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Aanbiedingsbrief meerjarig subsidieverzoek

Geachte college,

Bijgaand ontvangt u het meerjarige subsidieverzoek in het kader van de subsidieregeling Cultureel 
Erfgoed 2020.

U ontvangt bij deze brief de volgende bijlagen:

1. Het activiteitenplan 2020-2023
2. Het jaarprogramma 2020
3. De begroting 2020-2023, uitgesplitst per jaar.
4. Het beleidsplan Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys 2019-2024

Wij denken met dit activiteitenplan goed invulling te geven aan de ambities van de gemeente. We 
brengen bezoekers in aanraking met de geschiedenis van Roosendaal en met de kunst die Roosen-
daal tot op de dag van vandaag voortbrengt. Bezoekers, jong en oud, kunnen de geschiedenis in 
en over hun directe omgeving ontdekken. Door het aanbieden van educatieve activiteiten binnen en 
buiten het onderwijs kunnen mensen op allerlei manieren meedoen aan of genieten van erfgoed en 
kunst. Het versterkt bewoners en het versterkt de identiteit van de stad.
Het Cultuurcluster is het fundament van waaruit wij deze activiteiten ontwikkelen, met als uitgangs-
punt ‘samen oppakken wat je samen kunt doen’. De samenwerking binnen deze culturele hotspot 
wordt steeds verder ingevuld, krachtiger, maar toch met aandacht voor ieders eigen gezicht en rol. 

Sinds de heropening in 2016 is het HIP gehuisvest in het Cultuurcluster en dan specifiek in het Ton-
gerlohuys. Wij zien grote meerwaarde van deze kennisfunctie in het museum. Aandachtspunt is ech-
ter de financiering van de huisvestingslasten. Deze kosten drukken op de exploitatie van het museum. 
Wij zijn met de gemeente in gesprek om hier op korte termijn een goede oplossing voor te vinden. Dit 
heeft tot gevolg dat wij momenteel nog geen sluitende begroting kunnen aanleveren. In de begroting 
staan de kosten voor het HIP apart benoemd. 

Dit meerjarige verzoek dat nu voorligt ter besluitvorming betreft een uitwerking van het scenario 
‘basismuseum’. Zoals blijkt uit het meerjarig beleidsplan van het Tongerlohuys heeft het museum de 
ambitie om verder te groeien. Deze ambitie is in het meerjarig beleidsplan uitgewerkt in twee extra 
scenario’s. Na de heropening in 2016 hebben we mooie prestaties geleverd. Onze handen jeuken 
om de uitstraling van het museum te vergroten. Door reguliere vernieuwing van de vaste presentatie, 
versterken van de collectie, audiovisuele toepassingen, een doorlopende leerlijn, meer aandacht voor 
hedendaagse kunst en een sterkere inzet op marketing. Scenario 3 is ons streven. Dit gaat echter 
de huidige exploitatie van het museum te boven. Wij realiseren ons dat dit een separaat traject van 
besluitvorming vraagt via de Kadernota 2020, maar willen deze hogere ambitie nu alvast onder uw 
aandacht brengen. 

Met vriendelijke groet, 

J.H.L.M. Sloesen
Directeur-bestuurder
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1. Activiteitenplan 2020-2023

De structurele basistaken van het museum zijn: het organiseren van tentoonstellingen, het organiseren 
van educatieve activiteiten, zorgen voor de collectie en goede (digitale) ontsluiting voor het publiek 
aan de hand van toepassingen en evenementen (zie meerjarig beleidsplan Tongerlohuys 2019-2023 in 
bijlage 4). 

Deze basistaken hebben wij zo goed mogelijk gespecificeerd in de 5 activiteiten die de gemeente 
heeft benoemd in haar subsidieregeling Cultureel Erfgoed 2020. Hoewel het feitelijk zo is dat de ba-
sistaken onder meerdere van de door de gemeente benoemde activiteiten kunnen vallen. 

Tongerlohuys

Activiteit 1 Cultuurhistorische tentoonstellingen/activiteiten in de binnenstad
Effect Bezoekers worden in aanraking gebracht met de geschiedenis van Roosen-

daal en met de kunst die de Roosendaal tot op de dag van vandaag voort-
brengt. Dit zorgt voor een vitaal cultureel klimaat van de stad en de dorpen, 
waarin erfgoed een vanzelfsprekende plaats heeft.

Doel De interesse in en kennis van de Roosendaalse geschiedenis vergroten en 
het verhaal van Roosendaal wordt actief uitgedragen, verteld en verbeeld.

Prestatie • Bestaande vaste presentatie over het verhaal van Roosendaal aan de 
hand van de 4 iconen wordt op peil gehouden.

• Jaarlijks 2 tentoonstellingen die aanhaken op de vaste presentatie en 
aansluiten bij lokale thema’s.

• Jaarlijks minimaal 2 activiteiten van enkele weken die inhaken op lokale 
belangrijke gebeurtenissen of thema’s.

• Collectiebeheer van de basis.
• Zichtbaar in social media en lokale media.

Bereik Wij bereiken de volgende doelgroepen: inwoners van Roosendaal en omstre-
ken, ouderen, kunst- en erfgoedvrijwilligers/liefhebbers, kinderen al dan niet 
in schoolverband, toeristen/dagjesmensen. 
Het verwachte bereik is 10.000 bezoekers per jaar.  

Meten • Aantal tentoonstellingen in het Tongerlohuys.
• Het Tongerlohuys voldoet aan de eisen voor een geregistreerd museum.
• Openingstijden van dinsdag t/m zondag van 13.30-17.00.
• Aantal bezoekers per jaar.
• Klantwaardering.
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Activiteit 2 Cultuurhistorische tentoonstellingen/activiteiten in de wijken en 
dorpen

Effect Dat bezoekers, jong en oud, in wijken en dorpen, de Roosendaalse kunst en 
geschiedenis in en over hun directe omgeving kunnen ontdekken. Dit zorgt 
voor toegankelijkheid van erfgoed voor iedereen. 

Doel Het aanbod op het gebied van erfgoed richt zich op de eigen omgeving van 
inwoners met name in dorpen en wijken zodat het aantal mensen dat bereikt 
wordt, onafhankelijk van locatie, groter wordt. Zodat erfgoedparticipatie 
toeneemt, met name voor inwoners die uit zichzelf niet gemakkelijk naar het 
museum komen. 

Prestatie • Tentoonstelling gerelateerde activiteiten op locatie in wijken en dorpen. 
Denk aan: rondleidingen, fietstochten, presentatie op locatie (op een 
binnen- of buitenlocatie).

• Samenwerking met kunst- of erfgoedvrijwilligers van verenigingen, 
heemkundekringen of kunstinstellingen (waar mogelijk). 

• Collectie digitaliseren, opnemen in de provinciale database Brabant 
Cloud. 

• Zichtbaar is social media en lokale media.

Bereik • Mensen die niet gemakkelijk naar het museum komen.
• Potentiele museumbezoekers via de website brabantserfgoed.nl en 

tongerlohuys.nl, Facebook, Twitter en Instragram.

Meten • Het aantal bezoekers van de website Tongerlohuys.
• Volgers Facebook, Twitter en Instagram.
• Aantal activiteiten in wijken en dorpen .

Activiteit 3 Cultuurhistorische tentoonstellingen/activiteiten voor de jeugd van 
0 – 26 jaar

Effect Dat bezoekers, jong en oud, de Roosendaalse kunst en geschiedenis actief 
ontdekken. Het effect van educatie binnen het onderwijs is dat talenten van 
kinderen worden ontwikkeld en zij toegerust starten in de maatschappij. 
Educatie buiten het onderwijs leidt tot meer actieve participatie bij erfgoed 
waardoor bewoners langer vitaal en actief in het leven staan. 

Doel De talenten en sterktes van ieder van de inwoners uit Roosendaal te ontwik-
kelen en in te zetten; door te verbinden, inspireren en presenteren. 

Prestatie • Informatieoverdracht voor bezoekers aan de hand van de vaste presen-
tatie.

• Bestaande educatie bij de vaste presentatie handhaven.
• wee educatieprojecten per jaar bij tentoonstellingen. 
• 4 erfgoedcolleges per jaar.
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Bereik Kinderen en jongeren wel of niet in schoolverband en de volwassen muse-
umbezoeker. 

Meten • Het aantal begeleide museumbezoeken van het basisonderwijs per 
jaar (aantal leerlingen).

• Het aantal workshops per jaar.
• Het aantal erfgoedcolleges per jaar.
• Het aantal rondleidingen voor volwassenen.

Activiteit 4 Activiteiten gericht op het versterken van het netwerk van per-
sonen en organisaties die actief zijn op het gebied van cultureel 
erfgoed

Effect Sterke identiteit in Roosendaal doordat instellingen kennis delen en 
samenwerken, er sprake is van onderlinge kruisbestuiving en vrijwilligers 
beter ondersteund worden en daardoor meer betrokken zijn. Effect van 
projecten in het sociale domein dragen bij aan een actieve gezonde leefstijl 
en netwerkvorming. 

Doel Ondersteuning wordt geboden aan inwoners van de stad die zich als vrij-
willigers of belangstellenden inzetten om de geschiedenis van Roosendaal 
uit de dragen en hun kennis te delen. 

Prestatie • Ondersteunen van erfgoedverenigingen die projecten ontwikkelen in 
het kader van de subsidieregeling van ‘Cultuur verbindt Roosendaal’.

• Uitbrengen van een Jaarboek door Stichting de Ghulden Roos samen 
met het Tongerlohuys en stadshistoricus van het HIP.  

• Incidentele samenwerking met kunst- of erfgoedvrijwilligers van ver-
enigingen, heemkundekringen of kunstinstellingen gerelateerd aan de 
wisseltentoonstellingen.

• Het ophalen van kennis en verhalen bij personen en organisaties en 
deze vastleggen en ontsluiten (via Verhalenbank van het HIP). 

• Het Tongerlohuys biedt content voor de City-Marketingstrategie. 
• Incidentele samenwerking met andere musea en de bibliotheek 

Roosendaal.  
• Open Monumentendag.

Bereik Samenwerking met: De Kring, CultuurCompaan, Over de Tong, Heem-
kundekringen Roosendaal Nispen en Wouw, Markiezenhof, City-Marketing 
Roosendaal, VVV Roosendaal, Bibliotheek VANnU. 

Meten • Verschijnen van het Jaarboek de Ghulden Roos.
• Aantal adviezen aan erfgoedverenigingen.
• Welke samenwerkingspartners in een jaar zijn betrokken.
• Hoeveel verhalen (kennis) zijn toegevoegd aan de Verhalenbank.
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Historisch Informatie Punt 

Activiteit 5 Vormgeven van het historisch informatie punt 
Effect Het bestaan van het HIP door het beschikbaar stellen van historische infor-

matie, bronnen en verhalen leidt tot een sterkere lokale identiteit.  

Doel Invullen van de frontofficefunctie van het voormalig gemeentelijk archief in 
een Historisch Informatie Punt in samenwerking en afstemming met het 
West-Brabants Archief (WBA).

Prestatie • Informatiefunctie op locatie HIP.
• Informatiefunctie voor gemeente en VVV.
• Werkruimte voor vrijwilligers WBA en museum.
• Lezingen, colleges en een activiteit bij een historische tentoonstelling 

in het museum.

Bereik Erfgoedvrijwilligers, erfgoedliefhebbers, wetenschappers, gemeenteambte-
naren, VVV, City-Marketing, Heemkundekringen, scholieren.  

Meten • Aantal bezoekers.
• Openstelling van het HIP (openingstijden gehandhaafd).
• Aantal ontvangen groepen.
• Welke archiefbronnen zijn gedigitaliseerd en geïnventariseerd.  
• In stand houden van de verhalenbank.

Historisch Informatie Punt
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2. Jaarprogramma 2020

2 februari tot en met 21 juni
TONG IV
Send in the clowns
Tentoonstelling hedendaagse kunst

De tentoonstelling TONG in 2001 was de eerste in een reeks van exposities waarin hedendaagse 
kunstenaars de confrontatie aangingen met Roosendaals erfgoed. De nieuwe editie brengt de vijf na-
tionaal en internationaal gekende en actieve kunstenaars van de eerste TONG – allen oud-Roosenda-
ler, geboren en/of opgegroeid – terug naar het Tongerlohuys. Gijs Assmann, Berend Hoekstra, Judith 
Krebbekx, Q.S. Serafijn en Koen Vermeule keren even terug. Net als het Tongerlohuys hebben ook de 
kunstenaars zich ontwikkeld en de confrontatie zal wederom spannend zijn. 

25 juni tot en met 30 augustus
100 jaar lycea, wat een kunst (werktitel)
Activiteit die aansluit bij jubileum lycea 

Het Norbertus- en Gertrudiscollege staan stil bij hun eeuwfeest. Met als intro een historische terugblik 
kijkt de tentoonstelling vooruit met een frisse en inspirerende expositie. In de wisselruimtes van het 
Tongerlohuys staat een selectie van het werk van talentvolle  eindexamenleerlingen. De grootste expo-
sitiezaal is gereserveerd voor oud-leerling Isa de Jongh. Ze is afgestudeerd aan AKV|St.Joost met een 
bijzonder fotografieproject. Ze portretteerde stad- en leeftijdsgenoten, vrouwen van 20 met hun eigen 
verhaal. (tot 1 of 30 augustus, afhankelijk van wielerthema).

2 tot en met 30 augustus (onder voorbehoud)
Wielerzomer (werktitel)
Activiteit die aansluit bij de Brabantse start van de Vuelta

Roosendaal en (West-) Brabant kunnen we gerust in één adem met de wielersport noemen. En nu 
de Vuelta de streek aandoet en zelfs twee maal op een dag door Roosendaal knalt, kan het thema 
wielrennen niet ontbreken. Een grote verzamelaar van alles wat met wielrennen te maken heeft, zou 
bereid zijn een tentoonstelling in te richten in de maand augustus. Deze zou dan in de plaats komen 
van de foto-expositie. Voorplein en tuin maken ook onderdeel uit van de expositie. 

13 september  tot en met 29 november
Op zoek naar Brederoc
Tentoonstelling over de missie van de fathers van Mill Hill

Kees Breed, alias Brederoc, was een Mill Hill missionaris en tevens schilder en schrijver/filosoof. Hij 
stierf in 2017 na een leven in dienst van de missie. Namens de Fathers van Mill Hill was hij 53 jaar 
lang op de Filipijnen actief. Zijn nalatenschap is indrukwekkend en in opdracht van Mill Hill onderzoekt 
‘Dutch Masters Painters’ werk en kunstenaar om samen met diverse musea tot een tentoonstelling 
te komen. De aftrap vindt plaats in Roosendaal vanwege de historische band met de Fathers. De 
tentoonstelling bestaat uit twee delen: cultuurhistorisch erfgoed van Mill Hill en de kunst ven het leven 
van Brederoc.
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13 december tot en met 28 augustus 2021
De invloed van Antwerpen op West-Brabant

Door de eeuwen heen is de invloed vanuit het zuiden groot geweest. Zowel landschappelijk, taalkun-
dig, economisch als religieus, om maar enkele aspecten te benoemen. Maar hoe zit dat nu precies en 
wat is er nu nog van te merken? Jaarboek De Ghulden Roos nummer 80 verschijnt tegelijkertijd met 
de opening van de expositie. De publicatie is de neerslag van onderzoek door specialisten op diverse 
terreinen en biedt de basis voor de tentoonstelling. 

Bij elke expositie wordt een gevarieerd randprogramma aangeboden met lezingen, workshops, rond-
leidingen, kunstenaarsontmoetingen, stadswandelingen en excursies. 

Welkom in het Tongerlohuys
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3. Meerjarenbegroting

De begroting 2020-2023 is los ingediend.
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4. Stichting erfgoedcentrum tongerlohuys: 
meerjaren beleidsplan 2019-2024

TONGERLOLHUYS ‘GOED VERHAAL’

Aanleiding

Eerdere besluitvorming
In 2010 verscheen het rapport ‘Toekomstperspectieven Museum Tongerlohuys Roosendaal’ van 
LAgroup, dat in opdracht van de gemeente Roosendaal werd opgesteld. Daarin werd een aantal toe-
komstscenario’s geformuleerd. De gemeente koos eind 2011 voor het combineren van het historisch 
museum met de publiekstaken van het archief, een uitwerking van LAgroup scenario 2 ‘Historisch 
Hart’. In de periode 2012 – 2015 was het museum onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het 
archief van Roosendaal ging in die periode op in het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom. In 
2014 heeft LAgroup, dit keer in opdracht van Stichting Schouwburg De Kring, een rapport geschre-
ven over ‘Een nieuw erfgoedcentrum binnen Cultuurcluster Tongerloplein’. In 2016 is het erfgoedcen-
trum – een museum en publieksdeel van het archief – van start gegaan in het verbouwde Tonger-
lohuys. Het erfgoedcentrum maakt sindsdien, samen met De Kring en CultuurCompaan, onderdeel uit 
van het Cultuurcluster. 

Inhoudelijk concept
Kijkend naar ‘Scenario 2 Historisch Hart’ uit de LAgroup rapporten uit 2010 en 2014 was het de 
bedoeling om:
• Een aantrekkelijke en laagdrempelige semipermanente historische presentatie te realiseren over 

de canon van Roosendaal.  Daarvoor is het nodig om actief te zijn in beheer en behoud (aan-
koop, registratie en restauratie) van de collectie. Ook dient actief gebruik gemaakt te worden van 
bruiklenen van andere musea, heemkundekringen, relevante lokale en regionale collecties.  

• Jaarlijks wisselende thematische tentoonstellingen in te richten en deze te koppelen aan actuele 
thema’s. Daarmee wordt een verdieping aangebracht op de permanente presentatie. Heden-
daagse en moderne kunst kunnen onderdeel uitmaken van deze tentoonstellingen. Deze ten-
toonstellingen worden aantrekkelijk gemaakt door gebruik te maken van audiovisuele en digitale 
middelen.

• Educatieve programma’s voor het primair en voortgezet onderwijs te realiseren en daarbij in te 
spelen op de actualiteit binnen scholen. Partner voor cultuureducatie is CultuurCompaan. 

• Publieksactiviteiten buiten het onderwijs te realiseren, zoals presentaties, cursussen, workshops, 
rondleidingen, et cetera. Deze vinden plaats in het Tongerlohuys (zodat ontmoetingsfunctie ont-
staat) en in de stad op openbare plekken, in omliggende dorpen of op specifieke locaties (zoals 
zorginstellingen).

• Een historisch lab (HIP) te realiseren waar bezoekers en vrijwilligers kunnen werken en historisch 
onderzoek kunnen doen. Daarin samenwerking aan te gaan met lokale erfgoedinstellingen waar-
onder de heemkundekringen.

• Om wat betreft faciliteiten te komen tot expositieruimtes, voldoende en kwalitatief goede op-
slagruimte (archief/depot), goede randfaciliteiten voor educatie, een lees- en studiezaal, repro en 
eventueel vergaderfaciliteiten. 
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• De volgende randvoorwaarden te scheppen: de aanwezigheid van horeca, sanitaire voorzienin-
gen, een museumwinkel, meer online zichtbaarheid, toegang tot de digitale collectie, meer in-
komsten uit fondsen/sponsoring, meer capaciteit en meer overheidssubsidie voor de exploitatie. 

Dit alles zou moeten leiden tot een jaarlijks bezoekersaantal van circa 12.000 voor het museum en 
publieksfunctie archief. 

Prestaties in 2016-2019
In 2016 is het Erfgoedcentrum Tongerlohuys volgens het nieuwe concept geopend en zijn boven-
staande ambities deels gerealiseerd: 
• Na de gemeentelijke investering in de verbouwing en inrichting van het Tongerlohuys wordt 

de canon van Roosendaal gepresenteerd in een vaste presentatie en is er jaarlijks sprake van 
wisseltentoonstellingen. 

• De museale collectie wordt beheerd, er worden educatieve producten aangeboden en is er 
samenwerking met De Kring en CultuurCompaan. Er worden evenementen binnenshuis en 
(beperkt) buitenshuis georganiseerd.

• Het Historisch Informatie Punt (publieksfunctie van het archief) is er gehuisvest en biedt een 
leeszaal, studiezaal en vergadermogelijkheden. 

• Het museum is via een corridor verbonden aan Over de Tong, het horecapunt in het Cultuurclus-
ter. 

• In 2018 zijn voor het eerst weer 10.000 bezoekers ontvangen in het museum en circa 1000 
bezoekers in het HIP. 

Een aantal punten van het inhoudelijke concept is niet (volledig) gerealiseerd. Er kan binnen de huidige 
exploitatie maar beperkt ingezet worden op:
• Vernieuwing van de vaste presentatie zodat sprake is van een semipermanente presentatie. 
• Het versterken van de collectie door aankopen of restauratie. 
• Onderzoek naar collectie en het realiseren van bruiklenen uit relevante collecties elders.
• De wisselexposities zijn vanwege beperkt budget bescheiden in omvang. 
• Er zijn geen middelen beschikbaar voor het realiseren van audiovisuele of digitale toepassingen. 

De collectie digitaal ontsluiten bij de tentoonstellingen vraagt aandacht. 
• De kwaliteit van opslag van de collectie in het depot is niet op niveau. 
• Er is geen sprake van een educatieruimte om bijvoorbeeld scholen of specifieke groepen te 

ontvangen met een programma. 
• De inzet op marketing is beperkt.  

Wat is er nodig?
De handen jeuken om de ingezette groei van het erfgoedcentrum Tongerlohuys voort te zetten. We 
willen het inhoudelijke concept (en nog meer) realiseren. We hebben de ambities daarom aan de hand 
van drie scenario’s zichtbaar gemaakt. 

In het hier volgende beleidsplan worden de drie scenario’s nader uitgewerkt. 
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Missie, visie en doelen en doelgroep

Missie
Het Tongerlohuys brengt de geschiedenis tot leven door de relatie te leggen tussen heden en verleden 
om zo de lokale historie in hedendaags perspectief te plaatsen en te delen met nieuwe generaties.

Visie
Het Tongerlohuys wil vanuit een verankering in de Roosendaalse samenleving de historie van Roosen-
daal en directe omgeving voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Als kenniscentrum 
is het Tongerlohuys het geheugen van de stad dat de schakel vormt tussen heden en verleden. 

Door een attractief en kwalitatief aanbod willen we een zo divers mogelijk publiek aanspreken, ver-
leiden tot bezoek en herhalingsbezoek, niet alleen binnen het gebouw maar ook op andere locaties. 
Door de positionering binnen het Cultuurcluster zoeken en vinden we inspirerende en onverwachte 
cross-overs met andere kunstvormen en culturele en maatschappelijke partners. 

Doelen en subdoelen 
Doel: Een brede maatschappelijke functie vervullen
• Een inclusief museum zijn: een plek waar uiteenlopende bevolkingsgroepen zich welkom, ge-

kend en erkend voelen en waar zij ook in aanraking kunnen komen met andere perspectieven. 
Het is de kunst om ervoor te zorgen dat de collectie door nieuwe verhalen en verbindingen aan-
sprekend wordt of blijft voor het publiek van de toekomst. Belangrijk is dus niet alleen hoeveel 
bezoekers er komen, maar vooral ook wie er komt. 

• Een museum vormt een podium waarop hedendaagse kunstenaars met hun werk zichtbaar wor-
den voor de samenleving. 

Doel: Een pluriform kwalitatief aanbod hebben
• Een pluriform aanbod, waarin het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe wordt omarmd. 

Ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe betekenissen en nieuwe disciplinaire stijlen voor diverse 
doelgroepen.

• Musea zijn er om bezoekers op verschillende, niet altijd voor de hand liggende manieren, naar 
de wereld om ons heen te laten kijken. In musea moeten meningen gehoord en bediscussieerd 
worden. 

Doel: Collecties actueel en relevant houden
• Collecties digitaal registreren en op een duurzame manier conserveren. 
• De mogelijkheid bieden om collecties te raadplegen en te onderzoeken.
• De collectie verrijken met nieuwe stukken of eventueel stukken afstoten.
• Digitaal ontsluiten van de collectie voor het publiek.

Doelgroep
De doelgroep bestaat enerzijds uit de inwoners van Roosendaal en omstreken (West-Brabant) en 
anderzijds uit toeristen. Meer specifiek:
• Inwoners Roosendaal
• Ouderen uit Roosendaal en omstreken
• Erfgoedvrijwilligers en -liefhebbers
• Schoolkinderen uit Roosendaal en omstreken
• Inwoners van West-Brabant
• Toeristen (binnen- en buitenland): dagjesmensen, mensen die een link hebben naar  

Roosendaal of de streek
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Vaste presentatie

Basismuseum (scenario 1)
Het Tongerlohuys is een historisch museum met vooral een vaste (historische) presentatie. Deze vaste 
presentatie is in 2016 opnieuw ingericht en vertelt het verhaal van Roosendaal aan de hand van vier 
personages: de norbertijn, de conducteur, de burgemeester en het Ligameisje. Zij leiden je door het 
Verhaal van Roosendaal. In de presentatie is gebruik gemaakt van diverse typen collectiestukken: 
schilderijen, foto’s, films, kleding en archiefstukken. Het imago van het museum is sindsdien sterk 
verbeterd en dit willen we vasthouden en verder versterken. Eind 2019 (als de presentatie vier jaar 
staat) wordt deze opstelling tegen het licht gehouden om te beoordelen wat goed werkt en wat om 
actualisering vraagt. Dit op basis van ervaringen van de bezoekers. In 2020 en 2021 wordt het Verhaal 
van Roosendaal, zoals in 2016 bedacht, geleidelijk afgerond.

Aanvullend in scenario 2:
Voor musea is het gebruikelijk om een vaste presentatie binnen een periode van 5 a 10 jaar (gedeel-
telijke) te vernieuwen.  Het museum actualiseert dan elke twee jaar een deel van de vaste presen-
tatie, zodat er een ‘semipermanente presentatie’ ontstaat. Dit is interessant voor zowel de trouwe 
museumbezoeker als nieuwe bezoekers, want de presentatie blijft verrassen. Uitgangspunt blijft dat 
het verhaal over de geschiedenis van Roosendaal wordt verteld. De ambitie is dan ook om in 2020 
versneld het Verhaal van Roosendaal, zoals bedacht in 2016, af te ronden. De vaste presentatie wordt 
dan in 2022 en 2024  (deels) opnieuw ingericht. Hiervoor wordt een inhoudelijk plan opgesteld en de 
benodigde financiering gezocht. Knelpunt is dat het museum geen budgettaire ruimte heeft om een 
bestemmingsfonds aan te leggen voor toekomstige herinrichting van de presentatie. 

Naast vernieuwing van de vaste presentatie is ook het toevoegen van interactieve audiovisuele en 
digitale toepassingen van belang. De gedigitaliseerde collectie van het museum of het archief is nog 
niet toegankelijk voor de museumbezoeker. In scenario 2 wordt de gedigitaliseerde collectie én de 
verhalenbank permanent onderdeel van de vaste presentatie. Bovendien worden er interactieve digita-
le producten aangeboden bij de vaste presentatie (bijvoorbeeld een audio- of videotour). Daarvoor zijn 
op dit moment geen apparaten (bijvoorbeeld touchscreens, iPads) beschikbaar in het museum. Dit 
vraagt nog om een eenmalige investering in techniek. Het continu (laten) aanvullen van de verhalen-
bank vraagt een proactieve aanpak van bezoekers, inwoners en erfgoedvrijwilligers van Roosendaal 
en omstreken. We willen bijvoorbeeld kinderen uitnodigen om zich als vloggers in te zetten. Bovendien 
willen we de ontvangstkamer herinrichten zodat daar visueel en digitaal de geschiedenis beknopt 
wordt verteld.

Burgemeester Schoonheijt
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Tentoonstellingen

Basismuseum
De vaste presentatie wordt gecombineerd met meerdere wisseltentoonstellingen van hedendaagse 
kunst of historie per jaar. Tentoonstellingen zijn dé kans om meer en nieuwe bezoekers te bereiken en 
dus erg belangrijk in de programmering van het museum. Er is jaarlijks sprake van twee wisselexpo-
sities. Deze tentoonstellingen hebben een lokaal of regionaal thema als uitgangspunt en reflecteren, 
zo mogelijk, op de actualiteit. Ook hedendaagse kunst wordt tentoongesteld, altijd in relatie tot de 
centrale vaste presentatie. Dit zorgt met name voor het vergroten van regionaal en soms ook landelijk 
bereik. Ook is er elke twee jaar sprake van een tentoonstelling gerelateerd aan de uitgave van het 
Jaarboek door Stichting de Ghulden Roos. Bij de tijdelijke tentoonstellingen treedt het museum buiten 
de muren van het Tongerlohuys, zodat op locatie in de stad en de regio het verhaal van Roosendaal 
wordt gebracht en er ook verhalen worden opgehaald. Dit gebeurt aan de hand van diverse activitei-
ten, niet zozeer door de enkel collectie op andere locaties te tonen. 

De keuze voor de thema’s van de tentoonstellingen is belangrijk. Het museum wil een programme-
ring die diverse groepen aanspreekt, daarom wordt naar variatie in thema’s gezocht, uiteraard altijd 
vanuit historisch perspectief. Maar ook wordt aangehaakt op landelijke thema’s voor de maand van 
de geschiedenis, de museumweek of de open monumentendag. Er is aandacht voor personen die 
belangrijk zijn (geweest) voor Roosendaal en de leefomgeving, bebouwde omgeving. 

Aanvullend in scenario 2:
De reguliere programmering wordt uitgebreid van twee naar drie tentoonstellingen per jaar. Dat vergt 
meer capaciteitsinzet en meer middelen voor tentoonstellingen. In verhouding tot vergelijkbare musea 
in Nederland is het tentoonstellingsbudget van het Tongerlohuys beperkt. Een hogere eigen bijdrage 
van het museum betekent ook dat het museum bij fondsen om hogere bijdragen kan vragen (verplich-
te eigen bijdrage in verhouding tot cofinanciering). Dit leidt tot meer toonaangevende tentoonstellingen 
met een aantrekkelijkere inrichting, digitale interactieve toepassingen, educatie, meer bedrijvigheid en 
betere zichtbaarheid buitenshuis. Dit leidt naar verwachting tot een groter publieksbereik. 

Aanvullend in scenario 3:
Het Tongerlohuys geeft – in samenwerking met de partners in het Cultuurcluster – graag invulling aan 
de herbestemming van de St. Janskerk. We zien mogelijkheden om deze erfgoedlocatie toegankelijk 
te houden voor het publiek door diverse functies te combineren. De nadruk ligt echter op het creëren 
en tonen van hedendaagse kunst. Het is een unieke locatie om wisselend werken van hedendaagse 
kunstenaars tentoon te stellen. Het ligt voor de hand om dit te combineren met een atelierfunctie. Dit 
pakken we graag op met twee galeriehouders in Roosendaal zodat er ook kunst wordt ontwikkeld en 
verkocht. Daarnaast creëren we maatschappelijke werkplekken waar mensen met afstand tot de ar-
beidsmarkt kunst maken. Die kunst kan bovendien verkocht worden. De kerk wordt nu gebruikt voor 
horeca, feesten en representatie. Dit willen we handhaven voor evenementen die qua omvang niet 
passen in De Kring. Als derden de ruimte bij beschikbaarheid willen huren, is dat ook een mogelijk-
heid. Om dergelijke diversiteit aan functies te combineren vergt dit, om de stookkosten te beperken, 
een investering in de inrichting van het gebouw. Bovendien brengt dit voor het museum extra kosten 
met zich mee wat betreft huisvesting, personeel (conservator/projectleider), educatie en marketing. 
Afhankelijk van de duur van het project zijn deze kosten meerjarig of structureel. 

In scenario 3 zien we ook aanleiding om te investeren in een toonaangevende beeldentuin in de 
tuin van het Tongerlohuys. Dit sluit aan bij huidige plannen om de tuin tot park uit te breiden. Deze 
beeldentuin kan gratis opengesteld worden aan het publiek. Dit vergt met name een investering in het 
opstellen van een concept voor de beeldentuin, de begeleiding en de aanschaf van werken. 
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Zorg voor de collectie

Basismuseum
Basistaak van het museum is de zorg voor de collectie. De collectie bestaat uit zo’n 8000 objecten 
waarvan circa 30% in langdurig bruikleen is van derden: het Bisdom, Klooster Mariadal, de Norber-
tusparochie en de Gemeente Roosendaal. De overige 70% is eigendom van Stichting de Ghulden 
Roos. Deze stichting geeft de gehele collectie, via de gemeente, in bruikleen aan het Tongerlohuys. 
De bruikleennemer is verantwoordelijk voor het beheer, het behoud en de ontsluiting van de collectie. 
De aard van de collectie wordt beschreven in het collectieplan.

Beheer en behoud van de museale collectie vormen een continu proces. Voor een aantrekkelijke en 
verantwoorde presentatie zijn registratie en onderzoek nodig naast materiële zorg. In 2019 wordt een 
herzien collectieplan voor de periode 2020-2024 opgeleverd. Onderdeel van dit collectieplan is onder 
andere het bepalen van wat er concreet nodig is voor het behoud van de collectie met betrekking tot 
restauratie, depotomstandigheden en aankopen of afstoten. 

Het dagelijks beheer en onderhoud worden uitgevoerd door het Tongerlohuys. Daarmee wordt 
bedoeld het registreren, inspecteren, opschonen van de collectie en aankopen van de collectie. Dit 
alles wordt verzorgd door de conservator en collectiemedewerkers. Sinds 2016 is de collectie weer 
terugverhuisd naar het Tongerlohuys. Het verplaatsen van de collectie heeft ertoe geleid dat de gehele 
collectie een nieuwe standplaats heeft en de inventaris gecontroleerd wordt. De collectiemedewerkers 
zijn sindsdien bezig om de collectie geregistreerd en terug vindbaar op te slaan in het depot. Onder-
tussen zijn alle dozen geïnspecteerd en ligt de nadruk op het bijwerken van de gegevens in Adlib, het 
digitale systeem voor collectiebeheer. 

De conservator van het museum is ook verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden wat be-
treft het aankopen en afstoten van de collectie. Het collectieplan vormt de leidraad. Wanneer sprake is 
van het afstoten van collectie wordt de LAMO gevolgd. Dit is een landelijke Leidraad Afstoting Musea-
le Objecten opgesteld door de Museumvereniging. Deze draagt zorg voor het professioneel beheren 
van de collecties. Op het moment dat het afstoten van collectie is afgerond, ontstaat er ruimte op 
zolder voor andere functies dan een functie als depot. 
In het basismuseum is de collectie-eigenaar De Ghulden Roos de belangrijkste partner in het aanko-
pen en afstoten van collectie. Stichting De Ghulden Roos onderhandelt mee bij aankopen en financiert 
nieuwe aanwinsten. Ook heeft de Ghulden Roos een beperkt restauratiebudget. 

Bruiklenen
De bruiklenen zijn afhankelijk van de tentoonstellingsprogrammering. 

Depotvoorziening
Het depot van het Tongerlohuys is gehuisvest op de zolders van het gebouw. Er zijn twee ruimtes: de 
grote en de kleine zolder. Op de grote zolder is een speciale kluis waarin ook de textielcollectie wordt 
bewaard. Dat deel van het depot heeft een ruimte voor klimaatbeheersing. De benodigde appara-
tuur voor gedegen klimaatbeheersing ontbreekt echter. Klimatologisch gezien is de zolder nog niet 
toereikend: te heet in de zomer en te koud in de winter. De collectie is daardoor kwetsbaar en vraagt 
om aanpassingen en dus investeringen. De kwaliteit van het depot moet zeker tegen het licht worden 
gehouden, want de museumregistratie komt in het geding. Het depot moet bovendien op orde zijn 
wanneer de gemeente een deel van de collectie schenkt of in bruikleen geeft aan het Tongerlohuys. 
Er moeten nog afspraken gemaakt worden met de gemeente over de klimatologische vereisten en de 
kosten die gemoeid zijn met het overnemen van deze collectie. 
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Digitaal
Digitalisering van de collectie moet een integraal onderdeel zijn van het beleid met betrekking tot 
beheer en behoud van de collectie. Voor het vergroten van het bereik van het publiek is het van 
belang om gedigitaliseerde collecties ook te ontsluiten. Digitalisering is bijvoorbeeld belangrijk voor het 
onderwijs, namelijk voor de toegang tot specialistische kennis, verhalen die ingezet worden voor les-
stof, spreekbeurten. Maar ook voor het bredere publiek. Na het bezoeken van het museum zelf, kan 
het museumbezoek online verlengd worden. Bezoekers kunnen zich vooraf en na afloop thuis verder 
oriënteren en verdiepen. Hiermee kan het bereik onder jongeren vergroot worden.

Het doel is om in 2020 de volledige collectie digitaal beschikbaar te stellen aan het publiek. Daarom is 
de collectie van het Tongerlohuys per 2018 aangesloten op Brabant Cloud: een duurzame, provin-
ciale infrastructuur die zorgt voor het vastleggen, bewaren en delen van de collectie aan het brede 
publiek van alle erfgoedinformatievoorzieningen van Noord-Brabant. Belangrijke notie daarbij is dat 
het Tongerlohuys verantwoordelijk blijft voor de gegevens die in Brabant Cloud worden opgeslagen. 
Het systeem waarin de collectie wordt beheerd, Adlib, blijft gehandhaafd. NB: de collectie van het 
West-Brabants Archief is ook deels opgenomen in Brabant Cloud. 

Vanaf de start in 2018 tot het moment waarop de collectie volledig digitaal zichtbaar is, eind 2020, 
ondernemen we nog een aantal stappen:
• Opschonen van de collectiegegevens in Adlib en digitale afbeeldingen toevoegen of vervangen 

(circa 50% van de collectie moet nog op deze wijze opgeschoond en gefotografeerd worden).
• Bepalen welke collectie wanneer kan worden toegevoegd én welke velden uit Adlib we ontsluiten 

in Brabant Cloud. 
Ontsluiting van de data in Brabant Cloud gebeurt al via de portal www.brabantserfgoed.nl. Daar wordt 
de gehele digitale collectie zichtbaar, mits daar toestemming voor is gegeven. Het bereik van deze 
website groeit sinds de start in 2017. Dit biedt een etalage voor de collectie van het Tongerlohuys 
naast belangrijke andere collecties in Brabant. 

Aanvullend scenario 2: 
Om het erfgoed van Roosendaal goed te behouden voor het nageslacht is het nodig om te investeren 
in het versterken van de collectie door wetenschappelijk onderzoek, het aankopen van collectie en het 
restaureren van de bestaande collectie. Ook dragen onderzoek en collectioneren bij aan vernieuwing 
in het museum. Het leidt tot nieuwe inzichten, nieuwe verhaallijnen en nieuwe collectiestukken voor de 
vaste presentatie. Daarmee blijft de presentatie actueel en aansprekend voor het publiek. Binnen de 
exploitatie van het basismuseum is zeer beperkte capaciteit en budget beschikbaar voor het verster-
ken van de collectie met aankopen of restauratie. 

Om de textielcollectie goed te beschermen is een eenmalige investering nodig in apparatuur om de 
geklimatiseerde ruimte op zolder te voorzien van apparatuur voor gedegen klimaatbeheersing.  

De digitale collectie in Brabant Cloud kan aanvullend ook getoond worden door: 
• Het toevoegen van een zoekfunctie voor de collectie aan de bestaande website van het museum 

www.tongerlohuys.nl, waardoor de gehele collectie doorzoekbaar is. Deze functie is nu niet 
beschikbaar en vraagt een eenmalige investering. 

• Het toegankelijk maken van de collectie via Multi Touch-tafels en apps. Denk aan het tonen van 
de digitale collectie in de vaste presentatie of op locaties in Roosendaal. Welke toepassingen 
aansprekend zijn voor jongeren, onderzoeken en werken we graag uit met jonge erfgoedwer-
kers. Dit vraagt een eenmalige investering.

• De collectie ook te verbinden aan de Digitale Museale Collectie Nederland (DiMCoN) en de Euro-
pese collecties in Europeana. 

http://www.brabantserfgoed.nl
http://www.tongerlohuys.nl
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Aanvullend scenario 3:
De bestaande geklimatiseerde ruimte verdubbelen en voorzien van apparatuur voor gedegen klimaat-
beheersing. 

We zien daarnaast ook nog een kans in het digitaal ontsluiten van collecties in Roosendaal die in 
privé-eigendom zijn en niet museaal worden tentoongesteld. We willen onderzoeken welke collecties 
dat zijn en hoe deze op gepaste manier, wel of niet gekoppeld aan een tentoonstelling in het Tonger-
lohuys, (digitaal) ontsloten kunnen worden. 

Hurks expositie 
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Educatie

Basismuseum
Educatie is een zaak die permanent aandacht verdient in het Tongerlohuys. Het museum is er voor 
iedereen. Via educatie verwerven mensen, jong en oud, competenties die zij nodig hebben om 
volwaardig deel te kunnen nemen aan een complexe, pluriforme en snel veranderende samenleving. 
Cultuureducatie via school maakt kunst en erfgoed ook toegankelijk voor leerlingen die dit van huis 
uit niet meekrijgen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden als onderzoeken, creëren en 
reflecteren, de creativiteit en fantasie worden gestimuleerd. Het museum heeft als ambitie om de leer-
lingen in deze streek een rijke leeromgeving te bieden. Op die manier maken leerlingen en bezoekers 
door erfgoededucatie kennis met hun eigen streek en kunnen ze betekenis aan hun omgeving geven. 
Het Tongerlohuys draagt hier graag aan bij door het ontwikkelen en geven van onderwijsprogram-
ma’s, het organiseren van evenementen en het presenteren van aantrekkelijke (digitale) informatie. Het 
aanbieden van educatie is daarmee een basistaken van het Tongerlohuys.

In het onderwijs 
Educatie is een vast onderdeel van de programmering in het Tongerlohuys. Het museum bedient 
zowel het primair als het voortgezet onderwijs en streeft naar zowel aanbod- als vraaggerichte 
programma’s. Op dit moment is sprake van een regulier aanbod van educatie en wordt bij de diverse 
wisselexposities een educatieve activiteit ontwikkeld. Deze activiteiten sluiten aan bij de aard van de 
(tijdelijke) tentoonstelling en de beoogde doelgroep, en worden in samenspraak met het onderwijs 
gemaakt. Voor de komende beleidsperiode gaat het Tongerlohuys in samenwerking met CultuurCom-
paan een doorlopend educatieaanbod ontwikkelen, zodat iedere klas in het erfgoedcentrum terecht 
kan. De lesprogramma’s sluiten aan bij het curriculum van de school, de ‘21st century skills’ en het 
ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Op deze manier zorgt het Tongerlohuys voor een stevige basis 
voor erfgoededucatie. 

Voor het primair onderwijs is er op dit moment het volgende reguliere aanbod:
• Groep 3-4: de vernieuwde erfgoed les ‘Schoolslag’.
• Groep 5-6: Jet en Jan, jong in 1910: les vervangend pakket inclusief museumles. Hieraan nemen 

jaarlijks 25 scholen uit de gemeente Roosendaal deel. 
• Groep 5-8: deelname aan jaarlijks provinciaal programma ‘Museumschatjes’: schoolklassen 

uit Brabant ontvangen lesmateriaal en bezoeken gratis een museum. De kosten voor toegang 
worden door een regeling via Erfgoed Brabant vergoed aan de deelnemende musea.

• Groep 5-8: diverse leskisten die een school naar behoefte kan lenen over de onderwerpen ‘Ro-
meinen’, ‘Middeleeuwen’, ‘Gevelstenen route’, ‘Religie’. 

• Groep 7-8: de dilemma-les ‘Wat is het je waard?’, over de Tweede Wereldoorlog.

Voor het voortgezet onderwijs is er op dit moment het volgende aanbod:
• Onderbouw: deelname aan jaarlijks provinciaal programma Museumschatjes: schoolklassen uit 

Brabant bezoeken gratis een museum. De kosten voor toegang worden door een regeling via 
Erfgoed Brabant vergoed aan de deelnemende musea.

• Onderbouw: de dilemma-les ‘Wat is het je waard?’, over de Tweede Wereldoorlog.
• Havo4 en vwo5: ‘Artisjok’, jongeren maken kennis met culturele instellingen.
• Maatwerk: Rondleidingen in het kader van de geschiedenisles, bijvoorbeeld in de ‘maand van de 

geschiedenis’.
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Op basis van een analyse van het huidige aanbod en het gebruik daarvan komen we tot een her-
nieuwde aanpak. De producten die hierboven genoemd worden, passen in de doorlopende leerlijn en 
het curriculum van het onderwijs. Voor enkele groepen is nog geen passend aanbod. 

Het onderhouden van goede relaties met het onderwijs blijft een belangrijk aandachtspunt. Het erf-
goedcentrum wil op de behoefte van het onderwijs inspelen en daarvoor is structureel contact nood-
zakelijk. De samenwerking met CultuurCompaan is daarin voor het erfgoedcentrum van groot belang, 
met name voor het primair onderwijs. Op dit moment zijn de contacten met het voortgezet onderwijs 
meer incidenteel. Onder andere door samen een programma te maken, wil het erfgoedcentrum deze 
relatie versterken. Ook het vormen van een vaste klankbordgroep behoort tot de wensen van het 
Tongerlohuys. Het museum is zich ervan bewust dat dit van het onderwijs een grote tijdsinvestering 
vraagt. Daarom is de eerste stap om CultuurCompaan en de beleidsmedewerker ‘Onderwijs’ van 
de gemeente hiervoor te vragen. Leerkrachten kunnen dan op projectbasis aansluiten. Om tot deze 
blijvend goede relaties te komen, vraagt dit een grotere tijdsinvestering van de educatief medewerker 
(uren hiervoor zijn niet beschikbaar in het basismuseum). 

Individuele bezoekers
De vaste presentatie richt zich met name op (groot)ouders en hun (klein)kinderen, zowel in informatie 
als activiteiten. Voor kinderen van 5 t/m 9 jaar maakt het museum in 2019 een nieuwe speurtocht. 
Voor oudere kinderen, van 10 t/m 14 jaar komt er een verhalentocht. Beide producten zijn door de 
bezoekers zelfstandig uit te voeren in de vaste presentatie. Daarnaast komen er – als de tentoonstel-
ling passend is – producten per tijdelijke expositie. 

Educatie richt zich niet alleen tot kinderen en het onderwijs, maar ook tot volwassenen. In de vaste 
presentatie is er aandacht voor het bieden van context bij de objecten die worden tentoongesteld. 
Zowel om uitleg te geven als om vragen op te roepen bij de bezoeker. Hier is, wat betreft producten, 
nog een aanvulling gewenst op het huidige aanbod: het persoonlijke verhaal. Een grotere wens is om 
ook via digitale interactieve toepassingen informatie bij de vaste presentatie toe te voegen. Dit vraagt 
echter een flinke financiële investering die niet past in het basisbudget. 

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht (Joop de Jong, 2018) blijkt dat persoonlijke interactie met 
museumbezoekers extra wordt gewaardeerd, bijvoorbeeld in de vorm van een rondleiding. De wens 
van het museum is om tenminste één keer per maand een rondleiding te programmeren. Hiervoor 
heeft het erfgoedcentrum op dit moment niet voldoende bezetting. Om dit te bewerkstelligen gaat het 
museum specifiek vrijwilligers werven voor het geven van rondleidingen en educatieve programma’s.

Bij elke tijdelijke tentoonstelling wordt in het Tongerlohuys een activiteit georganiseerd. Deze acti-
viteiten zijn wisselend van opzet: schoolprogramma’s, rondleidingen, speurtochten, workshops en 
lezingen. Buitenshuis is er ook incidenteel sprake van theater op locatie, of thematische fiets- en 
wandeltochten. Daarnaast is sprake van jaarlijks terugkomende evenementen die veelal samen met 
partners in het Cultuurcluster worden georganiseerd. Bijvoorbeeld rondom het herdenken van WOII, 
Open Monumentendag, Sinterklaas en sinds 2018 ook de erfgoedcolleges (in samenwerking met 
provinciale instelling Erfgoed Brabant).

Partners in educatie
Een belangrijke partner in het Cultuurcluster is CultuurCompaan. Deze ontwikkelt vitamineC, het 
kunstmenu voor het basisonderwijs, en bemiddelt tussen culturele aanbieders en afnemers zodat 
cultuureducatie professioneel en bestendig ingezet kan worden in primair en voortgezet onderwijs. 
Het Tongerlohuys is een aanbieder binnen vitamineC. De wens is meer aan te sluiten bij thema’s die 
spelen in de stad en dit samen op te pakken. Andere belangrijke partners zijn het primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en de bibliotheek.  
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Aanvullend in scenario 2: 
Zoals eerder aangegeven, wil het erfgoedcentrum een ‘inclusief museum’ zijn, dus ook toegankelijk 
voor mensen met een (fysieke) beperking. Op dit moment zijn er incidentele samenwerkingsverban-
den, bijvoorbeeld bij het ‘Alzheimercafé’ met de bibliotheek. Het Tongerlohuys bereidt deze initiatieven 
in de komende jaren graag uit tot langlopende samenwerking. Om het bezoek aan het erfgoed-
centrum voor al het publiek tot een nog betere ervaring te maken, wil het museum in de komende 
beleidsperiode een drietal zaken realiseren: 

• Het ontwikkelen van een programma gericht op bezoekers met dementie.  
We denken aan een samenwerkingsverband met een zorginstelling, Stichting Alzheimer Roosen-
daal en de bibliotheek om mensen met alzheimer regulier in het museum te ontvangen (met een 
gebruikerscollectie) of op locatie een activiteit aan te bieden. Er wordt tenminste maandelijks 
een betekenisvolle activiteit georganiseerd voor mensen met dementie én hun naasten. Door: 
bezoek aan het museum of de bibliotheek of op locatie in dorp of wijk (pop-upmuseum), te pra-
ten over de collectie, sociale interactie met rondleiders en het andere gesprek dat ontstaat met 
de mantelzorgers. Zo worden we een herinneringscentrum voor mensen die hun herinneringen 
kwijtraken en leveren we een bijdrage tegen eenzaamheid. 

• Het realiseren van een doorlopende leerlijn voor het primair en voortgezet onderwijs. 
Het erfgoedcentrum zou graag structureel een lesprogramma voor groep 1-2 opnemen in het 
aanbod. ‘Overgisteren’, een pakket dat ontwikkeld is door Erfgoed Brabant, zou zeer goed 
passen. Dit vraagt echter extra bezetting, met name voor (vrijwillige) museumdocenten. Hier wil 
het museum specifiek voor werven in de nieuwe beleidsperiode. Daarnaast mist er aanbod voor 
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het erfgoedcentrum ziet hier met name kans om 
de archieven meer te gebruiken in het onderwijs. Om tot een goed aansluitend programma te 
komen, wil het Tongerlohuys met een werkgroep vanuit het voortgezet onderwijs samenwerken. 

• Het bouwen van structurele samenwerkingsverbanden voor het realiseren van educatie en 
publieksactiviteiten.  
Het museum heeft de ambitie om een structureel samenwerkingsverband op te bouwen met 
de partners in Roosendaal, zoals de heemkundekringen, de bibliotheek, de VVV, city-marketing 
en de maatschappelijke sector. De wens is dat deze partners elkaar input leveren, voeden en 
onderling samenwerken vanuit ieders kracht. We denken aan het realiseren van publieksactivitei-
ten als: museumnacht in de regio met muziek en theater of een tijdelijke erfgoedescaperoom. De 
capaciteitsinzet voor het opzetten van een project of structurele samenwerking is in de huidige 
formatie te beperkt. Dit zorgt ervoor dat er bij het Basismuseum alleen sprake is van incidentele 
contacten die soms leiden tot een activiteit. 

Om bovenstaande plannen te realiseren, is er voor de educatief medewerker van het erfgoedcentrum 
een uitbereiding van het aantal uren nodig. Op dit moment behelst de functie 18 uur voor educatie. 
Hierbij gaat het met name om ontwikkeluren, de lessen worden gegeven door vrijwilligers. Om tot 
verschillende nieuwe (school)programma’s te komen, vrijwilligers aan te trekken en op te leiden, rond-
leidingen en evenementen te ontwikkelen, het museum inclusiever te maken en de relaties met de 
partners goed te onderhouden, heeft de functie minstens 24 uur per week nodig.

Aanvullend in scenario 3:
LAgroup benoemde een educatieve publieksruimte als benodigde faciliteit voor het museum. In het 
Basismuseum is daar geen permanente plek voor ingericht. We organiseren op regelmatige basis 
speciale activiteiten voor specifieke doelgroepen. In scenario 2 willen we dit aantal activiteiten uit-
breiden en de doelgroep verbreden. Een vaste ruimte is een must. De ruimte wordt gebruikt voor: de 
ontvangst van schoolgroepen (80 per jaar), mensen met alzheimer (elke maand), het organiseren van 
erfgoedcafés (elke maand) voor erfgoedvrijwilligers (bijvoorbeeld de 1500 leden van de heemkunde-
kringen), workshops van het HIP, bijeenkomsten voor kunstliefhebbers (kunst & kitsch) of een activiteit 
in het museum gekoppeld aan de dinsdagmiddagserie in het theater. 
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Marketing en communicatie

Basismuseum
Tongerlohuys ‘Goed Verhaal!’ dat is de slogan waarmee het erfgoedcentrum Tongerlohuys de komen-
de jaren zichtbaar is. Het imago dat we willen uitstralen is dat we een kenniscentrum zijn in West-Bra-
bant op het gebied van cultuur en erfgoed. Wij streven naar een optimale online en offline zichtbaar-
heid voor het museum en het HIP. Er wordt dan ook een communicatieplan opgesteld (gereed in april 
2020) met daarin het beleid en de concrete acties die de komende jaren nodig zijn om de zichtbaar-
heid structureel te vergroten. De uitvoering van dit plan heeft tot gevolg dat heel Roosendaal (en 
omstreken) weet wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Wat we daarmee willen bereiken 
is dat mensen het Tongerlohuys meer dan eens bezoeken, dat zij het Tongerlohuys kennen en erover 
praten met anderen. We dragen bij aan de ambitie van de stad om bezoek, bestedingen en bekend-
heid te vergroten, zodat bezoekers, bewoners en bedrijven gaan kiezen voor Roosendaal. We sluiten 
aan bij City-Marketing en de VVV, die daarin een gezamenlijke opdracht hebben. We willen daarom in 
communicatie aansluiten bij de thema’s die door de stad gekozen worden.  

We werken aan:  
• Het verbeteren van de online zichtbaarheid. Denk daarbij aan het optimaliseren van de web-

site, het opstellen van een social mediastrategie en het stellen van meetbare doelen zodat we 
onze doelgroep nog beter leren kennen en ons beleid aan de hand van meetresultaten kunnen 
bijsturen. 

• Het vergroten van de offline zichtbaarheid. We actualiseren ons publiciteitsmateriaal, boren ons 
netwerk aan en breiden dat netwerk uit, presenteren onszelf in de media en we nemen deel aan 
evenementen. Een van onze wensen is om mini-exposities in te richten bij partners in Roosen-
daal (bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, Rosada). 

• We maken gebruik van free publicity. Dit doen we door sprankelende content te produceren en 
publiceren die past binnen onze contentstrategie. We houden daarbij de focus op onze doelstel-
lingen en doelgroepen. 

Aanvullend in scenario 2:
De marketinginzet wordt ook op de regio gericht. Dat betekent dat je aanvullend adverteert op sociale 
media, in regionale kranten en Omroep Brabant. Er wordt geïnvesteerd in doelgroepenonderzoek en 
we geven meer aandacht aan vormgeving van producten. Om dit te realiseren zijn meer capaciteitsin-
zet en een hoger marketingbudget nodig.

Onze lokale marketingstrategie wordt vertaald naar de regio. Dat betekent dat we naast free publicity 
ook betaalde media inzetten. Er wordt meer tijd en geld geïnvesteerd in doelgroepenonderzoek en er 
is advertentiebudget nodig om te kunnen adverteren op (onder andere) social media en in regionale 
media. Om dit te realiseren zijn meer capaciteitsinzet en een hoger marketingbudget nodig. 

Aanvullend in scenario 3:
Ambitieuze marketinginzet op bovenregionale schaal vanuit het museum. Dit betekent meer adverte-
ren in social media en landelijke bladen en bijvoorbeeld een campagne op de landelijke televisie. Ten 
opzichte van scenario 2 vereist dit met name een hoger marketingbudget, aangezien advertentiekos-
ten in landelijke bladen hoger zijn. 
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Kenniscentrum HIP

Basis (gefinancierd via een aparte geldstroom van gemeente Roosendaal aan West-Brabants Archief)

Het Historisch Informatie Punt is het kenniscentrum over de geschiedenis van Roosendaal en de 
directe omgeving. 

Informatiefunctie
Het is een kenniscentrum in de breedste zin van het woord. Niet alleen een fysieke plek, maar ook 
een informatiebron die wordt geraadpleegd bij het organiseren van activiteiten voor de hele stad. Als 
vraagbaak, bijvoorbeeld voor de gemeente, maar ook als vinger aan de historische pols. 
De stadshistoricus voorziet het Tongerlohuys, het Cultuurcluster en ook partners zoals VVV, citymar-
keting en de gemeente van historische informatie. Deze wordt bijvoorbeeld ingezet bij vraagstukken 
omtrent ruimtelijke ordening of voor toerisme en stadspromotie zoals het realiseren van fietsroutes, 
publicaties, rondleidingen, lezingen, exposities en toespraken. 
Het HIP is op drie middagen in de week toegankelijk voor bezoekers, die gratis informatie en advies 
krijgen. Een uitgebreide bibliotheek met alles wat op lokaal gebied aan publicaties verschijnt, is vrij 
raadpleegbaar. 

Collectie 
Binnen het Tongerlohuys bevindt zich een ruimte ingericht als lokaal historisch kenniscentrum. Dit HIP 
(Historisch Informatie Punt) wordt bemenst vanuit het West-Brabants Archief. Op twee ochtenden be-
geleiden medewerkers van het West-Brabants Archief een twintigtal vrijwilligers die lokaal-historische 
bronnen ontsluiten en digitaliseren. Dit zijn ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het HIP draagt aan de hand van de collectie – en historisch onderzoek in deze collectie – bij aan de 
content van de cultuurhistorische tentoonstellingen van het museum.  
Voor communicatie en marketing geldt dat in april 2019 een communicatieplan wordt afgerond voor 
het gehele Tongerlohuys, dus inclusief het HIP. Capaciteitsinzet voor marketing is echter beperkt. 

Versterken Verhalenbank
Het ophalen van verhalen van inwoners gebeurt via de Verhalenbank. Iedereen kan zijn of haar verhaal 
over de Roosendaalse historie op de website van het Tongerlohuys kwijt. Deze groeiende digitale ver-
halenbundel is onder andere doorzoekbaar op thema, jaar en locatie. De ambitie is om structureler in 
de programmering aandacht te besteden aan het ophalen van verhalen. Alleen als mensen actief uit-
gedaagd of gevraagd worden om een verhaal toe te voegen (aan de hand van thema, tentoonstelling, 
evenement) lukt het om structureel de Verhalenbank te voeden. Denk aan het organiseren van een 
historisch café, zodat mensen verhalen gaan vertellen. Bijvoorbeeld in de ochtenden als het museum 
gesloten is. Erfgoedvrijwilligers bij heemkundekringen zijn bijvoorbeeld goede verhalenvertellers. 
Het thema 75 jaar herdenken, dat in 2019 op de agenda staat, nodigt ook uit tot het ophalen van 
verhalen. Een idee is om zes erfgoedvrijwilligers bij de heemkundekring te interviewen over de oorlog 
en de bevrijding en dit materiaal te verwerken in een podcast en als verhaal toe te voegen aan de 
Verhalenbank. 
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Aanvullend scenario 2: 
Het bereik van het HIP te vergroten door:
• De openingstijden van het HIP te koppelen aan de openingstijden van het museum. Het HIP is 

daarmee meer uren open voor vrijwilligers en het publiek.
• Meer investeren in het netwerk van erfgoedliefhebbers in Roosendaal om omstreken. Partner 

maar ook belangrijke doelgroep van het Tongerlohuys zijn de erfgoedvrijwilligers die verbonden 
zijn aan de heemkundekringen van Roosendaal, Nispen en Wouw. De heemkundekringen zijn 
een bron van kennis over de lokale en regionale historie. De verhalenbank kan bijvoorbeeld 
versterkt worden door proactieve inzet op het actief ophalen en vastleggen van verhalen van erf-
goedvrijwilligers bij heemkundekringen, deze digitaal te ontsluiten via de verhalenbank en daarbij 
aan te haken op thema’s van de tentoonstellingen in het museum. 

• De ruimte van het HIP in het Tongerlohuys meer onderdeel te maken van de museale route. 
• Het bieden van meer ondersteuning van de amateurbeoefenaar, bijvoorbeeld wat betreft archief-

vaardigheden. Of aan de hand van workshops zorgen voor specifieke vraaggerichte kennisover-
dracht. 

• Vergroten van de zichtbaarheid van het HIP online: in social media, op de website, in digitale 
applicaties van het museum en in de marketing. 

Alle kosten voor het HIP (behalve ureninzet) komen ten laste van de begroting van het museum. 
Gezien de beperkte capaciteit van het HIP en het ontbreken van werkbudget kunnen deze punten niet 
binnen het bestaande Basismuseum opgepakt worden. Het vraagt met name een uitbreiding van de 
capaciteitsinzet bij het HIP. 

Aanvullend scenario 3:
Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en relevante partners als monumen-
tencommissies door de stadshistoricus. 

De heemkundekringen van de gemeente Roosendaal ondersteunen in het digitaal ontsluiten van de 
collecties van de heemkundekringen, voor zover deze nog niet digitaal beschikbaar zijn en sluiten 
daarbij aan op de aanpak van Erfgoed Brabant. Capaciteitsinzet vanuit het HIP is echter op dit mo-
ment in de basis niet beschikbaar. 

Verzamelen en ontdekken
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Structurele samenwerkingspartners

Cultuurcluster Roosendaal
Het Erfgoedcentrum Tongerlohuys maakt sinds 2016 onderdeel uit van het Cultuurcluster. Dit cluster 
bestaat uit vier organisaties: Theater De Kring, CultuurCompaan (cultuureducatie), Over de Tong (ho-
reca) en het Erfgoedcentrum met als functies museum en Historisch Informatie Punt. 

Sinds het ontstaan van het cluster werken deze organisaties steeds meer samen. Zowel op inhoud 
als bedrijfsmatig. In de programmering zie je dat evenementen vanuit meerdere organisaties mee 
ingericht worden. Denk aan de jaarlijkse jongerenherdenking, de erfgoedcolleges, 750 jaar Roosen-
daal en het Sinterklaasfeest. De ambitie is om daar een project speciaal gericht op ouderen aan toe 
te voegen. Op de achtergrond is een gezamenlijk bedrijfsbureau ingericht dat alle organisaties wat 
betreft bedrijfsvoering ondersteunt. 

De horecafunctie is een belangrijke toegevoegde waarde voor het museum. Bezoekers van een 
museum verwachten dat er horeca aanwezig is. Het museum en Over de Tong werken al samen: wat 
betreft de ingang, het verkooppunt van kaartjes, en kortingsacties voor koffie. Volgende stap is te 
onderzoeken of het aanbod in de horeca afgestemd kan worden op de thema’s in de wisseltentoon-
stellingen of evenementen. Denk aan een bevrijdingsmenu in 2019 of het organiseren van erfgoed-
colleges met lunch. Ook het organiseren van erfgoedcafés of alzheimercafés kunnen samen met de 
horeca ingevuld worden.  

Gemeente Roosendaal
De gemeente Roosendaal heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen wat betreft het beheer van 
de museale collectie, op basis van de bruikleenovereenkomst met Stichting De Ghulden Roos. De 
gemeente heeft deze taak vervolgens overgedragen aan het Erfgoedcentrum Tongerlohuys. De ge-
meente heeft bepaald dat het Tongerlohuys onderdeel uitmaakt van de basisinstellingen van Roosen-
daal. De gemeente is hoofdsubsidiënt en er worden jaarlijks afspraken gemaakt over de prestaties die 
geleverd worden voor de subsidiebijdrage. 

In 2018 is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd en het nieuwe Bestuursakkoord geformuleerd. 
Belangrijke speerpunten in het beleid zijn: het betrekken van jeugd, tegengaan van eenzaamheid, 
zorgen voor inclusie en samenwerking. 

Sinds 2012 is er een door de gemeente Roosendaal ingestelde museumcommissie, die gevraagd en 
ongevraagd advies geeft aan de gemeente. Het Tongerlohuys heeft incidenteel contact met leden van 
deze museumcommissie. 

Op dit moment is het Tongerlohuys in gesprek met de gemeente wat betreft een schenking en bruik-
leen van een deel van de gemeentelijke collectie aan het Tongerlohuys. 
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Stichting De Ghulden Roos
De Ghulden Roos is eigenaar van het grootste deel van de museumcollectie. De collectie van de 
Ghulden Roos is in bruikleen gegeven aan de gemeente voor 25 jaar, vastgelegd in een overeen-
komst. De gemeente heeft toestemming gekregen om de collectie vervolgens aan het Tongerlohuys in 
bruikleen te geven. Het dagelijks beheer en behoud van de collectie heeft de Ghulden Roos overge-
dragen aan het Tongerlohuys.

De Ghulden Roos is partner in relatie tot collectiebehoud, collectiebeheer, onderzoek en presentatie 
van de collectie. De stichting onderhandelt en draagt bij aan collectieaankopen en de financiering van 
restauraties, spreekt fondsen aan en zoekt sponsoren voor aan het jaarboek gekoppelde tentoonstel-
lingen. De stichting stelt zelf jaarlijks een beleidsplan op.
De Ghulden Roos heeft 250 leden en werkt aan het vergroten van het draagvlak binnen de Roosen-
daalse gemeenschap. Het is vooral wenselijk dat er meer mensen in de leeftijdscategorie 35-45 jaar 
aansluiten.  

Stichting Vrienden van Museum Tongerlohuys
De Stichting Vrienden van Museum Tongerlohuys heeft bijna 300 leden. Deze leden betalen jaar-
lijks een bedrag aan de Vriendenstichting, ter ondersteuning van het museum. Deze bijdrage wordt 
gebruikt voor de tijdelijke tentoonstellingen in het museum en activiteiten voor vrienden. De Vrien-
denstichting constateert dat het ledenbestand vergrijst en afneemt in aantal. De wens is juist om het 
aantal leden te vergroten en met name meer jongeren te betrekken en te interesseren. 
Het is hun taak om, in afstemming met het Tongerlohuys, te werken aan:
• Het vergroten van kennis over en de zichtbaarheid van de Vriendenstichting. Zij gaan onder 

andere een nieuwe folder opstellen en verspreiden. Het is belangrijk dat deze aansluit op de 
communicatielijn van het Tongerlohuys. 

• Het organiseren van aantrekkelijke activiteiten voor de vrienden. De leden moeten zich ‘speciaal’ 
voelen en als ambassadeur vaker in het museum komen. Deze activiteiten moeten zo aantrek-
kelijk zijn dat er nieuwe vrienden lid worden. Het is van belang dat deze activiteiten aansluiten en 
aanvullend zijn op het programma in het museum.

• Het vormgeven van de ambassadeursrol van de leden richting de Roosendaalse gemeenschap. 
Wat doen de leden om de meerwaarde van het museum aan de gemeenschap over te brengen?

Vanaf 2019 heeft het bestuur van de Vriendenstichting drie keer per jaar overleg met de conservator 
van het museum over deze taken. Het is van belang dat met elkaar wordt gedeeld wat er op het 
programma staat en hoe we elkaar kunnen versterken. 
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Samenwerking cultuursector Roosendaal

Cultuurnetwerk
Het Tongerlohuys maakt onderdeel uit van het Cultuurnetwerk Roosendaal. Dit betekent dat het 
Tongerlohuys deelneemt aan netwerkbijeenkomsten die Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal 
organiseert. Deze stichting voert een activiteitenregeling uit ter ondersteuning van lokale initiatieven. 
Medewerkers van het Tongerlohuys nemen desgevraagd een adviserende of ondersteunende rol op 
zich als het gaat om erfgoedaanvragen. 

Bibliotheek
Met de bibliotheek Roosendaal worden incidenteel projecten uitgevoerd. Uit gesprekken blijkt echter 
dat er kansen gezien worden om meer structureel samen te werken. Denk aan: 
• De collecties die elkaar kunnen versterken, fysiek op locatie en digitaal op internet of in techni-

sche faciliteiten (apps, digibord of tablet). Een themagerichte aanpak kan hierbij behulpzaam zijn.
• Het ophalen en vertellen van verhalen in de bibliotheek of het museum, waar de collecties van 

beide instellingen ondersteunend in kunnen zijn.  
• Een bredere maatschappelijke functie, zoals het aanpakken van laaggeletterdheid of eenzaam-

heid met daarbij behorende doelgroepen zoals mensen met dementie. 
• In samenhang met elkaar producten ontwikkelen voor kinderen die vragen om inzet van 21st 

century skills.
De capaciteit voor het, samen met de bibliotheek, opzetten van een project of structurele samen-
werking is in de huidige formatie te beperkt. Dit zorgt ervoor dat op dit moment alleen sprake is van 
incidentele contacten die soms leiden tot een activiteit. Hier zouden we graag op korte termijn mee 
aan de slag gaan rondom de doelgroep ouderen. Hiervoor is een projectplan opgesteld en worden 
subsidies aangevraagd. 

Heemkundekringen
Partner maar ook belangrijke doelgroep van het Tongerlohuys zijn de erfgoedvrijwilligers die verbon-
den zijn aan de heemkundekringen van Roosendaal, Nispen en Wouw. Kennis vanuit de heemkun-
dekringen wordt ingebracht in de tentoonstellingen. Ook worden in samenwerking met het HIP en de 
heemkundekringen lezingen gehouden. De heemkundekringen zijn een bron van kennis over de lokale 
en regionale historie. 

De ambitie is deze kennis aan de hand van thema’s meer actief op te halen en verhalen ‘vast te 
leggen’ en digitale te ontsluiten via de verhalenbank. We zien bovendien een kans in het digitaal ont-
sluiten van de collecties van de heemkundekringen, voor zover deze nog niet digitaal beschikbaar zijn. 
Het museum vervult hier graag een ondersteunende rol in. Capaciteitsinzet is echter op dit moment 
vanuit de basissubsidie niet beschikbaar. 

Overige partners
Incidenteel wordt samengewerkt met het Beeldend Kunstenaarscollectief Roosendaal, Platvorm R en 
musea in de regio, zoals Het Markiezenhof. 
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Samenwerking maatschappelijke sector

Zorg
Maatschappelijke samenwerking aangaan met partners in Roosendaal en de regio doe je niet zozeer 
vanwege hogere bezoekersaantallen. Het motief om samen te werken is er om de maatschappelijke 
betekenis van het Tongerlohuys te vergroten. Wij zijn van mening dat het Cultuurcluster, en daarmee 
ook het Tongerlohuys, een ontmoetingsplek kan zijn voor allerlei groepen uit de samenleving. 

De ambitie is om samen met maatschappelijke organisaties activiteiten te ontwikkelen en op te nemen 
in de programmering (co-creatie). Uitgangspunt kan zijn om juist andere doelgroepen te betrekken bij 
erfgoed (alzheimerpatiënten, nieuwe Nederlanders) of erfgoed te tonen op onverwachte plekken in 
buurten of wijken. 

In 2019 gaan we onderzoeken op welke wijze we goed invulling kunnen geven aan het ontvangen (of 
opzoeken) van groepen mensen met dementie. Het is de wens om jaarlijks meerdere betekenisvolle 
activiteiten te organiseren voor mensen met dementie én hun naasten. Door: bezoek aan het muse-
um/bibliotheek of bij een pop-up museum op locatie, te praten over de collectie, sociale interactie met 
rondleiders en het andere gesprek dat ontstaat met de mantelzorgers. Zo worden we een herinne-
ringscentrum voor mensen die hun herinneringen kwijtraken.  Via subsidies en fondsenwerving bij ge-
meente, provincie, landelijke fondsen en sponsoring willen we een pilot in 2019-2020 financieren. Op 
basis van resultaten van de pilot kan bepaald worden of en hoe dit meerjarig voortgezet kan worden. 

City-Marketing 
City-Marketing Roosendaal wil ervoor zorgen dat bezoekers, bewoners en bedrijven kiezen voor 
Roosendaal. Daarvoor wordt een langjarige strategie ontwikkeld waarin onder meer het branden van 
de verhalen van de stad centraal staat. De thema’s die in de etalage gezet gaan worden, zijn nog 
onbekend. De VVV is hierin een uitvoerende partij die moet zorgen voor meer bezoek, bestedingen 
en bekendheid. Ambitie is om bezoekers te trekken uit de eigen regio, Belgen en de grote aantallen 
bezoekers aan Rosada. Groepen die van ver komen willen we meerdere producten in de stad laten 
afnemen (arrangementen). 

Cultuur en erfgoed zijn interessante producten die in combinatie met horeca en verblijf gemakkelijk in 
een arrangement te plaatsen zijn. Visit Brabant heeft een Toerismeplan ontwikkeld voor Roosendaal 
met als aandachtspunten:
• Shoppen: met Rosada worden arrangementen opgesteld.
• Fietsen en wandelen: Natuurpoorten Wouwse Plantage en Visdonk worden landelijk gepromoot.
• Avontuur: nog onbekend.  

Samenwerking tussen Tongerlohuys en City-Marking/VVV biedt wederzijds kansen:
• Het Tongerlohuys biedt content voor arrangementen.
• Er zijn citymarketing instrumenten waar het Tongerlohuys op kan aansluiten/meeliften (betaald 

dan wel onbetaald). Denk aan billboard, folders verspreiden, etc. 
• Tongerlohuys structureel opnemen in de route van stadswandelingen (arrangement:  stadswan-

deling, bezoek museum en eten).
• Het wederzijds promoten of verkopen van producten in de winkel (dit gebeurt al in de muse-

umshop en VVV winkel).
• Het realiseren van een Ipunt/zuil van de VVV in het Tongerlohuys. 
• De samenwerking vergt nog nadere uitwerking. Gesprekken hierover worden al gevoerd. 



Subsidieaanvraag Tongerlohuys 2020-2023 28

Financiën

Subsidie Gemeente Roosendaal
De Raad voor Cultuur benoemt het belang van overheden in het financieren van musea. Zij geven 
aan dat de basisexploitatie van een museum niet substantieel afhankelijk kan zijn van sponsoren of 
fondsen. Het is dan ook zeer prettig dat de gemeente Roosendaal hoofdsubsidiënt is van het Tonger-
lohuys. Zonder deze subsidie kan het Tongerlohuys niet voortbestaan.

Nieuwe meerjarige afspraken
De gemeente heeft uitgesproken dat per 2020 meerjarige afspraken gemaakt worden met de ba-
sisinstellingen. Het Tongerlohuys is in het nieuwe subsidiebeleid benoemd als instelling waarmee een 
één-op-één subsidierelatie voor de periode 2020-2023 wordt aangegaan. Voor 1 oktober 2019 zal 
het Tongerlohuys een meerjarig subsidieverzoek indienen, gebaseerd op het meerjarig beleidsplan. 
Vooralsnog heeft de gemeente Roosendaal alleen middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren 
van het basismuseum. Wij zijn met de gemeente in gesprek over het verhogen van het ambitieniveau 
in de periode 2021-2023. Er zijn twee aanvullende scenario’s gepresenteerd waarvan, bij de behan-
deling van de Kadernota 2020, aan de gemeenteraad wordt gevraagd of hier steun voor is, zowel 
inhoudelijk als financieel. 

In de meerjarenbegroting bij deze aanvraag moet aandacht zijn voor het feit dat er geen sprake is van 
een algemene egalisatiereserve of bestemmingsreserves of -voorzieningen. Een algemene reserve 
is van belang om eventuele tegenvallers in een bepaald jaar op te vangen. Als het resultaat van een 
bepaald jaar dat toelaat, wil het museum graag zo’n reserve opbouwen.  Bestemmingsreserves of 
-voorzieningen kunnen voor een bepaald (tijdelijk) doel ingericht worden. Denk aan grootschalig on-
derhoud of vernieuwing van de vaste presentatie. De huidige subsidiesystematiek met de gemeente 
Roosendaal laat dit niet toe, aangezien er sprake is van een jaarlijkse activiteitensubsidie. Het Tonger-
lohuys voegt daarom een beheers- en beleidsplan reserves toe aan de stukken ter behandeling in de 
Kadernota 2020. Zo wordt inzichtelijk hoe de financiële basis van het museum versterkt kan worden 
en risico’s beperkt blijven. 
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Eigen inkomsten

Stichting De Ghulden Roos
De Ghulden Roos stelt jaarlijks budget beschikbaar aan het museum in het Tongerlohuys voor het 
realiseren van tentoonstellingen. Daarnaast wordt het budget van de Stichting ingezet om collectie te 
verwerven of te restaureren. 

Stichting Vrienden van Museum Tongerlohuys
De jaarlijkse bijdrage van de vrienden komt op verzoek ten goede aan publieksactiviteiten van het 
museum. 

Kaartverkoop
Er is sinds 2016 een stijgende lijn te zien in het aantal bezoekers aan het museum. Echter niet alle 
bezoekers zijn betalende bezoekers. Museumkaartbezoekers mogen bijvoorbeeld gratis het museum 
in, hoewel daar wel een kleine vergoeding voor wordt gegeven door de Museumvereniging. 

Uit een benchmark met vergelijkbare musea blijkt dat de toegangsprijs van € 5,- onder het gemid-
delde ligt. We stellen voor de toegangsprijs tot 2024 te laten stijgen tot € 7,50. Kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis het museum bezoeken. 

Museumshop
Sinds kort is er ook een museumshop ingericht, waar diverse producten worden aangeboden. 
Boeken, zowel uit eigen productie, als ingekochte boeken en ook het Jaarboek van de Ghulden 
Roos worden te koop aanboden. Er zijn recent ook VERO producten ontwikkeld in eigen productie: 
schorten, t-shirts en mokken. Deze worden binnenkort te koop aangeboden. Ook worden artikelen 
verkocht van VVV Roosendaal.

De opbrengst van zelf geproduceerde artikelen gaan naar het Tongerlohuys. Op de andere producten 
wordt een marge doorberekend, welke ten goede komt aan het museum. Op het Jaarboek zit geen 
marge. 

De administratie van de winkel wordt per 1 januari 2019 bijgehouden door Over de Tong.

De inkomsten uit de winkel zijn sinds de start nog beperkt. Het is nog zoeken welke producten de 
bezoeker aantrekkelijk vindt. Hierin wordt nu ervaring opgedaan en waar mogelijk wordt het aanbod 
uitgebreid.  
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Subsidies en Fondsen 
Om de wisseltentoonstellingen inhoudelijk en wat betreft educatie en marketing groter en aantrekke-
lijker te maken worden jaarlijks subsidieregelingen en fondsen aangesproken. De Ghulden Roos nam 
tot op heden het voortouw in het aanvragen van fondsen. Het Tongerlohuys gaat vanaf nu ook meer 
zelf fondsenwerven. Fondsen waar regelmatig aanspraak op wordt gemaakt, zijn:
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Mastboom-Brosens Stichting
• Mondriaanfonds
• Netwerk Digitaal Erfgoed
• Provincie Noord-Brabant, tijdelijke museumregeling per 1 april 2019
• Gemeente Roosendaal, 1 juli 2019 nieuw subsidiebeleid en regelingen
• VSB Fonds

Belangrijke opmerking hierbij is dat dergelijke middelen uit subsidieregelingen en fondsen altijd aan-
vullend zijn en een plafond kennen. Ze dienen vooral als extra financiering voor concrete projecten en 
kunnen nooit ingezet worden voor het financieren van de basisexploitatie.

Sponsoring
We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om sponsorcontracten af te sluiten die zorgen voor 
financiële bijdrage aan het realiseren van wisseltentoonstellingen. Via het netwerk van de Raad van 
Toezicht van het Cultuurcluster alsmede van de gemeente Roosendaal willen we de mogelijkheid voor 
sponsoring aankaarten.  

Commerciële activiteiten 
Het realiseren van commerciële activiteiten binnen het cluster vraagt nog afstemming en nadere 
afspraken.  

De historie versnelt zich verder



Subsidieaanvraag Tongerlohuys 2020-2023 31

De organisatie

Het personeel

Hoe is de organisatie ingericht?
Met de huidige bezetting (zonder zieken) lukt het met passen en meten om de taken van het basismu-
seum uit te voeren. Met de huidige exploitatie kunnen we de basis net draaiend houden. 

Museum 

Conservator (Janine) 36 uur p/wk

Coördinator vrijwilligers/collectiemedewerker (Astrid) 20 uur p/wk

Collectie-assistent (Jolanda) 3,85 uur p/wk

Collectie-assistent (Jose) 3,85 uur p/wk

Educatie/marketing (Nicole) 22 uur p/wk

Publieksactiviteiten 18 uur p/wk

Junior Conservator (HIP/Museum) 27 uur p/wk

Zakelijk coördinator/fondsenwerver 16 uur p/wk

Marketing 8 uur p/wk

Nieuw: nodig voor scenario 2 en 3 

HIP

Stadshistoricus (Joss) 18 uur p/wk

Archiefmedewerker (Niek) 10 uur p/wk

Archiefmedewerker (Mireille) 10 uur p/wk

NB: Aandachtspunt is de continuïteit op de langere termijn vanwege de pensionering van de conser-
vator en stadshistoricus (over 6 jaar). In de huidige beleidsperiode is aandacht nodig voor een goede 
overdracht van hun kennis, zodat in de volgende beleidsperiode geen probleem ontstaat.  

Actie is om taakomschrijving per medewerker toe te voegen aan beleidsplan.
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Vrijwilligers
Er zijn bijna 40 vrijwillige medewerkers als partner verbonden aan het museum. Zij worden ingezet 
voor de volgende taken:
• Ontvangst en suppoost (circa 1,3 fte, 48 uur)
• Collectie inventariseren (circa 0,4 fte, 15 uur)
• Begeleiden educatieve activiteiten (0,1 fte, 200 uur per jaar)
Het museum heeft een coördinator die alles omtrent de vrijwilligers organiseert. Denk aan acquisitie, 
contracten opstellen, inroosteren, vrijwilligers op de hoogte houden, noodgevallen oplossen.  

Het aantal vrijwilligers is op dit moment voldoende. Er is de komende jaren wel aandacht nodig voor 
het ‘jong’ houden van het vrijwilligersbestand. Er dient, uiteraard zeer zorgvuldig, afscheid genomen te 
worden van vrijwilligers die geen echte bijdrage meer kunnen leveren aan het Tongerlohuys. Actiepunt 
is het herijken van het vrijwilligersbeleid. 

Beloning
De medewerkers van het Tongerlohuys vallen onder de CAO van Nederlandse Podia. 
Actiepunt is te onderzoeken of dit de CAO musea zou moeten zijn. 

De bedrijfsvoering
Naast samenwerking op het vlak van programmering is er ook samenwerking op het gebied van 
bedrijfsvoering in het Cultuurcluster. De werkzaamheden binnen het cluster die niet op het publiek ge-
richt zijn, de bedrijfsmatige taken, worden per 1 januari 2019 samengevoegd in een bedrijfsbureau en 
aangestuurd door het hoofd bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering in het cluster is vanaf dan ondersteu-
nend aan het Tongerlohuys op de volgende onderdelen:
• Administratie en secretariële ondersteuning
• Financiën en controle
• Coördinatie en aansturing vrijwilligers
• Facilitair
• Kassa 
Dit leidt tot een eenduidige en meer professionele aanpak op al deze onderdelen. Dit vraagt met name 
een nieuwe aanpak wat betreft fondsenwerving, inkoop en het nemen van financiële beslissingen. Het 
bedrijfsbureau dient hierbij altijd ingeschakeld te worden, aan het begin en aan het eind van trajecten 
waar een financiële component aan zit.  

Gezonde zelfstandige bedrijfsvoering
Het museum en de gemeente delen de wens om te komen tot een meer zelfstandige bedrijfsvoering 
voor het museum en een duurzame (financiële) exploitatie. 
Het museum is nu kwetsbaar vanwege het volledig ontbreken van reserves. Deze zijn van belang om 
risico’s af te dekken of om in te zetten voor nieuwe investeringen. Voor een gezonde museale bedrijfs-
voering is het belangrijk dat er sprake is van:
• Een goede algemene reserve om algemene risico’s af te dekken. Daarbij wordt uitgegaan van 

5% (volgens regelgeving gemeente) van de exploitatie.
• Een onderhoudsreserve voor meerjarig groot onderhoud (op basis van een onderhoudsplan).
• Een inrichtingsreserve voor het regulier (circa elke 5 jaar) herinrichten of actualiseren van een deel 

van de vaste presentatie. 
• Actiepunt is het opstellen van een beleids- en beheersplan reserves.
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Planning 
Planningen maken en die met anderen communiceren zijn aandachtspunten voor elke organisatie.  
Voorbeeld is de planning rondom de benodigde communicatie-inzet bij tentoonstellingen en daaraan 
gekoppelde activiteiten. Een communicatiestrategie kan pas effectief zijn als die ruim op tijd (3 maan-
den van tevoren) gestart kan worden. 
Planning is ook vereist om aanbod goed af te stemmen op de programmering in De Kring en het 
aanbod van de horeca. Er zijn ook meer mogelijkheden tot het maken van arrangementen binnen het 
cluster als de planning op orde is.   

Overlegstructuren
Er zijn verschillende overlegstructuren ingericht: 
• Afstemming Communicatie: elke 3 maanden door Kitty, Joss, Janine en Astrid
• Afstemming Vriendenstichting: elke 4 maanden door Janine
• Afstemming Management team cluster: elke week door Janine
• Afstemming Vrijwilligers: elke maand door Astrid en Janine
• Afstemming Collectie: wekelijks Astrid en Janine
• Afstemming Planning: wekelijks Astrid met cluster
Actiepunt is het beter vastleggen van gemaakte afspraken. 

Kwaliteit en monitoring

Geregistreerd Museum
Nederland kent geen museumwet. De titel ‘museum’ is dan ook niet beschermd. Om toch een 
standaard te stellen, hebben de Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulen-
ten in 2000 gezamenlijk het Museumregister opgericht. Het doel is het zichtbaar maken, bewaken 
en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea en daarmee verantwoord beheer van het 
culturele erfgoed. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale 
taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Het Tongerlohuys is opgenomen in 
dit register. 

Museana
Per 2018 neemt het Tongerlohuys weer deel aan Museana, het Museum Analyse Systeem. Het is 
een benchmarksysteem dat onder meer tentoonstellings- en bezoekersgegevens en informatie over 
personeel en financiën registreert. Daarnaast zijn ook demografische gegevens met betrekking tot be-
volking en huishoudens toegevoegd. De jaarlijkse cijfers over de Nederlandse museumsector worden 
jaarlijks gepubliceerd door de Museumvereniging.

Klankbordgroep
Het museum heeft de wens om een klankbordgroep in te richten, met mensen uit Roosendaal die 
creatief mee kunnen denken met het Tongerlohuys. Om van gedachten te wisselen over belangrijke 
thema’s, nieuwe doelgroepen en mee te denken over de programmering. De eerste stappen hierin 
moeten nog gezet worden. 
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Beleidscyclus: opdracht verlenen, bijsturen en evalueren 
Er worden tal van opdrachten gegeven vanuit het museum. Deze hebben voornamelijk te maken met 
het inrichten van de wisseltentoonstellingen en daaraan gekoppeld materiaal en activiteiten. 

Actiepunt is een meer projectmatige aanpak te ontwikkelen in deze steeds terugkerende werkzaam-
heden. Zodat duidelijk afspraken gemaakt kunnen worden over wat er moet gebeuren, wie wat doet, 
wat het mag kosten en wat deadlines zijn. Voor het aanbesteden van opdrachten is de conservator nu 
grotendeels alleen verantwoordelijk. Het is belangrijk dat bij opdrachten vanuit meerdere perspectie-
ven meegekeken wordt naar de offerte en de offrerende partij (laten pitchen en gezamenlijk de keuze 
bepalen).  

Daarnaast moet er aandacht zijn voor het terugkijken op tentoonstellingen en evenementen. Was het 
succesvol en waarom? Wat werkt wel en wat niet? Hoe gaan we het volgende keer beter doen? Hier-
door wordt de opdrachtverlening in het vervolg steeds scherper en leidt dat tot kwaliteitsverhoging 
van het geleverde product en voor intern draagvlak. Publieksonderzoek kan onderdeel uitmaken van 
deze cyclus. De gemeente vraagt in de ‘Toelichting subsidieregeling Cultureel Erfgoed 2020 Museum 
Tongerlohuys’ om onderzoek naar: klanttevredenheid, effecten van activiteiten en benchmarkgege-
vens. Met de gemeente moeten nog afspraken gemaakt worden wat voor informatie op welk moment 
aangeleverd moet worden om het effect van het beleid te monitoren. 

Vrijwilligersteam Tongerlohuys
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Het gebouw

Gebouw
Het museum is sinds 1974 gehuisvest in het Tongerlohuys. Het is de voormalige pastorie van de Nor-
bertijnen uit Tongerlo (België). Het Tongerlohuys is eigendom van de gemeente Roosendaal.

Huur
In 2010 heeft de gemeente de wens geuit om het beheer van het gebouw, voor het huurdersdeel over 
te dragen aan het museum en een formele huurovereenkomst aan te gaan met het museum. Een 
overeenkomst waarin ook het langjarige onderhoud door het museum als huurder en de gemeente als 
eigenaar/verhuurder is vastgelegd. 

Het gebouw
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5. Samenvatting

Samenvattend kunnen we de drie scenario’s als volgt naast elkaar zetten. 

Scenario 1: Basis-
museum, traditioneel 
museum
(Situatie nu)

Scenario 2: Maat-
schappelijke sa-
menwerking binnen 
Roosendaal
(Historisch Hart scena-
rio 2 LAgroup 2010)

Scenario 3: Aanspre-
kend en toonaange-
vend voor West-Bra-
bant

Korte omschrijving: 
waar kiezen we voor 
met dit scenario.

Keuze voor een 
historisch museum 
met het ‘Verhaal van 
Roosendaal’ en een 
Historisch Informatie 
Punt. Waarbij in de 
programmering zo nu 
en dan sprake is van 
hedendaagse kunst-
tentoonstellingen

Scenario 1 met als 
extra: Versterking van 
de collectie, meer 
educatie, ook voor 
specifieke doelgroe-
pen, digitale interac-
tieve toepassingen, 
fondsenwerving en 
een grotere zichtbaar-
heid door maatschap-
pelijke samenwerking 
met lokale erfgoedin-
stellingen (op locatie) 
en zorginstellingen in 
Roosendaal.

Scenario 1 én 2 met 
als extra: Spraakma-
kende (hedendaagse) 
tentoonstellingen op 
een externe locatie, 
met een bovenregi-
onale uitstraling. Het 
inrichten van een 
educatie-en publieks-
ruimte. Stevige inzet 
op communicatie en 
landelijke marketing. 

Prestaties Museum Presentatie
• Bestaande vaste 

presentatie op 
peil houden en 
in 2020 en 2021 
geleidelijk afron-
den volgens het 
plan “Het Verhaal 
van Roosendaal”

• 2 wisseltentoon-
stellingen jaar 
die aansluiten bij 
lokale thema’s.

Prestaties uit scenario 
1 + extra prestaties:
 
Presentatie
• Bestaande vaste 

presentatie in 
2020 versneld 
afronden en 
regelmatige ver-
nieuwing van de 
vaste presentatie. 

• 3e wisseltentoon-
stelling per jaar 

• Interactieve 
(digitale) toevoe-
gingen aan de 
vaste en tijdelijke 
presentatie.

Prestaties uit scenario 
1 én 2 + extra pres-
taties:

Presentatie
• Presentatie he-

dendaagse kunst 
met educatieve 
activiteit op exter-
ne locatie 

• Beeldentuin in 
de tuin van het 
Tongerlohuys
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Collectie
• Collectiebeheer, 

zonder collectie-
vernieuwing.

• Digitale collectie 
opnemen in de 
provinciale da-
tabase Brabant 
Cloud

Collectie
• Collectie vernieu-

wen, restauraties 
realiseren, beheer 
gemeentelijke 
collectie.

• Beperkte gekli-
matiseerde depot 
voorziening op 
zolder.

• Digitale collectie 
ook ontsluiten 
op website Ton-
gerlohuys en in 
digitale applica-
ties (ook in het 
museum). 

Collectie
• Vergroten gekli-

matiseerd depot 
op zolder

• (digitaal) ontslui-
ten van erfgoed-
collecties in privé 
eigendom.

 

Educatie
• 2 educatie pro-

jecten per jaar bij 
tentoonstellingen.

• Bestaande 
educatie bij vaste 
presentatie hand-
haven

Educatie
• Maatschappelijke 

projecten in het 
museum gericht 
op ‘dementie’, 
samen met de 
bibliotheek en 
zorginstelling.

• Realiseren door-
lopende leerlijn 
onderwijs po 
en vo

• Netwerk bouwen 
rondom educatie, 
culturele instel-
lingen.

Educatie
• Interactieve 

publieks- en 
educatieruimte in 
het museum

Communicatie/
marketing
• Zichtbaar in 

social media en 
lokale media

Communicatie/
marketing
• Marketinginzet op 

de regio

Communicatie/
marketing
• Ambitieuze inzet 

op marketing op 
bovenregionale/
landelijke schaal.
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Bereik
• Digitaal bereik via 

social media
• Bezoekersaan-

tallen: 10.000 per 
jaar

• Kinderen tot en 
met 12 gratis 
toegang.

Bereik
• Groei digitaal 

bereik via social 
media, website 
Tongerlohuys en 
provinciaal/lande-
lijk (door digitale 
collectie).  

• Bezoekersaan-
tallen: 13.000 in 
totaal (meer be-
zoekers uit regio,  
erfgoedvrijwilli-
gers, maatschap-
pelijk) 

• Kinderen tot en 
met 18 gratis 
toegang.

Bereik
• Bezoekersaan-

tallen: 20.000 
25.000 in totaal 
(meer bezoe-
kers uit regio 
en bezoekers 
hedendaagse 
kunst)

 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Prestaties HIP • Informatiefunctie 
op locatie HIP

• Informatiefunctie 
voor gemeente 
en VVV

• Werkruimte voor 
vrijwilligers WBA 
en museum

• Lezingen, erf-
goedcolleges en 
een activiteit bij 
tentoonstelling

Prestaties scenario 1 
met als plus:

• Ruimere 
openingstijden: 
hetzelfde als 
museum

• HIP als ‘wer-
kruimte in het 
museum’

• Meer ondersteu-
ning van ama-
teurbeoefenaar

• Netwerk bouwen 
met heemkunde, 
erfgoedgemeen-
schappen en VVV

• Vraaggericht 
workshops ont-
wikkelen

• Verhalenbank 
actief versterken 
aan de hand van 
relevante thema’s 
(verhalen bij 
collectie)

Prestaties scenario 2 
met als plus:

• Gevraagd en 
ongevraagd 
adviesfunctie aan 
gemeente en re-
levante partners 
als monumenten-
commissies

• Ondersteunende 
rol in digitalisering 
collecties heem-
kundekringen.

 


