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Natural history institutions are not, nor should they be, strictly entertainment 
venues. The strength of these institutions is their collections and the research 
and education the collections are predicated on.  
[Natuurhistorische musea zijn geen pretparken en moeten dat ook niet worden. De kracht van deze 
instellingen zit in hun collecties en in het onderzoek en de educatie die op de collecties zijn gebaseerd]. 

 
Joshua Drew 
Conservation Biology 25 (2011) pp. 1250-1252  
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Het Beleidsplan 2013-2016: 
uitgangspunten 

 
In dit Beleidsplan 2013-2016 zijn onze ambities verwoord. Zonder ambities is er geen visie, 
en zonder visie is er geen goed museum. Dat deze ambities niet kunnen worden gerealiseerd 
zonder maatschappelijke inbedding en zonder voldoende financiële armslag mag voor zich 
spreken. De aandacht van bestuur, directie en medewerkers van het museum zal de komende 
jaren dan ook uitgaan naar vier belangrijke beleidsaspecten: 
 

- het vasthouden aan (het hoge niveau van) de ambities,  
- het versterken van de functie van het museum als kennisinstelling,  
- het daartoe versterken van de maatschappelijke inbedding, waaronder begrepen die 

in de Metropoolregio, en  
- het verwerven van voldoende financiën om die ambities te verwezenlijken 

 
In de voorliggende beleidsplanperiode zullen per jaar prestatie-indicatoren worden 
geformuleerd voor de genoemde kerntaken en de belangrijkste onderdelen van de 
bedrijfsvoering. Dit beleidsplan 2013-2016 geeft de hoofdlijnen aan. Het is geschreven ten 
behoeve van de aanvraag voor de Cultuurplanperiode 2013-2016 van de gemeente 
Rotterdam. 
  
 

wat is Het Natuurhistorisch? 
 
mission statement 
 
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (hierna Het Natuurhistorisch of kortweg: het museum) 
is een laagdrempelig museum met bijzondere aandacht voor de natuur en de natuurhistorie 
van de regio Rotterdam en de rest van de wereld. Ten opzichte van vergelijkbare musea 
onderscheidt Het Natuurhistorisch zich door een dynamisch collectie- en verzamelbeleid, een 
actieve onderzoekspoot en door een relativerende en opvallende kijk op de altijd 
verbazingwekkende natuur. 
 
Het Natuurhistorisch is het enige museum in zijn soort in Rotterdam, in de regio Rijnmond en 
zelfs in de zuidelijke vleugel van de Randstad, de zg. Metropoolregio. Inhoudelijk richt het 
museum zich met nadruk op de natuur – in de meest brede zin van het woord – in onze sterk 
verstedelijkte Rotterdamse / Metropool regio (en de rest van de wereld), waarbij met nadruk 
ook het geologische verleden wordt betrokken. Daarnaast wil het museum een rol spelen bij 
de promotie van biowetenschappen en het bevorderen van een verantwoorde 
wetenschapscommunicatie. Onze naam staat voor collecties, tentoonstellingen, activiteiten, 
onderzoek en informatie op het gebied van (stads)natuur, natuurhistorie en levenswetenschap. 
Het museum is al een kleine eeuw actief, publieksgericht, professioneel, dynamisch en 
innovatief en het vervult een voortrekkersrol binnen de nationale natuurhistorische 
museumwereld.  
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motto 
 
Het Natuurhistorisch verrijkt je kijk. 
 

kerntaken en aandachtsgebieden 
 
De kerntaken van het museum zijn afgeleid van de klassieke trias musealis: verzamelen, 
onderzoeken en presenteren. Deze zijn ook weergegeven in de bekende omschrijving van het 
museum in de ICOM code (ICOM = International Council of Museums): 
“Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de 
gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en 
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en 
tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.”  
 
Wij vinden dit een verouderde en beperkte definitie. Hij doet te weinig recht aan het 
maatschappelijke belang van de functie van het museum als bron van kennis. 
 
De Britse Museum Association hanteert al een bredere kijk: 

The Museums Association (MA) agreed a definition in 1998. It says: 'Museums enable people 
to explore collections for inspiration, learning and enjoyment. They are institutions that collect, 
safeguard and make accessible artefacts and specimens, which they hold in trust for society.' 
This definition includes art galleries with collections of works of art, as well as museums with 
historical collections of objects. Museums should: 
1: Hold collections in trust for the benefit of society 
2: Focus on public service 
3: Encourage people to explore collections for inspiration, learning and enjoyment 
4: Consult and involve communities, users and supporters 
5: Acquire items honestly and responsibly 
6: Safeguard the long term public interest in the collections 
7: Recognise the interests of people who made, used, owned, collected or gave items in the 
collections 
8: Support the protection of natural and human environments 
9: Research, share and interpret information related to collections, reflecting diverse views 
10: Review performance to innovate and improve 
  

 
Zonder hier het begrip ‘museum’ als zodanig te willen herdefiniëren vindt Het Natuurhistorisch 
de volgende punten van groot belang: 
 

A: Het doel van het museum is kennis en inzicht te ontwikkelen en de verspreiding ervan te 
bevorderen. 
B: Het museum verwerft, documenteert en behoudt objecten en andere getuigenissen van 
de mens en diens omgeving en informeert daarover. 
C: Het museum is onderdeel van het collectieve geheugen van de maatschappij en levert 
een bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij. 
D: Het museum is toegankelijk voor het publiek en biedt belevingen die alle zintuigen 
aanspreken. 
(naar prof. dr J. van den Broek, hgl. wetenschapscommunicatie, Museumcongres #5, 6/7 oktober 2011) 
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Kortom: het museum heeft een maatschappelijke functie als kennismakelaar. 
Dat aspect wil Het Natuurhistorisch in de planperiode 2013-2016 nader en beter uitwerken. 
Vanuit deze functie als kennismakelaar is dit beleidsplan vormgegeven. 
 

een spin in een web 
 
Het Natuurhistorisch wil voldoen aan een biologisch cliché-beeld: dat van een spin in een 
web. Veel ‘draadjes’ om rekening mee te houden, veel relaties met het publiek en de 
buitenwereld, veel invloeden die op het museum inwerken maar ook veel invloeden die van 
het museum uitgaan naar de buitenwereld. Nu – intussen 25 jaar na de doorstart in 1987 – 
Het Natuurhistorisch een gevestigd museum is met een duidelijke verworven positie binnen de 
kring van Rotterdamse culturele instellingen, is het vooral van belang om niet alleen te 
beschrijven wat we doen en hoe, maar vooral ook in welke omgeving het museum opereert 
om de gestelde doelen te verwezenlijken. Het gaat om de plaats van het museum te midden 
van een veelheid aan samenwerkingsverbanden of allianties. En om doelgroepen. 

 
doelgroepen 
 
Op basis van de kerntaken zullen verschillende doelgroepen worden geformuleerd. Vooraan 
staat het algemene museumpubliek met nadruk op kinderen in groepsverband en op gezinnen. 
Daarnaast spelen als doelgroep een rol: natuurliefhebbers, toeristen, wetenschappers, 
beleidsmakers, Rotterdammers, inwoners van de Metropoolregio, cultureel geïnteresseerden. 
Maar ook de overheid vormt een doelgroep. 

 
levendige binnenstad 
 
Het Natuurhistorisch ligt in het Museumpark, een gedeelte van de binnenstad en deel van het 
Hoboken gebied. In februari 2009 is de gebiedsvisie Rotterdam Hoboken vastgesteld door 
een grote groep betrokkenen (gemeente, onderwijs- en culturele instellingen, bedrijven, 
omwonenden). De gebiedsvisie zet in op het creëren van een internationaal topmilieu in 
Hoboken met ruimte voor lichaam en geest. Het Museumpark heeft een grote potentie als 
stedelijke ontmoetingsplaats, een esthetisch rustpunt in nabijheid van het stadscentrum, een 
plaats om te zien en gezien te worden. Stichting Museumpark (bestaande uit Arminius, Chabot 
Museum, de Kunsthal Rotterdam, Museum Boijmans-Van Beuningen, Het Natuurhistorisch en  
het Nederlands Architectuurinstituut) is de initiator voor de visie op dit onderdeel. De 
instellingen rond het Museumpark zullen in aanvulling op het stedelijke hoofdprogramma een 
aanvullende programmering vanuit hun eigen doelstellingen vormgeven. Daartoe zijn diverse 
randvoorwaarden van groot belang; in Bijlage 4 (Visie Museumpark) staat meer in extenso 
een visie t.a.v. het Museumpark verwoord. 
 

en ook nog...  
 
Het Natuurhistorisch is een middelgroot museum, maar binnen de natuurhistorische sector één 
van de grotere instellingen, met een relatief grote inhoudelijke invloed. Het Natuurhistorisch is 
uniek in Nederland wat betreft de aandacht voor urbane ecologie (stadsecologie). Het 
museum is gehuisvest in een historisch gebouw (Villa Dijkzigt, het voormalige woonhuis van de 
familie Van Hoboken, een rijksmonument) en beheert een collectie met een rijke traditie, die 
teruggaat tot het midden van de 19e eeuw. Het museum is in 1927 opgericht als 
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Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Van 1986 tot 2005 is die naam tijdelijk anders geweest: 
destijds vond men de term Natuurmuseum Rotterdam ‘dynamischer’ klinken. Inmiddels gebruikt 
het museum sinds september 2011 als aanspreekterm “Het Natuurhistorisch”. Kort en krachtig, 
passend bij onze ambitie en uitstraling. 
 
 

een korte terugblik naar de 
vorige planperiode 

 
Gemiddeld weten ruim 40.000 bezoekers Het Natuurhistorisch te vinden. Groei naar 
50.000 is wenselijk, maar een groter aantal bezoekers is binnen de marges van de huidige 
huisvesting niet goed haalbaar. Om die reden wordt meer en meer samengewerkt met andere 
partijen. In 2010 en 2011, bijvoorbeeld, maakte Het Natuurhistorisch drukbezochte 
producties in FutureLand, het bezoekerscentrum van het Havenbedrijf / de Tweede 
Maasvlakte, waar vele duizenden bezoekers tentoonstellingen over de fossielen van de 
Maasvlakte en de natuur in het havengebied bekeken.  
 
De organisatie bestaat thans (termino 2011) uit een formatie van circa 20 fte, inclusief een 
drietal ID-medewerkers en drie WIW-medewerkers (RoBedrijf). Naar verwachting zal als 
gevolg van bezuinigingen de formatie in 2012 krimpen naar 19 fte, en zullen in dat jaar ook 
de WIW-ers afvloeien. Verder zijn er zo’n 25 vrijwilligers die een deel van het collectiebeheer 
voor hun rekening nemen, is een tiental vrijwilligers werkzaam in de winkel (balie / 
frontoffice), zijn er drie vrijwilligers bij bSR, twee in de technische dienst en is er een tiental 
oproepkrachten voor educatieve begeleiding. Daarmee is het museum binnen de branche een 
middelgrote organisatie.  
 
Op samenwerkingsgebied wordt nog altijd nauw samengewerkt met het Erasmus MC op 
het gebied van wetenschapsvoorlichting, toegespitst op biomedisch onderzoek. De 
samenwerking met collega-musea in het Museumpark is geïnstitutionaliseerd in de Stichting 
Museumpark, waar de directeur van het museum qualitate qua deel van uitmaakt. Voor de 
promotie van de Rotterdamse musea participeert het museum actief in de Vereniging 
Marketingoverleg Musea Rotterdam. Verder participeert het museum in de Stichting 
Rotterdamse Museumnacht en zijn wij lid van de Nederlandse Museumvereniging (NMV) en 
de Vereniging van Science Centra (VSC). Met en voor RTV-Rijnmond werden zestien 
afleveringen van de succesvolle televisieserie ‘Fauna & Gemeenschap’ gemaakt over de 
Rotterdamse stadsnatuur.  
 
Vanuit de afdeling bSR wordt intensief samengewerkt met meerdere (ex-)gemeentelijke en 
andere diensten: Stadsontwikkeling (dS+V, Gemeentewerken, OBR), Havenbedrijf Rotterdam 
NV, deelgemeenten, hoogheemraadschap, DCMR, etc. Ook onderhoudt bSR op het gebied 
van de stedelijke ecologie relaties met andere gemeenten, waaronder Leiden, Zoetermeer en 
Schiedam als belangrijkste. 
 
Sinds enkele jaren wordt ook, hoewel bescheiden van omvang, samengewerkt met 
natuurhistorische musea in het buitenland, te weten het Museu Balear de Ciències Naturals in 
Sóller, Spanje, en het Museo de Historia Natural van de Universidad San Marcos, Lima, Peru. 
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Vijf keer per jaar verschijnt Straatgras, ons publieksmagazine met wetenswaardigheden en 
achtergronden. Met dit full-colour relatiemagazine, dat wordt gedrukt in een oplage van 1500 
stuks, worden de vrienden en relaties van het museum bereikt. Eens per jaar verschijnt 
Deinsea, het wetenschappelijke tijdschrift van het museum, tegenwoordig alleen online. 
 
Tijdens de nog lopende planperiode zijn de collecties, die tot dan toe eigendom waren van 
de Vereniging Natuurmuseum Rotterdam, overgedragen aan de Stichting Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam. Voor het beheer van de collecties laat de Stichting zich bijstaan door een 
Collectie Adviesraad. De genoemde Vereniging is opgeheven. Wel is opgericht de Stichting 
Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, met als voornaamste doel het werven 
van externe gelden voor museale behoeften die niet uit de normale exploitatie worden gedekt. 
Aan het opzetten van een zakenkring wordt thans (2011 – 2012) gewerkt. 
 
De liquiditeit en de balanspositie zijn en blijven problematisch. Door continue bezuinigingen 
(o.a. veroorzaakt door de niet-toekenning van accrès in combinatie met huurverhogingen en 
prijsstijgingen, gevolgd door het afschaffen van gesubsidieerde arbeid) werd en wordt de vrij 
besteedbare marge steeds kleiner. In 2011 moest daartoe geld worden geleend (bij de 
Stichting Vrienden); in 2012 leidt een en ander ook tot personele maatregelen. Bovendien is 
het tentoostellingsbudget onverantwoord laag. 
 

Toch kunnen we terugkijken op een succesvolle periode: mooie tentoonstellingen, veel 
bezoek, veel (gratis) publiciteit, een grote naamsbekendheid en enthousiast personeel maken 
Het Natuurhistorisch tot een fijn Rotterdams museum! 
 

 
Het Natuurhistorisch:  

een rol als kennismakelaar 
 

de collecties als bron van kennis 
 

algemeen  
 
De collecties vormen de kern van het museum. Als bijlage 3 bij dit beleidsplan is het 
Collectieplan gevoegd. Hierin staat het collectiebeleid in extenso verwoord. Kort samengevat, 
wordt verzameld en beheerd vanuit een viertal ‘beheersperspectieven’ die geworteld zijn in 
een Rotterdams/regionaal natuurhistorisch museum: 
 
1  Het deltaperspectief heeft een sterk regionaal karakter en betreft fossielen uit de 
Noordzee, de grote rivieren en de Zeeuwse Stromen, vissen (uit binnen- en buitenwater) en 
overige (zee)dieren van de Hollandse kust.  
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2  Het urbane perspectief heeft de stad en de sterk verstedelijkte Rijnmond (inclusief de 
Metropoolregio) als verzamelgebied. In Nederland is geen ander natuurhistorisch museum dat 
dit urbane uitgangspunt zo nadrukkelijk en zo actief hanteert. 
 
3  Het biodiversteitsperspectief weerspiegelt de wortels van de collectie, namelijk de 
schelpen, insecten en gewervelden (vogels, vissen, zoogdieren, amfibieën en reptielen) die 
vanouds de kern van de collectie vormen, en materiaal uit de Rotterdamsche Diergaarde.  
 
4  Het presentatieperspectief beziet de collectie vanuit esthetisch en educatief-informatief 
oogpunt: is het object mooi/interessant om te exposeren.  
 
De nummering geeft een rangorde aan, een volgorde van belangrijkheid en aandacht. 
 
Primair stelt Het Natuurhistorisch zich dus ten doel een museum te zijn voor de stad en de 
regio. Ons ‘werkgebied’ in de planperiode is daarom de stad Rotterdam, de agglomeratie 
Rijnmond en de Metropoolregio en – in bredere zin – het Deltagebied inclusief een deel van 
de Noordzee. Daar liggen onze interesse en onze expertise en daar wonen onze 
doelgroepen. Binnen deze regionale context vindt actieve collectievorming plaats op het 
gebied van (onder meer) botanie met nadruk op urbane flora; zoölogie met nadruk op 
malacologie, entomologie, en gewervelden; en paleontologie met nadruk op fossiele 
zoogdieren. Ook vindt collectievorming plaats ten behoeve van exposities en educatieve 
doeleinden, en voor specifieke onderzoeksgebieden van Honorair Onderzoeksmedewerkers.  
 
Vanouds verzamelde het museum natuurhistorische objecten van over de gehele wereld; deze 
verzameldrang is terug te vinden in de collecties. Toch zullen in de (nabije) toekomst keuzes 
noodzakelijk zijn, en delen van de collectie zullen dan niet verder worden aangevuld. In 
uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de Collectieadviesraad tot ontzameling (afstoting) 
worden besloten. Ontzamelen geschiedt niet vanuit een negatieve motivering (ruimtegebrek, 
geldgebrek), maar vanuit het doel de collectie als bron van kennis over stad en regio te 
optimaliseren. Om diezelfde reden wordt ook actief verzameld. De fossielen van de Tweede 
Maasvlakte zijn daarvan een goed voorbeeld: zij dragen bij aan onze kennis over het 
ontstaan van onze regio. 
 
Alle (deel)collecties zijn eigendom van het museum (in casu de Stichting Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam). De instelling van een Collectie Adviesraad in 2008 zorgde voor een 
verdere professionalisering van het collectiebeleid. 
 

registratie 
 
De collectie is ten behoeve van zowel de interne als externe toegankelijkheid en 
raadpleegbaarheid digitaal ontsloten op zodanige wijze dat de registers via internet (eigen 
website en GBIF-net = Global Biodiversity Information Facility) zijn in te zien en aansluiten op 
de internationale bio-informatica standaarden. Onderzoekers, collega-musea en het publiek 
hebben op die manier toegang tot onze gegevens waardoor de collectie een grotere 
wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis krijgt. 
 
Inmiddels zijn 167.350 objecten digitaal geregistreerd (stand november 2011). Hiervan zijn 
bovendien 9700 objecten (alle mollusken, van 289 families) ontsloten via de website nmr-
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pics.nl in de vorm van thumbnail foto’s. Dit verhoogt in sterke mate de vindbaarheid van de 
collectie door zoekmachines. 
 
Registratie vindt plaats in het ‘in huis’ ontwikkelde CB3.0 (een FileMaker applicatie). De inzet 
van vrijwillige collectiebeheerders bij de registratie is van groot belang: zij verrichten het 
meeste invoer-werk. Het beleid is gericht op voortgaande digitale ontsluiting van de collectie. 
 
In 2012 moet een nieuwe applicatie (werknaam: WaarnemingPro) gereed zijn, waarin bSR 
waarnemingen van dieren en planten registreert die tijdens veldwerk worden geïnventariseerd. 
Deze geodatabase wordt samen met een aantal andere ecologische adviesbureaus en de 
Nederlandse Gegevensautoriteit Natuur ontwikkeld. Deze database is de opvolger van de 
inmiddels verouderde Ecolog. De nieuwe database is gekoppeld aan de Nationale Databank 
Flora en Fauna (NDFF) waardoor alle soortlijsten actueel blijven en er door derden gegevens 
opgevraagd kunnen worden. Hiermee loopt bSR voorop in de ecologische advieswereld. De 
database kan ook weer gekoppeld worden aan de veldcomputers, zodat alle verzamelde 
gegevens buiten op een later moment weer snel en accuraat ingeladen kunnen worden. 
Daarnaast blijven de Rotterdamse gegevens uitgewisseld worden met het stedelijke 
datasysteem GisWeb, waardoor alle ambtenaren in de gemeente Rotterdam inzage hebben in 
de belangrijkste verzamelde natuurdata. 
 

depots 
 
Op aanraden van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (verwoord in haar advies 
betreffende de cultuurplanaanvraag 2009-2012) heeft Het Natuurhistorisch een verdieping 
gehuurd van het voormalige archiefgebouw aan de Robert Fruinstraat. Daar liggen thans de 
kwetsbaarste collectie, te weten entomologie (insecten) en het herbarium (alsmede een deel 
van de bibliotheek) onder klimatologisch gunstiger omstandigheden opgeslagen. In het 
museumgebouw zelf (waar zich momenteel de collecties mollusken, vogels, zoogdieren, 
fossielen en gesteenten alsmede de vloeistofpreparaten bevinden) zijn de omstandigheden te 
instabiel, maar financiële middelen voor een adequaat klimaatbeheersingssysteem ontbreken. 
Dit blijft een probleem. Verhuizing van de kwetsbare (en groeiende) fossielencollectie naar het 
externe depot is zeer wenselijk en vergt aanschaf van rolstellingen. 
 

bibliotheek  
 
De bibliotheek (ook onderdeel van de collectie) is van groot belang voor het museum en is in 
eerste instantie voor intern gebruik, voor het onderzoek, voor het collectiebeheer en voor het 
werk van bSR. Het bezit wordt dan ook verder aangepast aan deze kerntaken: hij bevat 
standaard- en determinatiewerken alsmede taxonomische overzichten op gebied van zoölogie, 
botanie, paleontologie en geologie en literatuur over (stads)ecologie. Tijdschriften op deze 
gebieden worden behouden, verworven en waar nodig aangevuld.  
De museumbibliotheek heeft slechts een beperkte publieksfunctie; zeker sinds de opmars van 
internet en de opkomst van Google is er slechts geringe belangstelling. Het oudere 
boekenbestand wordt mede om die reden verder ingekrompen. Elektronische ontsluiting gaat 
voort. Samenwerking met de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) 
waarvan de bibliotheek in het museum is gehuisvest, wordt voortgezet. Dit levert een 
belangrijke uitbreiding op van het geologische deel van de bibliotheek. 
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het onderzoek als generator van kennis 
 
Landelijk en internationaal levert Het Natuurhistorisch een bijdrage aan wetenschappelijk 
onderzoek. Bij de introductie in Nederland van de stadsecologie als begrip en als 
onderzoeksgebied heeft het museum een voortrekkersrol vervuld. Onderzoeksresultaten 
hebben ook een spin-off naar de publieksfunctie in de vorm van (kleine) exposities en veel 
publiciteit (in de afgelopen planperiode  betrof dat o.a. de ontdekking van een fossiele 
roofpotvis in Peru, van een fossiele hyenakeutel in de Noordzee bij de Tweede Maasvlakte en 
van een nieuwe uitgestorven soort dolfijn). Al dergelijke vondsten en ontdekkingen komen 
terug in de vorm van publiekspresentaties. 
 
collectiegerelateerd onderzoek  
 
Het collectiegerelateerde onderzoek is ondergebracht bij de Honorair Conservatoren en de 
Honorair Onderzoeksmedewerkers die daarvoor worden gefaciliteerd in tijd en 
voorzieningen. Hier is sprake van vrijwilligerswerk. De nadruk ligt op fauna van het 
Noordwest-Europese gebied, maar andere aandachtsgebieden worden niet a priori 
uitgesloten. 
 
paleontologisch onderzoek  
 
Onderzoek aan fossielen vindt plaats in samenwerking met enkele andere natuurhistorische 
musea (o.a. in Maastricht, Leiden, Denekamp, Boxtel) en met de Universiteit Utrecht. Voor een 
deel bestaat de samenwerking uit de beschikbaarstelling van de directeur van Het 
Natuurhistorisch in de functie van bijzonder hoogleraar Vertebratenpaleontologie aan de 
Universiteit Utrecht (faculteit Geowetenschappen). Binnen Het Natuurhistorisch is het 
paleontologisch onderzoekswerk geconcentreerd op Nederland en de Noordzee, en op de 
fossielen die in deze gebieden worden gevonden, zoals mammoeten en walvissen. Daarnaast 
wordt intensief samengewerkt met de Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, met Utrecht en met 
Naturalis omtrent fossielen uit de steengroeve van Winterswijk; ook hiervoor is een Honorair 
Onderzoeker in het museum werkzaam. 
 
Het door Het Natuurhistorisch uitgevoerde onderzoek wordt volledig extern gefinancierd: het 
geschiedt óf door vrijwilligers, óf in opdracht (het werk van bSR, zie hieronder), óf wordt 
gesponsord (bijvoorbeeld het veldwerk in Peru in 2008-2011). Ook spelen onze allianties met 
andere partijen hier een rol, bijvoorbeeld met de Universiteit Utrecht voor onderzoek aan 
fossielen. 
 
Het jaarlijks uitgeven van een eigen wetenschappelijk tijdschrift, Deinsea, is in de 
Nederlandse natuurhistorische sector vrijwel uniek. Het tijdschrift bestaat sinds 1994 en heeft 
op het gebied van natuurhistorisch onderzoek inmiddels internationale bekendheid gekregen. 
Het wordt inmiddels geheel web-based uitgegeven, waarmee drukkosten worden uitgespaard. 
 

bSR : kennismakelaar voor stadsecologie 
 

bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR) werd in 1997 opgericht door het museum in 
samenwerking met de toenmalige dienst Gemeentewerken Rotterdam en maakt sinds 2004 
organisatorisch deel uit van Het Natuurhistorisch. bSR heeft als doel de kennis over de natuur 
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in stedelijke gebieden, met name Rotterdam, te vergroten. bSR houdt zich specifiek bezig met 
het verzamelen van gegevens over de flora en fauna en het toegankelijk maken van deze 
gegevens voor ambtenaren en diensten van de gemeente enerzijds (in de vorm van betaalde 
opdrachten) en stadsbewoners anderzijds (d.m.v. publicaties, gastcolleges, excursies en 
bijeenkomsten). Meer over bSR onder het kopje ondernemerschap. 
 
 

de presentaties als middel voor kennisoverdracht 
 
Voor het publiek zijn de tentoonstellingen hét medium om in een museum kennis te vergaren. 
Om die reden moet er in elke beleidsplanperiode veel aandacht zijn voor het maken en 
presenteren van goede, aansprekende, inhoudelijk juiste en soms spraakmakende 
tentoonstellingen. Het Natuurhistorisch onderscheidt twee soorten tentoonstellingen: vaste 
exposities en (meestal kleine) wisseltentoonstellingen. Daarbij kunnen ter ondersteuning andere 
middelen (media) worden benut: zaalpapieren, brochures, boeken, films, digitale info via 
apps of QR-codes, hand-held devices, enzovoort. De tentoonstelling staat echter centraal, 
omdat de menselijke waarneming in eerste instantie een visuele is. 
 
Vanaf 2012 en doorgaand in de planperiode 2013-2016 wordt het museum nieuw 
ingedeeld, enkele vaste tentoonstellingen blijven vooralsnog staan, enkele worden 
veranderd/aangepast en er komen er enkele bij. Een belangrijk nevendoel van de 
herinrichting is de verlenging van de verblijfstijd in het museum. Daarnaast worden meer 
aangrijpingspunten voor educatie geschapen. 
 
Voor kleine wisseltentoonstellingen worden twee ruimtes benut:  
(a) de Haverhorst Vestibule (de voormalige koffieruimte) op de belétage en  
(b) de daarboven op de 1e étage gelegen Van Roonzaal.  
Beide ruimtes zijn ca. 25 m2 groot. 
 
Wij plannen minimaal zes kleine wisseltentoonstellingen per jaar, waarbij de onderwerpkeuze 
kan variëren: actuele natuurhistorische onderwerpen, verdieping omtrent onderzoek, 
beeldende kunst. Afhankelijk van het onderwerp en de verwachte belangstelling duren de 
tentoonstellingen tussen de 2 en 4 maanden. Hierdoor is er telkens iets nieuws te zien in Het 
Natuurhistorisch. 
 
Blijvende vaste tentoonstellingen zijn: 

(1) Het kabinet van dr A.B. van Deinse 
(2) Ramon 
(3) Opgeraapt Opgevist Uitgehakt 

 
Een upgrade wordt gegeven aan  

(4) wereldNatuur, dat onder de nieuwe naam Biodiversiteit verder gaat, met de bestaande 
vaste vitrines en een andere inhoudelijke invulling. 

 
Een tijdelijke expositie in de Parkzaal is  

(5) Leviathan, gewijd aan de Peruaanse reuzenroofpotvis Livyatan melvillei. 
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Nieuwe tentoonstellingen, die meerdere jaren zullen staan zijn 
(6) Stads&HavenNatuur 
(7) De Vis Die Aan Land Kroop 

 
 
Ad (1) 
Het Kabinet van dr A.B. van Deinse zal worden voorzien van nieuwe publieksinformatie. 
Daarbij kan worden gekozen uit opnieuw gebruik maken van geplastificeerde zaalpapieren, 
of van kleine nummertjes bij de objecten die verwijzen naar een uitleg per vitrine. Met QR-
codes wordt achtergrondinformatie verschaft. 
 
Ad (2) 
Aan Ramon hoeft niets te worden gewijzigd. Wel moet het object regelmatig worden 
gemonitord op mijteninfecties. Een bij het Gemeentearchief Rotterdam berustende film over de 
operatie aan de slagtand van Ramon ware in de expositie te integreren. 
 
Ad (3) 
Opgeraapt Opgevist Uitgehakt is nog actueel. Wel dient enig onderhoud te worden verricht. 
Waar en wanneer nodig wordt de tentoonstelling uitgebreid met actuele vondsten, zoals dat 
reeds gebeurde met de hyenakeutel van de Tweede Maasvlakte en de nieuw ontdekte 
stompsnuitdolfijn. 
 
Ad (4) 
Biodiversiteit is de nieuwe naam voor de geheel vernieuwde inrichting van de grote zaal op 
de begane grond van de oudbouw. Meer dan in andere ruimtes (uitgezonderd 1) wordt hier 
de ouderwetse sfeer van een natuurhistorisch museum gecreëerd, een sfeer die door de 
bezoekers zeer wordt gewaardeerd. Inhoudelijk is de tentoonstelling daarentegen modern en 
gebaseerd op recente inzichten op het gebied van ecologie en evolutie. 
 
Ad (5) 
Leviathan wordt tot nader order de laatste tijdelijke tentoonstelling in de Parkzaal. Volgens 
planning komt in de loop van 2012 de grote replica van de kop (schedel + onderkaken) van 
de Peruaanse roofpotvis naar Rotterdam, een aanwinst die voortkomt uit onze samenwerking 
met het natuurhistorisch museum van de Universiteit van Lima. Het monster zal worden 
geëxposeerd in een context van de Rotterdamse potvis, orka’s, en andere zeemonsters. 
 
Ad (6) 
Stads&HavenNatuur is de werktitel van een tentoonstelling over de natuur in en om Rotterdam. 
Inhoudelijk levert bSR de belangrijkste bijdrage. Doel van de tentoonstelling is Rotterdam (stad 
en haven) te portretteren als een biotoop voor plant en dier.  
 
Ad (7) 
De Vis Die Aan Land Kroop is een tentoonstelling over de evolutie van gewervelde dieren: 
vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren en vogels. De collectie van Het Natuurhistorisch kan 
hier optimaal worden benut. De tentoonstelling wordt inhoudelijk begeleid door een doos 
hoorcolleges (van NRC Academie) en een gelijknamig boek (te verschijnen bij de Historische 
Uitgeverij), waardoor extra verdieping wordt bereikt. Een nieuwe serie museumlessen over 
evolutie wordt ontwikkeld voor BO en VO. De tentoonstelling zal worden ingericht in de 
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Parkzaal, en meerdere jaren blijven staan. Een neveneffect is een aanmerkelijke verlenging 
van de verblijftijd van bezoekers. 
 
Voor tentoonstellingen – de core-business van ieder museum – is een voldoende basisbudget in 
de begroting opgenomen. 

 
 
educatie: de maatschappij als ‘consument’ van kennis 
 

inleiding 
 
Het Natuurhistorisch is zeer actief bezig met educatie. Voor onze producten is een brede 
belangstelling. Op jaarbasis ontvangen wij honderden (basis)schoolklassen. Daarnaast 
worden er per jaar zo’n 300 kinderpartijtjes georganiseerd. In totaal betekent dat een 
aanloop van meer dan 6.000 kinderen. Onze zomeractiviteit voor het Jeugdvakantiepaspoort 
en andere vakantieactiviteiten (in voorjaars-, Paas-, Kerstvakantie) komen daar nog bovenop. 
  
Het museum heeft een goede naamsbekendheid bij de scholen en om die te behouden moet 
het aanbod verrassend blijven door een permanent proces van vernieuwing van de 
museumlessen. In de afgelopen periode is ook geïnvesteerd in lessen voor het VO, met het 
VMBO als specifieke nieuwe doelgroep.  
 
Het museum blijft zich inspannen voor een brede inzet van de natuurhistorische kennis binnen 
de programma’s voor cultuureducatie, met name voor het basisonderwijs en het VMBO. De 
medewerkers participeren met dat doel in bestaande gremia zoals het REN (Rotterdams 
Educatoren Netwerk), NIBI (Nederlands Instituut voor Biologie), en de VSC (Vereniging van 
Science Centra).  
 
Tenslotte wil Het Natuurhistorisch aan de bezoekende gezinnen in (vooral) de weekenden een 
aanbod blijven leveren in de vorm van speurtochten en in de kindervakanties in de vorm van 
speciale activiteiten. We streven daarbij naar kwalitatief hoogwaardige activiteiten, die 
interessant zijn voor kinderen én ouders, zodat de laatsten hun enthousiasme over kunnen 
brengen op de eersten en mogelijk op derden. Onderdeel hiervan vormen ‘spontane’ 
inlooprondleidingen voor volwassenen. 
 

kinderfeestjes 
 
Sinds vele jaren worden er jaarlijks ongeveer 300 feestjes gegeven en vieren gemiddeld ruim 
200 kinderen per maand hun verjaardagspartijtje in Het Natuurhistorisch. De mogelijkheid 
voor deze feestjes wordt vermeld in een folder die verspreid wordt in bibliotheken, scholen en 
het eigen museum. Ook speelt hier de mond-op-mond reclame een niet onbelangrijke rol. 
Inhoudelijke vernieuwing van de feestjes is permanent van belang om de grote, en voor het 
museum interessante, belangstelling vast te (kunnen) houden. 
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museumlessen 
 
Per week bezoeken gemiddeld 5 klassen het museum voor een begeleid bezoek. De 
museumlessen zijn ontwikkeld aan de hand van de kerndoelen die zijn gesteld voor het vak 
natuuronderwijs. Daarnaast zijn de lessen interactief en creatief, aangepast aan de 
belevingswereld van de leerlingen.  
Voor het basisonderwijs bestaan 13 verschillende lessen voor diverse niveaus. Deze lessen 
kennen al jaren grote belangstelling, maar ook hier is inhoudelijke vernieuwing permanent van 
belang.  
Voor het voortgezet onderwijs zijn de 5 al langer bestaande lessen recentelijk uitgebreid met 
2 nieuwe lessen. Het voortgezet onderwijs weet het museum ook steeds vaker te vinden. Met 
de uitbreiding van het aanbod, waaronder ook een les voor havo/vwo, is het streven om het 
aantal vo-leerlingen dat het museum bezoekt te vergroten.  
 
Museum Jeugd Universiteit (MJU) 
 
Daarnaast participeert het museum sinds 2010 in de Museum Jeugd Universiteit, een concept 
waarbij kinderen op zondagen op een leuke manier college krijgen van een echte 
wetenschapper, dikwijls een hoogleraar. Dit concept is in 2011 verder uitgebreid en zal de 
komende jaren voortgezet worden. Bij elk college zijn zo’n 40 à 50 enthousiaste jonge 
luisteraars aanwezig.  
 

Jeugd Vakantie Paspoort (JVP) 
 
In de zomervakantie kunnen alle Rotterdamse basisschoolleerlingen met hun JVP deelnemen 
aan culturele en sportieve activiteiten in de stad. Het museum doet jaarlijks mee met dit project 
van de Dienst Sport en Recreatie, zeker omdat hiermee kinderen worden bereikt die normaal 
gesproken minder snel in een museum komen. Jaarlijks ontwikkelt Het Natuurhistorisch een 
nieuwe zomeractiviteit rond thema’s zoals reizen of dieren uit andere landen. Daarbij is 
materiaal nodig dat betrekking heeft op zo’n thema, om de activiteiten tastbaar en speels te 
maken.  
 

vakgerichte lessen HBO 
 
Deze lessen zijn voor het eerst ontwikkeld in het schooljaar 2004-2005. Pabostudenten 
ervaren in de praktijk hoe leuk een les natuuronderwijs kan zijn door deze speels en actief op 
te zetten. In ons museum doen zij ideeën op voor hun eigen lessen op school. Daarnaast is de 
bedoeling dat ze worden gestimuleerd tot museumbezoek met hun eigen toekomstige klas. De 
studenten krijgen een kijkje in de keuken van de afdeling educatie: wat komt er allemaal kijken 
bij het ontwikkelen van een educatief project? Deze lessen worden aangeboden naast het 
reguliere lesprogramma. 
 

lezingen 
 
Medewerkers van het museum geven vaak en vele lezingen. Dat gebeurt (bijna) altijd buiten 
de deur. Om de verpreiding van kennis vanuit Het Natuurhistorisch ook meer intern te laten 
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plaatsvinden en het publiek nog meer bij het museum te betrekken worden lezingenseries 
gepland. 
Daarnaast wordt de jaarlijkse Hoboken Lecture georganiseerd. In 2011 startte het museum met 
dit intitiatief, waarin wordt samengewerkt met o.a. the British Council, de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW, Codarts en het Platform Bètatechniek. 
Het gaat om een hoogwaardige lezing van een beroemde wetenschapper (in 2011 de 
Engelse astronomer royal Lord Martin Rees, in 2012 geoloog professor Richard Fortey). 
 

samenwerking met andere instellingen 
 
Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn: deelname aan het kunstenpakket van de 
SKVR, waarbij leerlingen in het museum en met een kunstenares in de klas aan de slag gaan, 
een gezamenlijke les met historisch schip De Delft, een les in combinatie met een leskist die te 
leen is bij de Dienst Sport en Recreatie en een gezamenlijk lesaanbod met het ErasmusMC 
wanneer zich daartoe een passende gelegenheid voordoet. Deze verbanden wil het museum 
graag voortzetten en uitbreiden.  
Het project ‘Ketelbinkie’ in samenwerking met de SKVR en een aantal andere Rotterdamse 
musea is in 2005 van de grond gekomen. Hierbij ontdekken leerlingen van groep 8 van het 
BO allerlei achtergronden rond het oerrotterdamse lied over Ketelbinkie en doen in het 
museum informatie op over allerlei dieren die Ketelbinkie tegenkwam. 
 

project Zuid-Holland 
 
Samenwerking (binnen het kader van de Metropoolregio = de Randstedelijke zuidvleugel) met 
het Science Center Delft, Museum Boerhaave (Leiden) en Museon (Den Haag) wordt 
momenteel ter hand genomen en moet in de planperiode gaan draaien; het gaat hier om 
educatie en wetenschapsvoorlichting, het stimuleren van belangstelling voor Wetenschap en 
Techniek. Doel is een betere invulling van de kennisoverdracht naar het onderwijs, door een 
verbinding van het ‘binnenschoolse’ naar museumactiviteiten te leggen, het creëren van één 
aanspreekpunt voor het onderwijs, vergroten van de zichtbaarheid, tegengaan van 
versnippering en het afstemmen van elkaars inhoud binnen de Metropoolregio. Middelen zijn 
o.a. het ondersteunen en professionaliseren van leerkrachten door het samen ontwikkelen van 
lesmateriaal door wetenschapsknooppunten en musea. We willen wetenschappers in contact 
brengen met kinderen en vice versa. 
 

 
ondernemerschap: commerciële kennisoverdracht 
 
Het Natuurhistorisch is actief als ondernemer. Onze ”commerciële poot” is bureau Stadsnatuur 
(bSR), een afdeling van het museum die zich bezighoudt met ecologisch onderzoek, met name 
binnen het stedelijke en industriële landschap. Eigenlijk is bSR een stadsecologisch 
ingenieursbureau. bSR houdt zich bezig met onderzoek naar flora, fauna en biotopen in het 
stedelijk en industrieel gebied (waaronder ook de haven), met nadruk op inventarisaties en 
monitoring. Het gaat hierbij voornamelijk om toegepast onderzoek ten behoeve van overheid 
en publiek. Eén en ander vertaalt zich in tientallen rapporten en notities.  
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Daarnaast is bSR adviseur op het gebied van natuurwetgevingsvraagstukken voor 
uiteenlopende opdrachtgevers. Ook beheert bSR een uitgebreide (digitale, GIS) kennisbank 
met alle zelf gedane én door derden aangeleverde waarnemingen van stedelijke flora en 
fauna, op kaart ingetekend en digitaal ontsloten. Verdere maatschappelijke inbedding blijkt uit 
de diverse lezingen, colleges en excursies die bSR jaarlijks verzorgt in Rotterdam en 
omstreken. Daarnaast wordt jaarlijks een avond voor alle natuurliefhebbers in de stad 
aangeboden waarbij via lezingen een actueel onderwerp de revue passeert. 
 
Op jaarbasis bedraagt de omzet tussen € 400.000 en 500.000. bSR vormt derhalve een zeer 
substantiële inkomstenbron voor het museum en daarmee is het een goed verdienmodel. 
Samen met omzet uit de entreebewijzen, de winkel, de zaalverhuur en enkele andere bronnen 
zorgt bSR ervoor dat Het Natuurhistorisch gemiddeld zo’n 35 tot 45 % eigen inkomsten 
genereert (d.w.z., ruim boven de 17,5 % norm van de rijksoverheid).   
 
Financiering van bSR is nooit binnen de cultuuraanvraag gezocht en ook in de nieuwe 
aanvraag is dat niet het geval. Omdat bSR een onderdeel van het museum vormt, staan de 
cijfers van bSR weliswaar in de begroting, maar duidelijk moet zijn dat de inkomsten van bSR 
de uitgaven overtreffen.   
 
Onderzocht gaat worden wat de betekenis van bSR voor de Metropoolregio kan zijn. bSR 
werkt nu reeds, naast Rotterdam, veel voor de in de regio gelegen gemeenten Leiden en 
Zoetermeer. Versterking van de positie van bSR in de Metropoolregio is een goede optie om 
zowel bSR zelf te versterken, alsook om Het Natuurhistorisch een betere inbedding in de 
Metropool te geven.  
 
 

promotie en marketing 
 
Vanwege het ontbreken van budget voor adverteren en promotie-drukwerk is het museum 
vrijwel volledig afhankelijk van vrije publiciteit. Het Natuurhistorisch is daardoor sterk 
geworden in het creëren van stevige aandacht in de media. De directeur en de conservator 
zijn regelmatig te gast bij radio en tv en publiceren in de landelijke media. De 
naamsbekendheid van het museum is daardoor groot. Dit geldt in toenemende mate ook voor 
bureau Stadsnatuur, dat steeds meer een vraagbaak voor de media wordt. Deze prettige en 
waardevolle positie wil het museum behouden, verder uitbouwen, en – nog belangrijker –  
omzetten in een grotere bezoekersstroom.  
In deze planperiode heeft het inzetten en uitbouwen van de sociale media (twitter 
@HetNatuurhist en facebook www.facebook.com/hetnatuurhistorisch) ten behoeve van 
promotie, publiciteit en publieksbinding de volle aandacht. 
 

Straatgras 
 
Al 23 jaargangen zijn intussen verschenen van Straatgras, het magazine van Het 
Natuurhistorisch dat wordt verspreid onder vrienden, relaties en andere belangstellenden. 
Straatgras heeft een belangrijke functie als bindmiddel voor de relaties en om de ‘natuurlijke’ 
achterban van het museum en bureau Stadsnatuur op de hoogte te houden. Het bevat ook de 
resultaten van onderzoeken of inventarisaties, bijzondere waarnemingen en andere lopende 
zaken op gebied van het stedelijk ecosysteem, geschreven door medewerkers van bSR.  
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Hoewel Straatgras online op de website staat, blijft het papieren tijdschrift bestaan. Gestreefd 
wordt naar een verschijningsfrequentie van vier nummers per jaar, zo mogelijk met een vijfde 
extern gefinancierd themanummer. Een (toenemend) deel van de drukkosten zal moeten 
worden gedragen door inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte. 
 

website 
 
In de planperiode zullen de websites van het museum (hetnatuurhistorisch.nl) en bSR 
(bureaustadsnatuur.nl) aan de huisstijl aangepast zijn en daardoor visueel een geheel vormen. 
Sociale media maken dan onderdeel uit van de website. Actuele ontwikkelingen en nieuws 
worden actief via de website gecommuniceerd. Daarnaast zal de archieffunctie verstevigd 
worden met een vernieuwde interface van de online collectie-database. Voor het 
wetenschappelijke tijdschrift Deinsea is de website het (enige) publicatieplatform. 
 

huisstijl en herkenbaarheid 
 
Dankzij een samenwerking met de Willem de Kooning Academie van de Hogeschool 
Rotterdam en een sponsoring van reclamebureau Nijgh Interpartners kon het museum in 2011 
de (feitelijk twintig jaar oude) huisstijl aanpassen aan de gewenste uitstraling en ambities van 
nu. In deze planperiode zal deze huisstijl verder doorgevoerd worden en wordt er gestreefd 
naar een betere herkenbaarheid van het gebouw aan de Westzeedijk-zijde. 
 

kortingskaarten 
 
Een belangrijk onderdeel van de marketing is het inzetten van kortingskaarten. Het 
Natuurhistorisch neemt deel aan diverse regelingen. De belangrijkste daarvan in de vorige 
planperiode waren de Museumkaart (uitgegeven via de Stichting Museumkaart / NMV) en de 
RotterdamPas (uitgegeven door de gemeente Rotterdam). Nieuw in de planperiode, en van 
belang in het kader van de samenwerking in de Metropoolregio, is de acceptatie van de 
Ooievaarspas (uitgegeven door de gemeente Den Haag). Daarmee krijgen Haagse (vooral) 
minima gratis toegang tot het museum. 

 
 
bedrijfsvoering: interne organisatie  
 

personeel 
 
Het Natuurhistorisch staat aan het begin van een nieuwe fase op het gebied van personeel en 
organisatie. In het beleidsplan 2009-2012 werd al aandacht gevraagd voor het op termijn 
wegvallen van de ID functies van medewerkers winkelbeheer/receptie. Destijds was al bekend 
dat februari 2012 één van de medewerkers door het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd zou wegvallen. Met het wegvallen van een deel van de ID-subsidie zou deze functie 
niet door een betaalde kracht kunnen worden ingevuld. Voor de overige twee ID-functies geldt 
dat een van de medewerkers in 2014 de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. De laatst 
overgebleven ID-medewerker moet in principe nog tot 2025 werken. 
Met de onverwacht aangekondigde afbouw van de ID-subsidie in de jaren 2012 en 2013 is 
de problematiek van de wegvallende medewerkers dus snel dichterbij gekomen. Tevens 
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betekent het verhogen van de inleenvergoeding voor medewerkers binnen de WIW-regeling 
een financiële aderlating die het museum zich niet kan veroorloven. Hierdoor zullen begin 
2012 drie toezichthouders die nu nog worden ingeleend bij het Robedrijf moeten afvloeien. 
Dit heeft nadrukkelijke gevolgen voor het toezicht en daarmee de veiligheid binnen het 
museum. 
 
Anticiperend op de ontwikkelingen heeft het museum een tiental vrijwilligers aangetrokken 
voor de receptie. Hiermee zal de bezetting van de front-office hopelijk gewaarborgd worden. 
Hoewel de inzet van deze vrijwilligers enerzijds een lastenverlichting met zich meebrengt, 
brengt deze op het gebied van personeel en organisatie juist een lastenverzwaring met zich 
mee. Ook is met de inzet van vrijwilligers de continuïteit minder gewaarborgd. o.a. door 
sollicitatieplicht en (vaak strenge) regels van het UWV. Het Natuurhistorisch pleit dan ook voor 
het structurele behoud van ten minste twee betaalde functies winkelbeheer/receptie, aangevuld 
met vrijwilligers. 
 
Ook voor de afdeling onderhoud (sinds 2010 is deze functie niet meer vervuld door een 
betaalde kracht) zijn twee vrijwilligers aangetrokken. Het museum streeft ernaar met behulp 
van deze vrijwilligers het achterstallig onderhoud in het museum in 2012 e.v. aan te pakken. 
Hoewel het museum blij is met de vrijwilligers wil het hierbij wel een kanttekening plaatsen: er 
is binnen het museum werk en er zijn mensen die willen werken, maar er is geen geld om 
mensen voor het werk naar behoren te betalen. Het Natuurhistorisch ziet dit als een negatieve 
ontwikkeling. 
 
Nadere uitwerkingen van het personeelsbeleid zullen per jaarplan worden geformuleerd.  
 
gebouw 
 
Het gebouw is eigendom van het OBR en heeft in 2007 een belangrijke renovatie ondergaan 
(schilderwerk, veel rot houtwerk vervangen, ondeugdelijk metselwerk hersteld). Nog altijd 
openstaande problemen zijn 
- een ondeugdelijke en te krap bemeten elektrische installatie en 
- een ontoereikende klimatisering in depots en expositieruimten (zie hierboven).  
Dit laatste heeft zowel repercussies voor de collecties (risico’s voortvloeiend uit sterk 
wisselende temperatuur en vochtigheidsregimes) als voor het publiek (onvoldoende 
luchtverversing). Alleen in de Hoboken Salon en het daarboven gelegen museumlokaal is 
airconditioning aanwezig, alsmede in het in 2010/11 verbouwde kantoor van bSR. 
Binnen het gebouw is sprake van achterstallig onderhoud, met name wat betreft schilderwerk. 
Met vrijwilligers trachten wij e.e.a. weg te werken. 
 
veiligheidszorg 
 
In de planperiode krijgt de veiligheidszorg een impuls. Er zal verder worden gewerkt aan een 
actueel ontruimingsplan en aan verbetering van de technische infrastructuur. Zo is de 
alarminstallatie van het museum aan vervanging toe. Het personeel volgt cursussen op het 
gebied van BHV (EHBO, ontruiming) en er is een jaarlijkse brandoefening. Om de kosten 
hiervan te dekken wordt benadering gezocht tot sponsoren. 
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innovatie en kwaliteitsbewaking 
 
Aandacht voor innovatie en kwaliteitsbewaking is voor Het Natuurhistorisch een mogelijkheid 
om de ingezette professionalisering vast te houden. Het doel is dan ook tweeledig: 
 

1. het zet de organisatie aan tot het stellen van de vraag hoe verbeteringen kunnen 
worden doorgevoerd en hoe nieuwe en aanvullende activiteiten kunnen worden 
gegenereerd. 

2. het streeft ernaar om gegenereerde kennis aan de organisatie te binden.   
 
Zonder investering in mensen en middelen zal de organisatie verstarren en achteruitgaan. Het 
zijn de medewerkers die de museale strategie uitwerken en daarmee helpen Het 
Natuurhistorisch als ‘product’ te realiseren. Motivatie van de medewerkers is daarmee een 
belangrijk management-issue. Het beschikken over hun kennis en expertise is een essentieel 
onderdeel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en bij de communicatie met 
het publiek. Het volgen van cursussen en opleidingen die passen binnen het kader van het 
functioneren wordt gestimuleerd. 
 
Verder dient hier vermeld dat het museum in 2009-2010 heeft deelgenomen aan Qmus, een 
door gemeente, RRKC en Mondriaanstichting mede gesubsidieerde pilot omtrent 
bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement en bedrijfsprocessen. De resultaten hiervan zijn en 
worden in de vorm van procedures geïmplementeerd. 
 
Tenslotte, in bijlage 2 is een organisatieschema weergegeven.  
 
 

financiën 
 
In het beleidsplan 2009-2012, dat vier jaar geleden werd gemaakt, stonden dreigende 
woorden over de financiële positie van het museum, onder andere vanwege het mogelijke 
wegvallen van de subsidie van SoZaWe voor de ID-banen en vanwege het niet toekennen van 
een jaarlijks accrès (inflatiecorrectie).  
Naar nu blijkt is dit redelijk bewaarheid. Behalve dat structureel geen middelen aanwezig zijn 
voor de broodnodige uitbreiding van de educatieve dienst, voor beveiliging en veiligheid, 
voor aankopen collecties en voor uitbreiding van het expositiebudget, is al een aantal jaren 
geen indexering toegepast, terwijl lonen, huren, schoonmaakkosten en dergelijke wel 
doorlopend stijgen. Eind 2011 is derhalve een geprognostiseerd tekort van circa € 120.000 
ontstaan, wat noopt tot bezuinigingen in 2012. Er wordt afscheid genomen van een 
medewerker van de Stichting en van de drie WIW-medewerkers (RoBedrijf), waardoor in 
2012 de formatie met 1 fte, maar de totale personele inzet met 4 fte daalt. 
Om de ambities van het museum op niveau te houden is voor dit nieuwe beleidsplan 2013-
2016 een nieuwe opzet gemaakt, met bijbehorend (gewenst / vereist) financieel kader.    
De gewenste hoogte van het subsidiebudget moet gezien worden in het kader van het streven 
om in versterkte mate onze positie te handhaven van een volwaardig natuurhistorisch museum 
van en voor de stad. Mogelijke bezuinigingen zoals niet-toekennen van indexering zullen 
wederom een voorspelbaar negatief effect hebben op de verwezenlijking van onze ambities.  
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T.o.v. het subsidieniveau 2010 (ad € 768.000) zijn drie toevoegingen gedaan: 
 
a. een ophoging van het tentoonstellingsbudget naar een aanvaardbaar basisniveau (extra € 
60.000) 
 
b. de huur is aangepast aan de nieuwe maar niet in 2010 geëffectueerde situatie na de 
verbouwing van het bSR-kantoor (extra € 8.000) 
 
c. een bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam voor het educatie project met de partners uit de 
zuidelijke Randstad (de Metropoolregio) ad € 25.000. 
 
In totaal vraagt Het Natuurhistorisch voor de periode 2013-2016 dus een subsidie aan van 
768.000 + 60.000 + 8.000 + 25.000 = (afgerond) € 860.000. Op een totaal begrote 
omzet van ca. 1.450.000 € betekent dit dat het museum aan overige inkomsten circa 41% 
inkomsten van elders (bSR, entree, winkel, verhuur) genereert. 
 
In Bijlage 1 zijn de inkomsten en uitgaven naar kostensoorten over de gehele periode 2013-
2016 opgenomen. 


