalen binnen de
musea op basis van de grootte van de inkomsten zoals bijvoorbeeld ook de
Museumvereniging ze verdeelt.
• Klein: omzet tot € 400.000 (categorie 1-4; overwegend musea die bijna
volledig op vrijwilligers draaien)
• Middelklein: omzet tussen € 400.000 en € 800.000 (categorie 5)
• Middelgroot: omzet tussen € 800.000 en € 3.2 miljoen (categorie 6-7)
• Groot: omzet vanaf € 3.2 miljoen (categorie 8-10; met name de rijk
gefinancierde musea)
Bij RAAK kunnen musea in aanmerking komen voor pakketten op maat.
Voor een klein museum bijvoorbeeld een pakket met de quick wins voor
een toegankelijke website, een workshop over bejegening en een bezoek
door de doelgroep. Onderdelen die gericht zijn op de optimalisatie van de
communicatie, de persoonlijke benadering en het contact dat de bezoekers
hebben met de vrijwilligers. Die pakketten worden dan gefinancierd vanuit het
RAAK fonds en musea kunnen een aanvraag doen om hiervoor in aanmerking
te komen.
Om in aanmerking te komen voor het pakket, wordt er een basis commitment
van het museum gevraagd die daarbij past en die achteraf gecheckt kan
worden. Denk bijvoorbeeld aan een check van de aanpassingen op de website
of een verrassingsbezoek. Voor grotere musea biedt je soortgelijke pakketten
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maar stel je hogere eisen aan de uitvoering van de vervolgstappen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan extra financiering voor het geheel toegankelijk maken
van de website of uitvoeren van uitvoerige scans door expertisebureaus. Het
aanvragen van hogere bedragen bij het RAAK fonds is dan mogelijk onder de
voorwaarde dat er een vergelijkbare andere financiering tegenover staat.
Met de basispakketten die aangeboden worden vanuit het RAAK fonds, kunnen
musea hun kennis uitbreiden en daarmee werken aan een plan dat wordt
opgebouwd met eenzelfde basisniveau. Een basis die minimaal gesteld wordt
en van waaruit je verder kan bouwen naar wat er bij het museum past. Met
de eerste aanzet zal de wil om meer te doen groeien en zal er meer draagvlak
worden gecreëerd binnen de organisatie. Het opzetten van zo’n basis biedt ook
mogelijkheden om andere fondsen te helpen bij het beoordelen van plannen
die worden ingediend.

Beoordeling
De plannen die door musea ingediend worden bij het RAAK fonds moeten
beoordeeld worden door een commissie. De huidige jury van de RAAK
stimuleringsprijs zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Juist de
verschillende expertises die in deze groep aanwezig zijn, heeft in de afgelopen
jaren voor een beoordeling vanuit verschillende oogpunten geleid. Dit is ook
nodig binnen de nieuwe aanpak met als aanvulling dat er ook een basis aan
voorwaarden gesteld gaat worden vanuit de opgestelde richtlijnen. De rol van
de jury zou dus omgezet kunnen worden naar een beoordelingscommissie.
De Oogvereniging zou de coördinatie van de aanvragen en aansturing van
de beoordelingscommissie kunnen faciliteren zodat zij dat nu ook bij de prijs
doen.

Vereende krachten
Er werken veel organisaties in Nederland aan de toegankelijkheid voor mensen
met een visuele beperking; ieder met zijn eigen expertise. Op sommige
vlakken wordt er samengewerkt, op andere zien zij elkaar als concurrenten.
Iedereen deelt alleen zijn eigen informatie en niet wat een ander ook zou
kunnen betekenen. Hierdoor is de informatie erg versnipperd en missen
musea soms cruciale stappen in het proces. Zo bieden musea misschien de
mogelijkheid om beelden aan te raken die veel te groot zijn om te kunnen
bevatten. Of bouwen ze een prachtige app met informatie die qua bediening
niet te gebruiken is voor de doelgroep. Het is goed bedoeld maar ze hebben
gewoon niet de juiste informatie gevonden of adviezen gekregen.
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Door met alle partijen samen te werken aan de richtlijnen maak je inzichtelijk
wat er echt nodig is om een museum toegankelijk te maken voor mensen
met een visuele beperking. Alle organisaties dragen dan dezelfde richtlijnen
uit en kunnen ondersteunen bij de voor hen bekende onderwerpen. Hoe
beter bereikbaar de informatie is, hoe makkelijker het is voor musea om
die te vinden en ermee aan de slag te gaan. Als die richtlijnen vervolgens
breed uitgedragen worden door de belangenbehartigers en het museale veld,
weten musea waar ze terecht kunnen en waar ze aan toe zijn. De eisen voor
toegankelijkheidseisen voor mensen in een rolstoel zijn bekend, laten we
zorgen dat dit ook zo gaat worden voor mensen met een visuele beperking.
Met het opzetten van een basis zou je kunnen toewerken naar een keurmerk
toegankelijkheid. Daarvoor moet wel alle kennis bij elkaar gebracht worden en
tot een bruikbare handreiking leiden voor musea.

Zichtbaar zijn
Musea zijn op zoek naar de doelgroep, niet alleen voor een bezoek, maar
ook om ze te kunnen raadplegen. Persoonlijk contact draagt eraan bij dat
medewerkers begrijpen waarom bepaalde aanpassingen worden gedaan of
waarom bepaalde middelen beschikbaar worden gesteld. Met de landelijke
dekking van de Oogvereniging zou het mogelijk moeten zijn om de doelgroep
beter in beeld te brengen binnen de museale wereld. Door musea actief te
benaderen en informeren met contactpersonen in de omgeving, wordt de stap
om ze te benaderen kleiner. Vanuit verschillende lokale afdelingen is deze
ondersteuning al geboden tijdens de ervaringsdagen. Hieruit kwam terug van
de ervaringsdeskundigen dat het hen verbaasde dat ze niet vaker betrokken
werden bij dit soort processen.
Niet onbelangrijk is ook dat de doelgroep weet wat er gebeurt. Waar kunnen
ze terecht voor een toegankelijk bezoek, een interessante tentoonstelling
of speciale rondleiding. Er moet een plek zijn waar ze dit eenvoudig kunnen
vinden. Nieuwe initiatieven moeten gedeeld kunnen worden en onder de
aandacht gebracht. Om te voorkomen dat musea naar allerlei instanties
moeten communiceren, zou je voor een centraal bureau kunnen kiezen dat die
coördinatie verzorgt. Ook hierin zou de Oogvereniging als onpartijdige partij
een goede rol kunnen spelen.

Financiële ondersteuning
De financiële ondersteuning die de aangesloten fondsen de afgelopen jaren
hebben geboden aan de RAAK stimuleringsprijs zou gebruikt kunnen worden
om het RAAK fonds de financiële draagkracht te geven die het nodig heeft.
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Er moet een groep verantwoordelijk worden gemaakt voor die pot. Zij
moeten deze beheren en zorgen dat er fondsenwerving op wordt gedaan
zodat er een budget is om musea financieel te kunnen ondersteunen. Met de
intentie om meer te kunnen betekenen voor musea dan alleen die financiële
ondersteuning, zal er ook meer budget nodig zijn. Maar door een solide basis
te leggen is er ook een goede onderbouwing naar (andere) fondsen om bij te
dragen. Bovendien is de vraag of de overheid hier niet meer aan zou moeten
bijdragen. Zij hechten veel waarde aan de uitvoering van het VN verdrag voor
de rechten van personen met een handicap maar zouden meer kunnen doen
om daar ook aan bij te dragen.
Het is belangrijk dat dit maatschappelijke thema op de kaart wordt gezet.
Dat is een gevecht dat niet in een dag wordt gestreden, daar kunnen jaren
overheen gaan. Soms heeft zo’n maatschappelijk thema een vuurtje nodig
dat oplaait waardoor het de aandacht trekt. Denk bijvoorbeeld aan het ‘Irmaeffect’ dat eraan bij heeft gedragen dat de erkenning van de Nederlandse
gebarentaal in een stroomversnelling kwam. Maar de stem van de mensen met
een visuele beperking wordt nog niet voldoende gehoord. Kleine initiatieven
zoals ‘Houdt de lijn vrij’ dragen wel bij aan meer bekendheid maar indien
er een goede basis is in de richtlijnen en bekend is welke kosten hiermee
gemoeid zijn, is er ook een betere onderbouwing naar Overheid, Provincies en
Gemeenten om ze hierin te betrekken.

De druk opvoeren
Om de museale wereld toegankelijker te maken voor mensen met een visuele
beperking moeten we ze helpen. We moeten ervoor zorgen dat ze geen
excuses kunnen vinden waarom ze het niet zouden hoeven doen. Je zou juist
willen dat het een onderdeel van hun cultuur wordt om toegankelijk te zijn.
Maar dat kan alleen als het haalbaar is om toegankelijk te zijn. Iedereen moet
daar zijn verantwoordelijkheid in nemen.
Met een brede ondersteuning vanuit alle organisaties en alle
belangenbehartigers die zich inzetten voor mensen met een visuele beperking
of betere toegankelijkheid, kunnen we hiervoor zorgen. Laten we de
handen ineen slaan. Samen kunnen we de musea in beweging zetten. De
Oogvereniging zou hier het voortouw in kunnen nemen en zorgen voor de
communicatie, uitvoering en beoordelen. Het RAAK fonds zou de basis van de
financiële ondersteuning kunnen zijn die zorgt voor het beheer en de werving
van de pot.
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Samenvatting
De RAAK stimuleringsprijs heeft de afgelopen vijf jaar een substantiële rol
gespeeld in de uitvoering van een betere toegankelijkheid in musea. Het
heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van vooruitstrevende en innoverende
projecten. Het heeft musea gestimuleerd om na te denken over het
onderwerp en plannen te maken hoe ze ermee aan de slag zouden kunnen
gaan. Aansluitende kennissessies, workshops, events, webinars, artikelen
en alle andere mogelijke informatiebronnen vanuit de organisatie maar ook
daarbuiten, hebben gezorgd voor waardevolle kennisdeling. De museale wereld
is er klaar voor om de handen nog verder uit de mouwen te steken.
Waar de RAAK stimuleringsprijs de afgelopen jaren vooral gericht was op
innovatie, is het belangrijk dat de focus nu verlegd wordt naar borging. Om
zoveel mogelijk musea te kunnen helpen toegankelijker te zijn voor o.a.
mensen met een visuele beperking is het nodig om een solide basis aan
richtlijnen te maken. Musea hebben behoeften aan handvatten waarmee ze
aan de slag kunnen. De roep om kennis, advies en ondersteuning is groter dan
de roep om financiële ondersteuning. Door te investeren in kennisoverdracht
zullen de plannen voor ontwikkeling van innovatieve ideeën verbeteren
en beter aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Meer musea zullen
toegankelijk worden waardoor het aanbod groeit. En met de groei van het
aanbod zal ook de belangstelling vanuit de doelgroep aantrekken.
Een RAAK fonds kan musea ondersteunen bij het toegankelijk maken van het
museum. Niet alleen door financiële ondersteuning van projectaanvragen,
maar met name door het onderwijzen van de museale wereld. De combinatie
van de fondsen samen met de Oogvereniging bieden naast financiële
ondersteuning, een aanbod aan workshops, trainingen, screenings en
adviezen. Ook brengt het musea in contact met de doelgroep zodat zij hen
kunnen betrekken bij de ontwikkelingen. De aangesloten fondsen zorgen voor
de financiële draagkracht van het RAAK fonds en de Oogvereniging zorgt als
onpartijdige partij voor de uitvoering, communicatie en beoordeling van de
aanvragen.
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Bijlagen

Bronnen
Voor dit onderzoek zijn verschillende bronnen geraadpleegd en mensen
geïnterviewd. Hieronder een overzicht van deze bronnen.

Geïnterviewde
Initiatiefnemers:
Dedicon - Mariska Sturkenboom
Oogfonds - Petra de Wal
Fondsen:
Bartiméus Fonds - Joeke van der Mei en Frans de Nie
NOVUM - Sabine Fijn van Draat
LSBS - Jantine van de Watering
Stichting Blindenpenning - Irma Schwalbach
Juryleden:
Adri Hopman
Frans Stoop
George kabel
Heleen Vermeulen
Johanna Jacobs
Liesbeth van der Horst
Vincent Bijlo
Organisaties:
Museumvereniging - Bente Bergmans
Stichting KUBES - Asha Jadoenandansing

Bronnen
Aangeleverd:
Ingediende plannen van de deelnemers van 2016 - 2020
Rapportage vijf jaar RAAK stimuleringsprijs - Oogfonds
Het onzichtbare zichtbaar maken - Scriptie Dido de Wolf
Code Diversiteit en inclusie:
https://codeculturelediversiteit.com/
https://codedi.nl/
https://www.museumvereniging.nl/media/code-diversiteit-inclusie_def.pdf
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https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/01/LEF-JAARRAPPORTAGE-CODEDiversiteit-en-Inclusie-2021.pdf
VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap:
https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
https://iederin.nl/onze-doelen/vn-verdrag-handicap/
Museale info:
https://www.museum.nl/nl/zien-en-doen/musea/kaart
https://www.google.com/url?q=https://www.museumregisternederland.nl/
https://www.museumregisternederland.nl/Geregistreerde-musea
Door Museumvereniging aangeleverde info over verdeling van musea op
schaal:
https://museumcontact.nl/artikelen/contributie-museumvereniging
De verdeling in grootte komt terug in Museumcijfers en CBS statistieken, en
ziet er als volgt uit:
• Klein: omzet tot 400.000 (categorie 1-4; overwegend musea die bijna
volledig op vrijwilligers draaien)
• Middelklein: omzet tussen 400.000 en 800.000 (categorie 5)
• Middelgroot: omzet tussen 800.000 en 3.2 miljoen (categorie 6-7)
• Groot: omzet vanaf 3.2 miljoen (categorie 8-10; met name de rijk
gefinancierde musea)
Handreiking monitor gesprek Handreiking Monitorgesprek over de Code
Diversiteit & Inclusie met daarbij behorende infographic.
https://codedi.nl/artikel-training/handreiking-monitorgesprek-code-diversiteitinclusie/
CBS statistiek:
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/
bedrijven/onderzoek/musea
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/47/2019-jaar-van-groei-voor-musea
Voor de cijfers van de soorten musea in Nederland heb ik gebruik gemaakt van
de uitgebreide tabel die je kan downloaden op:
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/47/musea-naar-provincie-entype-2009-2019
Meer info over finacien en verdere specificering verkregen op:
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83533NED
https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=C789%20#/CBS/nl/dataset/83533NED/
table
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83532NED
https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=16C11%20#/CBS/nl/dataset/83532NED/
table
Deze tabellen zijn ook hiernaast weergegeven.
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Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid
Gewijzigd op: 20 november 2020
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Gewijzigd op: 20 november 2020

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

(Online) Enquêtes
Hieronder volgende uitslagen van de 3 online enquêtes die in het kader van dit
onderzoek zijn uitgevoerd.

Over de RAAK stimuleringsprijs
Aantal respondenten: 19
Bevraagden: Oproep in de sociale media en via de nieuwsbrief van Museum4all
Beantwoord in de periode: 29 juli t/m 27 augustus 2021
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Terugblik RAAK stimuleringsprijs
Aantal respondenten: 8
Bevraagden: musea die een plan hebben ingediend maar niet genomineerd zijn
Beantwoord in de periode: 21 september t/m 30 september 2021
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Een toegankelijk museumbezoek
Aantal respondenten: 65
Bevraagden: mensen met een visuele beperking
Beantwoord in de periode: 15 september t/m 13 november 2021
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Alle 54 persoonlijke antwoorden op deze laatste vraag zijn bekend bij de
opdrachtgever en Mikxs.

Ervaringsdagen ‘Met een frisse blik’
Voor stichting Oren en Ogen Tekort en in samenwerking met Bartiméus, heb ik
vanaf 23 augustus 7 ervaringsdagen georganiseerd in verschillende provincies.
Tijdens deze dagen komen museummedewerkers beleven hoe het is om een
museum te bezoeken met een visuele beperking. Zij worden die dag gekoppeld
aan ervaringsdeskundigen zodat zij ervaringen kunnen delen en alle vragen
kunnen voorleggen aan hen. Hierbij zijn in totaal 80 evaluatie formulieren
ingevuld door deelnemende museummedewerkers. 62 van de deelnemers
gaf aan dat ze het contact met de ervaringsdeskundigen als meest waardevol
hebben ervaren. De gesprekken die tijdens de dagen hebben plaatsgevonden
met de museummedewerkers zijn eveneens een bron voor het onderzoek
geweest.
Voor info over het programma van de dagen en een sfeerimpressie:
https://www.orenenogentekort.nl/met-een-frisse-blik/
https://www.orenenogentekort.nl/registratie-ervaringsdagen/

uitgevoerd door Mikxs
in opdracht van
de Oogvereniging
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