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De coronacrisis laat eens te meer zien dat een robuuste  
financiële positie en een sterke organisatie echt nodig zijn 
om tegenslagen als deze pandemie te kunnen overleven. 
Naast veel onzekerheid heeft deze crisis ook goede dingen 
gebracht: een versnelling van het online toegankelijk maken 
van de collectie en een duurzamer contact met bezoekers. 
Ondanks dat de pandemie nog niet voorbij is, richten we  
ons vizier op de toekomst, met als motto: ‘nu investeren  
om straks sterker uit de crisis te komen’. 

Navigeren naar een museale topattractie 
 
Het is onze ambitie om dé maritieme topattractie van Zeeland te 
worden. Het best gewaardeerde maritieme museum van Nederland. 
De plek waar kinderen graag komen en terugkomen. We willen als  
muZEEum in open verbinding staan met onze omgeving. Wij willen een 
sterk muZEEum zijn, met voldoende capaciteit en genoeg middelen 
om onze kerntaken te kunnen uitvoeren en om te innoveren door te  
investeren in vernieuwing en samenwerkingen. Dat is de kern van  
het Strategisch Beleidsplan 2022-2026. 
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DE TOEGANKELIJKE COLLECTIE: 
overal en voor iedereen

Digitalisering is de sleutel tot de online ontsluiting van de collectie,  
voorzien van aantrekkelijk beeld. Goed gedocumenteerd, leesbaar en  
begrijpelijk voor iedereen. We willen onze collecties volledig openbaar 
maken en verbinden met andere collecties. Met een koppeling aan digitale 
platforms kunnen we een - in potentie – enorm publiek bereiken.  
De digitale transformatie vraagt om een langetermijnaanpak, specifieke 
deskundigheid en forse investeringen.  We gaan onze depotvoorzieningen 
verder op orde brengen. En we geven opdracht om - waar dat absoluut 
noodzakelijk is - restauraties uit te laten voeren.

HET RELEVANTE MUZEEUM:  
betekenisvolle verhalen van vandaag 

De vervanging van de twintig jaar oude presentatie 
is de grootste uitdaging van de komende beleids-
periode. We maken de strategische keuze om de 
verhalen te vertellen op de plekken waarmee ze zijn 
verbonden: de zeereis in de 17e- en 18e-eeuw in het 
Lampsinshuis (fase 1), onderwaterarcheologie en  
de haven van Vlissingen in de Pakhuizen (fase 2),  
de historie van Vlissingen in De Kazematten (fase 3) 
en de verdedigingswerken in de Oostbeer (fase 4). 
Dat versterkt de beleving van collectie en locatie. 

Hoe gaan we dat doen? 
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HET EDUCATIEF MUZEEUM:  
wereldburgers van morgen 

Het muZEEum laat het verleden zien door de ogen van het heden en met 
de blik op de toekomst. En deze toekomst is aan nieuwe generaties. Wij 
willen jongeren een stevige basis bieden. Kennis van het verleden is daar 
een wezenlijk onderdeel van. Het muZEEum heeft als doelstelling dat alle 
basisschoolkinderen van Zeeland minimaal één keer een bezoek brengen 
aan het muZEEum, fysiek of online. We doen dat met een aanbod dat uitgaat 
van de behoeftes van scholen, afgestemd op het onderwijscurriculum. 

We gaan in gesprek met het MBO om een educatieprogramma op maat 
aan te kunnen bieden. In samenwerking met het maritieme bedrijfsleven 
en onderwijsinstellingen gaan we in het muZEEum laten zien hoe interes-
sant een opleiding en een baan in de maritieme sector kunnen zijn.   

De ambitie is om dé maritieme topattractie 
van Zeeland te zijn, met een focus op het  
bereik van jongeren. 



HET MUZEEUM ALS TOPATTRACTIE:  
vernieuwing vaste presentaties

Het is onze ambitie om een museale topattractie 
te worden, een maritieme must-see voor een 
nationaal én internationaal publiek. Tegelijker-
tijd met de gefaseerde aanpak nemen we  
de duurzame verbeteringen van gebouw en 
installaties mee en verbeteren we ook de 
verbinding tussen de gebouwen. De plannen 
zijn vergevorderd. Realisering van de eerste 
fase – een nieuwe meerstemmige presentatie 
over een zeereis in de 17e- en 18e-eeuw in het 
Lampsinshuis – start in het najaar van ’22, 
met een heropening in het voorjaar van ‘23. 
De tweede fase – een presentatie over de 
maritieme wereld anno nu en een presentatie  
over onderwaterarcheologie – volgt een jaar later.     

HET NETWERK MUZEEUM:  
grensoverschrijdend samenwerken 

We kunnen onze plannen niet alleen realiseren. Daarvoor zijn de  
uitdagingen te groot. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we samen 
meer bereiken. Concreet gaan we voor meer samenwerking met collega- 
culturele instellingen op cruciale onderwerpen als digitalisering en 
bereik, een Zeeuws netwerk onderwaterarcheologie en samenwerking 
op toeristisch gebied.   

Verdubbeling van de begroting 
Het muZEEum kan en wil een grotere bijdrage leveren aan  
de samenleving. Dat kunnen we alleen waarmaken met een 
sterke, professionelere en marketinggerichte organisatie én 
met een daarbij passende structurele financiële basis. We 
willen gefaseerd groeien. We willen een goed evenwicht 
vinden tussen ambitie en beschikbare personele en financiële 
capaciteit. Om de gewenste grotere bijdrage aan de samen-
leving te kunnen waarmaken, is een verdubbeling van de  
begroting nodig. Deze financiële basis moet komen uit een 
structurele bijdrage van gemeente en provincie en hogere 
eigen inkomsten uit kaartverkoop en sponsoring. 

Zeeuws maritiem muZEEum 
PUBLIEKSVERSIE STRATEGISCH BELEIDSPLAN ‘22-’26  4



Colofon
Uitgave: Zeeuws maritiem muZEEum, juni 2022
Opmaak en ontwerp: Studio Wouke Boog
Artist’s impressions: Platvorm – ontwerpers van tentoonstellingen
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