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1. INLEIDING
Als baliemedewerker, suppoost, of rondleider van een klein of middelgroot museum heeft u diverse
werkzaamheden: verkoop toegangskaarten, toezicht houden op bezoekers en collectie, zorgen voor
het restaurant en de winkel. Met deze taken heeft u direct te maken met het publiek. U onderhoudt
het contact met de museumbezoekers - u bent de gastheer en het visitekaartje. U bent de eerste
museummedewerker die met de mogelijke vragen of problemen van het publiek in aanraking komt
en speelt daar als gastheer of gastvrouw op in. Uw rol als gastheer of gastvrouw is voor zowel het
museum als het publiek van groot belang.
U bent ook degene die (bijna) dagelijks door de museumzalen loopt en de collectie waarneemt. Is
het schoon en netjes, staat alles nog op zijn plaats en gedragen de bezoekers zich correct ten
opzichte van de collectie? Soms is er een spanningsveld merkbaar, de bezoekers willen (uit
enthousiasme) graag de collectie aanraken, u kunt dat uit het oogpunt van beheer en behoud van de
collectie niet toestaan. Hoe kunt u ervoor zorgen dat de bezoekers tevreden naar huis gaan en de
collectie optimaal behouden wordt?
In de tekst staan talloze tips en adviezen over het klantvriendelijk benaderen van uw bezoekers. Een
groot aantal van deze zaken kunt u zonder overleg met iemand, gebruiken in uw dagelijks handelen.
Een aantal adviezen zullen door u uitgevoerd moeten worden, maar dat kunt u waarschijnlijk alleen
doen, wanneer u daartoe bevoegd bent door de directie of de staf.
Volgens de algemene ICOM (=International Council of Museums)-definitie is een museum
'een permanente instelling, in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor
publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn
omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor
doeleinden van studie, educatie en genoegen'.
Een museum is een instelling die in dienst staat van de gemeenschap. De kern van het museum
wordt gevormd door de objecten die het museum beheert. De objecten maken stuk voor stuk deel
uit van ons cultureel erfgoed dat beheerd wordt met een dubbel doel: het bewaren voor latere
generaties én het tonen aan de huidige generaties.
Licht, temperatuur(schommelingen), vocht en ongedierte zijn de natuurlijke vijanden van de
voorwerpen. Ook de museummedewerker is een vijand: het aanraken van voorwerpen kan
schadelijke gevolgen hebben. Niet alleen kan verplaatsen risico's met zich meebrengen (breuk), maar
ook het simpelweg aanraken van voorwerpen laat zijn sporen achter. Formeel hoort iedereen
museale voorwerpen alleen aan te raken met speciale handschoenen aan. Onze huid bevat zuren die
schade aanbrengen.
De dubbele taak van het museum is een verwarrende: beheer en behoud staat haaks op het
presenteren van voorwerpen. Wil een voorwerp goed zichtbaar zijn, moet het goed in het licht
staan. Metalen kunnen daar over het algemeen goed tegen. Voorwerpen van hout, textiel en andere
plantaardige materialen zijn er slecht tegen bestand. Ook papier (aquarellen, tekeningen) is zeer
gevoelig voor licht. Niet alleen licht (zonlicht of lamplicht) kan een gevaar opleveren voor de
collectie, ook in de wijze van presenteren kunnen mogelijke gevaren schuilen. Objecten die vrij in de
ruimte staan, worden makkelijk(achteloos) aangeraakt door de bezoekers. Tijdens een rondleiding
kunnen bezoekers zich soms bevoorrecht of bijzonder gaan voelen en dan denken zij dat ze de
voorwerpen wel even mogen aanraken. In een goede museumpresentatie wordt rekening gehouden
met dergelijk menselijk gedrag.
Het is goed om als rondleider of suppoost vooraf met de conservator te bepalen wat wel en wat
Balie en suppoost – Klantvriendelijk beveiligen
Gelders Erfgoed 2007

4

niet mogelijk is.
Elke bezoeker van het museum heeft een eigen 'agenda': hij of zij heeft individuele verwachtingen van
het bezoek aan het museum. Een enkeling komt uit wetenschappelijke belangstelling, specifiek
geïnteresseerd in (bepaalde onderdelen van) de collectie. De verwachtingen van deze
bezoekersgroep zijn heel duidelijk: zij willen de objecten goed zien en bestuderen.
De meeste bezoekers komen met minder duidelijk omschreven wensen. Zij komen 'omdat zij toch
in de buurt waren', of 'omdat het regent en de kinderen zich vervelen'. De meeste bezoekers komen
in een sociaal verband: met het gezin, de familie, vriend of vriendin. Zij kunnen zeer geïnteresseerd
zijn in de collectie, maar zullen ook veel aandacht aan elkaar besteden. De collectie vormt dan vaak
het aanknopingspunt voor het eigen onderlinge gesprek:” Kijk wat een leuke stoel, zou die net zo
lekker zitten als de luie stoel van opa?”
De museummedewerker streeft naar tevreden 'klanten', mensen die na afloop van het bezoek het
gevoel hebben dat ze iets aardigs hebben meegemaakt. Als mensen na enige tijd ondervraagd worden
over hun herinnering aan een museumbezoek, blijkt dat niet zozeer de feitelijk informatie is blijven
hangen. Wat hen bij is gebleven zijn die aardige mevrouw achter de balie, de vieze toiletten en de
leuke anekdote die de rondleider vertelde. In hun beleving is het museumbezoek de som van alle
ervaringen die zij hebben opgedaan: de collectie, de museumwinkel, de koffie, de toiletten en het
weer. En in de allereerste plaats houden ze u in gedachten: de rondleider en de andere
medewerkers die in contact komen met het publiek. Bezoekers verwachten museummedewerkers
die uitstralen dat zij hun werk met plezier doen. Het 'goede gastheerschap' speelt een voorname rol
in de herinnering van mensen.
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2. KLANTVRIENDELIJKHEID
2.1 Goed gastheerschap
Goed gastheerschap is voor een museum een middel tot klantenbinding. De bezoekers willen hun
tijd prettig doorbrengen. Maar wat is gastvrij? Ieder geeft daaraan zijn persoonlijke inkleuring.
Gastvrijheid bestaat vooral uit zaken als:
- persoonlijke aandacht krijgen
- zich op zijn gemak voelen
- behandeld te worden zoals men behandeld wenst te worden
- warmte, sfeer en gezelligheid ervaren
Gastvrij gedrag laat zich vaak omschrijven met de woorden als: aardig, alert, attent, beleefd,
zorgvuldig en voorkomend. Ongastvrij gedrag wordt gekenmerkt door de woorden: familiair,
nonchalant, onoplettend, passief en slordig. Een museum kan ongastvrij overkomen als bijvoorbeeld
de entreedeuren gesloten zijn2, er overal rommel ligt, het personeel vooral onderling aan het praten
is, de bewegwijzering onduidelijk is of er (onnodig) lange wachttijden bij de kassa en in het restaurant
(koffiecorner) staan.

2.2 Communicatie
Niet alleen goed gastheerschap maar alle publiekstaken van het museum, zowel presentatie, educatie
als de PR en voorlichting zijn gebaseerd op communicatie met het publiek.
Er bestaan verschillende soorten communicatie:
Schriftelijke communicatie (folders, persberichten, mailings, e-mail etc.)
Mondelinge communicatie, rechtstreeks of via de telefoon (het gesproken woord; intonatie,
articulatie, tempo en volume bepalen de interpretatie van het gezegde)
Non-verbale communicatie (uiterlijke verzorging en lichaamstaal, zoals gebaren,
gezichtsuitdrukkingen, houding en oogcontact)
De baliemedewerker of suppoost in het museum zal vooral te maken hebben met mondelinge en
non-verbale communicatie. Juist het non-verbale is van grote invloed op de interpretatie van een
boodschap. De kwalificatie ‘onaardig’ of ‘ongastvrij’ wordt bijvoorbeeld vaak gemaakt op basis van
een serieuze nadenkende gezichtsuitdrukking of het niet maken van oogcontact.
Het gaat bij communicatie altijd over twee of meer personen. De ene partij wil iets mededelen of
vertellen aan de ander. Hiervoor gebruikt hij zijn stem, kiest zijn woorden zodanig dat de ander het
verstaat (geen dialect) en begrijpt (geen vaktaal voor kinderen). De Zender, zoals we deze partij
2

Hier staan gastvrijheid en behoud van de collectie op gespannen voet. De bezoeker voelt zich uitgenodigd om
het museum binnen te gaan als de deur open staat. Maar een open verbinding met de buitenlucht heeft
schommelingen in het museumklimaat tot gevolg. Het beste is als er een tochtsluis is met een glazen
tussendeur die altijd dicht is.
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noemen, zal dus altijd rekening houden met de andere partij, de ontvanger. “Wie is het en op welke
manier zal ik het zeggen, zodat het zo goed mogelijk overkomt?”
De ontvanger moet wel bereid zijn om te luisteren naar de boodschap van de zender, anders blijft er
van het hele communicatieproces niets over. Hij moet dus zijn aandacht willen richten op de zender
en goed luisteren. Als hij het niet snapt kan hij een vraag stellen ter verheldering. De zender kan ook
vragen, “begrijp je wat ik bedoel?” om zich ervan te verzekeren dat zijn boodschap is overgekomen.
Allerlei zaken kunnen dit eenvoudige communicatieproces verstoren: buiten wordt de straat
opgebroken wat enorm veel lawaai geeft, andere mensen praten er luid doorheen, ergens staat de
muziek te hard en zo meer.

Dit proces van communicatie geldt in de museumsituatie op alle momenten waarop een
museummedewerker het woord richt tot de bezoeker(s): aan de balie, tijdens rondleidingen en bij
educatieve activiteiten - overal waar er sprake is van twee partijen waartussen een interactie
plaatsvindt.

2. Boodschap
wat ga ik zeggen?

3. Ontvanger, luisteren naar
de boodschap, interpreteren.

Het
communicatieproces

4. Reactie van de luisteraar,

1. Zender

verbaal (vraag) of non-verbaal

neemt initiatief tot
communiceren.

5. Zender reageert op reactie
van de luisteraar met vervolg
informatie of beantwoorden
vraag.
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Tips voor het directe contact met de bezoeker die zich aan de balie van het museum meldt:
-

-

-

-

Wees alert en toon interesse in de bezoeker.
Zoek oogcontact, praat bij voorkeur op dezelfde ooghoogte met iemand.
Grijp niet direct naar de kassa en de entreekaartjes bij elke persoon die zich meldt, wacht
even op wat men u te zeggen heeft. Wellicht wil men alleen informatie van u over het
expositieprogramma of wenst men één van de medewerkers te spreken.
Wees bereid extra informatie te geven, maar let op (non)verbale tekens waarmee wordt
aangegeven dat men voldoende informatie van u heeft gekregen en graag zelf op onderzoek
uit wil gaan.
Probeer in te schatten waar elke bezoeker behoefte aan heeft. Wijs de ouderen op de
aanwezigheid van zitgelegenheid in de expositie, vertel de ouders met kinderen welke
afdeling erg aantrekkelijk is voor de kinderen. Maak een inhoudelijk zeer geïnteresseerde
bezoeker attent op de catalogus met achtergrondinformatie.
Spreek blinden en slechtzienden direct aan. Zij kunnen moeilijk een gesprek met u beginnen
als zij niet weten dat u er bent.
Spreek mensen in een rolstoel direct aan, praat niet over hen heen alsof ze er niet bij zijn.

Hoe zou u zelf ontvangen willen worden in het museum? Ga in op wat u denkt dat de bezoeker
prettig vindt. Het is erger hulp of informatie niet te bieden dan afgewezen te worden. Geef de
bezoekers wel een mogelijkheid de aangeboden hulp of informatie naast zich neer te leggen door
formuleringen als 'Als u het op prijs stelt', of 'Kan ik u misschien even ...'. Mensen moeten zich niet
verplicht voelen. De kans opdringerig gevonden te worden is zo een stuk kleiner. Kortom: sta open
voor mensen en laat ze de ruimte. Luister goed naar wat men van u vraagt, ook in een schijnbaar
ellenlang betoog kan een heel duidelijke vraag verborgen zitten.
Er zijn verschillende manieren van luisteren:
a. niets horen van wat de ander u vertelt (ondertussen ergens anders aan denken)
b. wel horen wat er gezegd wordt, maar niets met de woorden doen
c. actief luisteren, waarbij u als luisteraar zo nu en dan een vraag stelt om te controleren of u
begrijpt wat er gezegd is.
Een actieve luisterhouding wordt gekenmerkt door:
-

-

Een open en ontspannen houding, zowel lichamelijk als mentaal. Toon interesse en probeer u in
te leven in de ander.
Let op de non-verbale communicatie van de ander. Wat wordt misschien tussen de regels door
bedoeld of gevraagd?
Stimuleer het doorpraten van de ander door: ja-knikken, oog contact, ‘humhum’, ‘gaat u verder’,
‘en toen’ etc. Stimuleren, dus niet in de rede vallen.
Concentreer u op wat de ander duidelijk wil maken en ga niet direct een antwoord of
weerwoord bedenken, dat versluiert uw luistervermogen. Luister om te begrijpen, niet om zelf
het gesprek over te nemen.
Stel vragen ter controle en ter verduidelijking van abstracte zaken: ‘kunt u daar een voorbeeld
van geven’, dus u bedoelt....’.
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Klantgerichtheid heeft te maken met uiteenlopende zaken die je vaak onbewust doet:
-

Belangstelling voor mensen tonen
Beleefd zijn
Inleven in een ander
Graag service willen verlenen
Oogcontact zoeken
Goed en verstaanbaar Nederlands spreken
Een goed humeur hebben
Er uit zien als het visitekaartje van het museum

Er bestaan helaas altijd situaties waarin u een bezoeker een vervelende mededeling moet doen. Het
museum sluit vandaag bijvoorbeeld eerder, men moet ook met een Museumkaart betalen voor de
expositie, of de afdeling waar men speciaal voor komt is wegens herinrichting gesloten.
Verloop van een slecht nieuws gesprek:
-

-

Biedt excuses aan. ‘Het spijt me heel erg…’
Neem het initiatief in het gesprek door actief het woord te nemen, geen afwachtende
houding aannemen, de boodschap moet van uw kant komen.
Vertel het slechte nieuws direct aan het begin en laat de bezoeker er niet naar hoeven raden
Geef de bezoeker ruimte voor een (emotionele) reactie, toon begrip
Bespreek hoe het nu verder moet (biedt bijvoorbeeld aan de bezoeker op de verzendlijst te
zetten zodat hij bericht krijgt van de heropening van de afdeling, biedt een kopje koffie aan
voor het ongemak van de nutteloze reis etc.)
Rond het gesprek af.
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3. AANSPREEKPUNT VOOR DE BEZOEKER
Of u suppoost bent, achter de balie en in de museumwinkel staat of als conservator even in de
expositieruimte aan het werk bent, elke bezoeker verwacht dat u antwoord weet op de meest
uiteenlopende vragen. U wordt als museummedewerker gezien als aanspreekpunt. Zorg er dus voor
goed op de hoogte te zijn of verwijs mensen door naar iemand die de juiste informatie voorhanden
heeft.

3.1 Informatie
De kennis en informatie waarover u moet beschikken bevindt zich op twee verschillende niveaus.
1. kennis over beveiliging en veiligheid van gebouw en collectie
2. inhoudelijke en toeristische informatie voor de bezoekers
De informatie over beveiliging en veiligheid van gebouw en collectie krijgt u van de directie.
Aandachtpunten hierbij zijn:
- Wie is verantwoordelijk voor het alarmsysteem, wie beheert het en (zo nodig) hoe
werkt het?
- Hoe ziet de risicoanalyse eruit van zwakke plekken in het gebouw (lekkage, inbraak
nooduitgangen etc.)
- Hoe ziet het ontruimingsplan eruit, wat zijn de nooduitgangen, waar hangen de
blusmiddelen en hoe werken zij?
- Welke collectieonderdelen hebben extra aandacht nodig (topstukken, kwetsbare
voorwerpen)
- Wat zijn de aandachtspunten bij het openen en sluiten van het gebouw?
Dit is gevoelige informatie waar vertrouwelijk mee moet worden omgegaan. Als er iets in deze
situatie verandert moeten alle betrokkenen goed op de hoogte gebracht worden.
De inhoudelijke informatie krijgt u van de betreffende conservator en eventueel via het plaatselijke
VVV. Zorg goed op de hoogte te zijn van wat er in en rond het museum gebeurt. Welke exposities
zijn er op dit moment, wat zijn de data van de tentoonstellingen, wat komt hierna en hoe lang gaat
dat duren? Welke evenementen of extra activiteiten zijn in de komende tijd gepland? Wat zijn de
topstukken uit de collectie en waar kan de bezoeker achtergrondinformatie over deze voorwerpen
vinden? Een intern informatiesysteem kan er toe bijdragen dat degene die aanspreekpunt voor de
bezoekers is, al dit soort zaken vlot kan nazoeken. Een goed bijgehouden agenda in combinatie met
de uitgaande persberichten, kan al veel bruikbare informatie verschaffen.
Als er iets te doen is op straat voor het museum, zijn mensen nogal eens geneigd even naar de balie
van het museum te lopen om te vragen wat er allemaal gebeurt buiten. Als ook op die vraag alert en
attent geantwoord wordt, is de kans groter dat men zich het museum herinnert en misschien de
volgende keer eens binnen gaat kijken. Hoe stelt het museum zich op tijdens zo’n straatevenement
(de intocht van Sinterklaas, de weekmarkt of een braderie), mogen de mensen even gratis naar het
toilet of moet men dan entree betalen? Het is prettiger voor alle partijen als daar van tevoren een
besluit over is genomen.
Waar liggen binnen het museum de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
verschillende personen. Weet goed waar de verantwoordelijkheden van uw eigen taak liggen en
waar deze verantwoordelijkheid eindigt. Het kan tot enorme problemen leiden als u zich in een
discussie laat verleiden tot uitspraken over iets waar u eigenlijk niets vanaf weet of waar u zelf niets
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over kunt zeggen. Als iedere medewerker voor zichzelf goed weet tot hoever hij kan gaan en op
welk punt een collega wordt ingeschakeld, geeft dat duidelijkheid voor alle partijen.
Zowel in het voorbeeld van het slecht-nieuws gesprek als bij de intocht van Sint Nicolaas, moet de
baliemedewerker van tevoren weten hoe ver hij kan gaan en waar zijn verantwoordelijkheden liggen.
Mag u als baliemedewerker iemand zomaar een kopje koffie aanbieden, of gebruik van het toilet laten
maken? Indien u niet zeker weet hoe u in zo’n situatie moet of kan handelen, kunt u dit wellicht
bespreekbaar maken met de directie.

3.2 Huisregels
Huisregels zijn vooral gebaseerd op het handhaven van de veiligheid van bezoekers en collectie.
Artikel 3 van het model bezoekvoorwaarden dat de Museumvereniging heeft opgesteld, biedt een
aantal goede aanknopingspunten voor het stellen van huisregels. (zie bijlage voor het volledige model
bezoekvoorwaarden.
Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare
orde, de goede zeden te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door de functionarissen van het
museum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van de daartoe bevoegde museummedewerker, de bezoeker op enigerlei wijze
in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het
museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van
het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.
Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag
van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en
aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.
Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:
a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te
verschaffen;
b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde
objecten te belemmeren;
c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van
mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast;
d. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer
het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
e. te roken in alle besloten ruimtes, etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes
van het museumcomplex;
f. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare museummedewerker gevaarlijke voorwerpen of
stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of
grote tassen; deze kunnen worden afgegeven;
g. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke
aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen
dienen hier strikt op toe te zien.

Als u vlot kunt vertellen wat de huisregels zijn en waarom men zich eraan moet houden, zal de
naleving ervan eigenlijk geen problemen opleveren. Indien u zelf twijfelt over de regels of laat
doorschemeren het er zelf ook niet mee eens te zijn, zal de verleiding voor de bezoeker groter zijn
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om zijn persoonlijke regels te blijven hanteren.
Indien u een bezoeker aanspreekt op zijn gedrag of op het naleven van de huisregels kan het u
helpen vooraf zeer goed op een rijtje te hebben wat u wilt dat de bezoeker gaat doen. Houd dat
doel voor ogen en werk daar naar toe in het gesprek. Mensen hebben de neiging direct in de
verdediging te gaan, want u spreekt ze aan op hun gedrag. Men zal uitvluchten verzinnen en u van het
doel van uw ‘opdracht’ afbrengen. Uw uiteindelijke doel is dat de bezoeker stopt met het vertoonde
gedrag en dat dit gebeurt zonder dat hij boos wordt. Het gesprek kan het volgende verloop hebben:
-

U bepaalt uw doel , bijvoorbeeld: De bezoeker mag niet aan het standbeeld komen.
U spreekt de betrokken persoon aan: ‘Het spijt mij zeer, maar zou u het standbeeld
niet aan willen raken?’ of ‘Dat beeld nodigt inderdaad uit tot aanraken, maar…’.
U legt uit waarom: ‘Door het zweet van uw handen wordt het beeld aangetast’.
Vraag de medewerking van de betrokkenen: ‘Ik hoop dat ik op uw medewerking kan
rekenen’.

Wat doet u als de bezoeker weigert zich aan de huisregels te houden? Men blijft luidruchtig bellen in
de museumzalen, de kinderen blijven rondrennen en die natte regenjas is niet aan de kapstok
gehangen. Maak hierover vooraf afspraken met de directie van het museum. Hoever gaat u in uw
verzoek richting bezoekers en wanneer schakelt u collega’s of de directie in?

3.3 Incidenten en Calamiteiten
Er kan gedurende een dag in het museum van alles voorvallen. Kleine incidenten kunnen vaak
opgelost worden met een glaasje water, een pleister of een duidelijk verzoek aan een bezoeker. Als
u er snel genoeg bij bent loopt het incident niet uit de hand en wordt het geen calamiteit. Bij
calamiteiten denken we aan brand of ernstige schade aan collectie. Een situatie die direct gevaar
oplevert aan mensen en museale voorwerpen. In het calamiteitenplan staat wat te doen in dergelijke
situaties, want juist in crisissituaties is het belangrijk dat de medewerkers van het museum weten
waar hun taken en bevoegdheden liggen. Het is de taak van de directie van het museum om te
zorgen dat er een up to date calamiteitenplan beschikbaar is.
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Als er iets gebeurt zal elke bezoeker ervan uit gaan dat het personeel weet wat er gedaan moet
worden. Zorg er dus voor dat u direct,ook zonder in het calamiteitenplan te kijken, op de hoogte
bent van:
-

Nooduitgang
Plaats brandblusapparatuur en werking ervan
Hoe de (uitgaande)telefoon werkt. Telefoonnummer brandweer, ambulance, 112
Werking van het alarmsysteem
Waar staat de EHBO trommel en wie zijn de Bedrijfshulpverleners (BHV’ers)?
Wie loopt de laatste ronde om ervoor te zorgen dat bij ontruiming geen bezoekers of
personeel in het gebouw achterblijven
Waar ligt het calamiteitenplan, waarin contact gegevens staan van allerlei bedrijven en
instanties die op dit crisismoment behulpzaam kunnen zijn.
Wie is eindverantwoordelijkheid, wie staat als tweede op deze verantwoordelijkheidslijst?
Wie hebben er een sleutel of toegang tot het pand
Wat u moet doen als er door een bezoeker schade wordt veroorzaakt
Het incidentenmeldingsformulier

Als een situatie helemaal uit de hand loopt, hanteer dan het RAAK-principe.
Rustig blijven
Accepteer dat u even niet de regie heeft
Afgeven van spullen (mensen zijn belangrijker dan objecten)
Kijken naar de dader
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4. DE BEZOEKER
4.1 Verwachtingen
Elke bezoeker komt bewust of onbewust met bepaalde verwachtingen naar het museum. Deze
verwachtingen kunnen heel verschillend zijn.
-

-

-

Inhoudelijke verwachtingen: over welke onderwerpen hoopt men iets meer te zien of te
leren in het museum. Iemand die archeologische vondsten verwacht en terecht komt in een
museum voor moderne kunst, zal teleurgesteld zijn. De inhoudelijke verwachting is niet uit
gekomen.
Verwachtingen ten aanzien van het instituut museum: de meeste mensen hebben
een bepaald beeld van een museum. Dit cliché beeld is een gebouw met één duidelijke
ingang, daarachter een entree met kassa en standaard voor ansichtkaarten, vervolgens een al
of niet aangegeven route door een aantal zalen met objecten voorzien van een tekst. Als het
gebouw bij binnenkomst niet aan dat verwachtte beeld voldoet (er is bijvoorbeeld geen
kassa, men valt met de neus in de expositie die bestaat uit flitslicht, bewegende beelden en
ronddraaiende zuilen met objecten) zal de bezoeker tijd nodig hebben om zijn eerdere
verwachting bij te stellen.
Verwachtingen ten aanzien van het eigen welbevinden: men verwacht een hartelijk
welkom, een vriendelijk persoon achter de balie, een aangename temperatuur, een prettige
sfeer en misschien zelfs een lekker kopje koffie en een museumwinkel om na het bezoek in
rond te kijken.

Als aan bovenstaande verwachtingen niet wordt voldaan, is het museumbezoek nog niet bij voorbaat
mislukt. De bezoeker kan, nadat hij over zijn teleurstelling heen is en zijn verwachting heeft
bijgesteld, toch nog een zeer aangename middag in het museum doorbrengen. Het is alleen jammer
dat de energie die men volledig had willen stoppen in het verwachte museumbezoek, eerst gebruikt
moest worden om de verwachting bij te stellen.
Om verwachtingen en ervaring zoveel mogelijk met elkaar overeen te laten komen is intern overleg
nodig. Ten aanzien van de klantgerichtheid bij ontvangst in het museum zal er overeenstemming
moeten zijn tussen de sfeer en uitstraling van de presentatie, de PR-boodschap, de uitstraling van de
entreeruimte en persoonlijke ontvangst door de museummedewerkers.
Als baliemedewerker of suppoost bent u vaak beter op de hoogte van het oordeel van het publiek
dan de medewerkers achter de schermen. Hoe meer men weet over het publiek, hoe beter er
ingespeeld kan worden op allerlei wensen en hoe prettiger het publiek zich in het museum zal
voelen.
Wat verwachten de bezoekers van uw museum? Voldoet u aan deze verwachting, of juist niet. Doet
u te veel of juist te weinig? Welk serviceniveau hoort volgens uw bezoekers bij de aard van uw
museum? Wie naar het Rijksmuseum gaat weet zeker dat men daar koffie en zelfs een lunch kan
krijgen. Wie een oudheidkamer van twee zalen groot bezoekt, zal die illusie niet hebben, maar hoopt
op een aardig café om de hoek.
Een manier om iets te weten te komen over de verwachtingen, wensen en behoeften van de
bezoekers, is het houden van een informeel praatje. Op deze momenten laat men waarschijnlijk
meer los dan tijdens een formeel publieksonderzoek. Goede bruikbare tips van het publiek, maar
ook terechte kritiekpunten, kunnen verzameld worden in een logboek, dat regelmatig wordt gelezen
door de staf of directie. Er kunnen ideeën voor veranderingen of verbeteringen uit gehaald worden.
Zo'n logboek kan voor alle bezoekers ter inzage liggen (gastenboek) of alleen door het personeel
bijgehouden worden. (Probeer het wel objectief te houden.)
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4.2 Lastige bezoekers
Als baliemedewerker of suppoost wordt er van u verwacht in te grijpen wanneer bezoekers te lastig
worden. Ook niet-bezoekers, mensen die rondhangen bij de ingang van het museum kunnen last
veroorzaken.
Wees duidelijk tegen bezoekers die zich anders gedragen dan u verwacht had. Er zijn een aantal
typeringen te maken voor soorten lastige bezoekers:
-

-

-

Eigenwijze volwassen bezoekers: maak heel duidelijk wat de huisregels zijn en dat u
verwacht dat men zich hier aan houdt. Van volwassenen met een normaal ontwikkeld
gevoel voor normen en waarden kunt u verwachten dat zij positief reageren als u een
beroep doet op deze algemeen geldende normen en waarden.
Pubers en opstandige jongeren: maken deel uit van een jongerengroep waar eigen
regels gelden. Toegeven aan een volwassene betekent gezichtsverlies. Probeer ‘de leider’
van de groep even apart te nemen en heel rustig attent te maken op de algemeen
geldende waarden en normen, noem leden van de groep bij hun voornaam als die door
anderen ook genoemd wordt, daardoor krijgt u meer aandacht. Beweeg een beetje mee
met de groep zonder uw einddoel (stoppen met het ontoelaatbare gedrag) uit het oog
te verliezen. Ga niet op uw strepen staan dat wekt agressie op.
Zwervers en junks aan de ingang van het museum: vraag twee maal heel duidelijk
of men weg wil gaan. Daarna kunt u de politie bellen.

Tekening: Roger Klaassen
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4.3 Groepsbezoek
De eerste binnenkomst van een groep is meestal luidruchtig en rommelig. Een draaiboek zorgt
ervoor dat elke baliemedewerker snel op de hoogte is van de beste oplossingen in deze situatie. De
onrust en dus de overlast voor andere bezoekers kan met behulp van de tips uit het draaiboek van
zo kort mogelijke duur zijn. Kwesties die van belang zijn bij het opvangen van een groep zijn
bijvoorbeeld: extra garderoberuimte, extra toiletten, koffie voor een grote groep (gebakjes?), een
aparte ruimte waar men zich kan verzamelen, groep weghouden bij de telefoon in verband met
geluidsoverlast, extra zitruimte indien het een groep bejaarden betreft, niet rennen en schreeuwen
(schoolklassen).
-

Als de groep vooraf is aangekondigd, kan bij de bevestiging van de afspraak de procedure van
ontvangst bijgesloten worden. De begeleiders kunnen de groep buiten het museum
voorbereiden op de regels.

-

Als de groep vooraf is aangekondigd kan overwogen worden pas aan het einde van het
bezoek te betalen of een factuur te sturen. Hiermee wordt voorkomen dat de hele groep
staat de wachten tot de begeleider heeft afgerekend.

-

Als de groep onaangekondigd komt, overleg dan met de begeleider welke mogelijkheden het
museum biedt. Vraag of de begeleider dit zelf aan de groep wil meedelen en wijs de plaats
waar hij het beste kan staan om de groep toe te spreken. Is er geen begeleider aanwezig,
doe dit dan zelf of vraag een collega dit te doen. Van een groep volwassenen die zonder
programma het museum bezoeken, is te verwachten dat men weet hoe men zich dient te
gedragen.

-

Als er een rondleiding of ander programma is afgesproken, zorg dan dat de begeleidende
museummedewerker zo snel mogelijk ter plaatse is. Deze kan de groep opvangen en de
procedure uitleggen.
Zoek contact met de begeleider van de groep, deze kan u vertellen of er bijzonderheden
zijn. Informeer de begeleider over wat u met de groep gaat doen, welke afdelingen u
bezoekt en wat u van de groep verwacht. Zeker bij schoolklassen is het belangrijk dat de
begeleider(s) weten wat van hen verwacht wordt.

4.4 De zakelijke bezoeker
Gasten van de museummedewerkers melden zich doorgaans aan dezelfde balie als de ‘normale’
museumbezoekers. Deze groep zakelijke bezoekers verwacht echter een geheel andere ontvangst
dan de echte museumbezoeker.

3

-

Soms is al aan iemand te zien dat hij voor iets anders komt dan de collectie, dan weet u
direct waar u aan toe bent. Maar niet iedereen laat zich zo makkelijk raden. Sta open voor
alle bezoekers en geef ze de tijd om te vertellen waar ze voor komen.

-

Zorg dat u een lijst heeft van de te verwachten bezoekers, de naam van de persoon, het
tijdstip van de afspraak en de naam van degene voor wie men komt.

-

Als de bezoeker even moet wachten, zorg dan voor een zitgelegenheid en eventueel alvast
een kopje koffie.3

Overleg intern hoe hiermee wordt omgegaan.
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-

Het komt niet erg aardig (te informeel) over als iemand die voor de eerste maal in het
gebouw komt, zelf zijn weg moet zoeken. Laat de bezoeker ophalen of breng hem zelf weg
als dat mogelijk is. Uit oogpunt van beveiliging is het ook niet prettig als een bezoeker gaat
lopen dwalen, op zoek naar de kantoren.

-

Als er mensen van buiten het museum komen om onderhoud te plegen aan gebouw,
presentatiemiddelen of collectie, moeten zij begeleid worden. Noteer bij de balie naam en
bedrijf en wat men komt doen in het museum. Laat de mensen zich ook legitimeren.
Begeleid de onderhoudsmensen tot waar zij aan het werk gaan en blijf erbij. Controleer de
werkplek tot twee uur na werkzaamheden en aan het einde van de dag nogmaals. De
oorzaak van brand is in veel gevallen dat er onderhoud is gepleegd aan het gebouw.

4.5 Mensen met een handicap
Het museum kan voor mensen met een handicap toegankelijk gemaakt worden door aanpassingen
als hellingbanen, brede deuren, ringleiding, liften en invalidentoiletten. Niet alle musea zijn in staat
het pand zodanig aan te passen dat de toegankelijkheid voor minder validen probleemloos verloopt.
De kosten van de aanpassingen zijn hoog en gebouwen met een cultuurhistorische waarde kunnen
hun waarde verliezen door de aanpassingen.
Door er eens bij stil te staan welke problemen mensen met een handicap in uw museum
ondervinden, kunt u als de situatie zich voordoet snel handelen en de bezoeker zo goed mogelijk van
dienst zijn. Niet alle handicaps zijn direct zichtbaar. Als een bezoeker zich anders gedraagt of anders
reageert dan u zou verwachten, kan dit te maken hebben met een handicap. Er zijn verschillende
soorten handicaps die u tegen kunt komen: mensen in een rolstoel of met een stok, blinden en
slechtzienden, doven en slechthorenden, epilepsie patiënten, mensen met een spraakhandicap
(stotteren of een spraakversterker), cara patiënten.
Doe gewoon, praat en gedraag u gewoon. Bedenk hoe u zelf behandelt zou willen worden
als u zo'n handicap zou hebben.
Het zelfstandig functioneren van mensen met een handicap is van groot belang. Wees niet
bang hulp aan te bieden, maar voelt u zich niet persoonlijk beledigd als de hulp afgewezen
wordt.
Vraag hoe men het liefst geholpen wil worden, dat weet de gehandicapte zelf het beste.
Vertel een blinde of slechtziende hoe hij moet lopen, waar zich een op- of afstapje bevindt
en waar u zijn jas ophangt.
Als een blinde of slechtziende bezoeker voorwerpen mag aanraken, houdt dat niet in dat
andere bezoekers dat ook mogen!
Kijk slechthorende mensen aan terwijl u praat en zorg dat zij uw mond kunnen zien
bewegen. Zij hebben vaak moeite met veel geluiden tegelijk en zien in een grotere groep niet
wie aan het woord is. Neem deze mensen desnoods even op een rustige plaats apart.
Geef stotteraars en cara patiënten, net als alle andere bezoekers, de tijd hun zinnen te
formuleren, reageer op wat wordt gezegd en niet op de manier waarop.
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5. ACHTER DE BALIE
5.1 De entree
De eerste indruk die men van uw museum krijgt is enorm belangrijk. Probeer die eerste
kennismaking dus zo gunstig mogelijk te laten verlopen en laat zo min mogelijk aan het toeval over.
-

-

-

De entree is schoon en netjes. Als het op een regenachtige zondag erg druk is, kunt u
bijvoorbeeld om drie uur even een dweil over de vloer (en door het toilet) halen, dat oogt
direct een stuk beter.
Geef mensen de tijd om zich te oriënteren.
Informeer bij de kaartverkoop over de collectie en de exposities, door bijvoorbeeld een
folder aan te bieden of te wijzen op het overzicht.
Informeer over garderobe, koffie, winkel, tassen en eventueel de toiletten.
Informeer over de richting waarin men moet lopen om op de juiste wijze aan de
museumrondgang te beginnen. Als er geen vaste route is, nodig de mensen dan uit om op
eigen wijze rond te lopen. Zo weet men dat er niet naar een routeaanduiding gezocht hoeft
te worden.
Vraag bezoekers met een handicap hoe u kunt helpen. Men weet dat zelf het beste.

Welke elementen verwacht de bezoeker aan te treffen in de entreehal van het museum:
-

Bemande balie voor kaartjes, winkelverkoop en inlichtingen
Garderobe (wel of niet bewaakt)
Paraplustandaard
Mogelijkheid om tassen of buggy’s achter te laten
Toiletten of duidelijke aanwijzing waar zich de toiletten bevinden
Verkoop ansichtkaarten, catalogi en andere artikelen
Folders en ander informatiemateriaal over het museum
Plattegrond of overzicht wat het museum te bieden heeft
Bewegwijzering
Zitplaatsen (even wachten op de rest van de groep/gezin)

5.2 Telefoon
Er zijn meerdere manieren om bij een bedrijf of een museum 'binnen' te komen. Als bezoeker van
het museum of als bezoeker van iemand die in het museum werkt. Men kan lijfelijk binnenkomen via
de hoofdingang en zich melden aan de balie, of opbellen. Bij sommige musea is de entreefunctie
gecombineerd met de centrale telefoon, in grotere musea is dit meestal gescheiden. Zodat er achter
de balie alleen maar interne telefoongesprekken binnen kunnen komen.
Iemand die opbelt weet op dat moment niet met wie hij spreekt en in wat voor situatie die persoon
zich bevindt. Is het een telefoniste in een rustige ruimte, of is het de balie van het museum waar
zojuist een groep van 25 personen binnen is gekomen?
Zeker als het onrustig is in de ruimte waar u aan het bellen bent, is het prettig als u vooraf weet wat
er van u verwacht wordt als de telefoon gaat. Bijna elk telefoongesprek (intern of extern) verloopt in
een vaste volgorde:
1.

aanvang van het gesprek: sfeerbepalend voor het verdere verloop van de communicatie
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2.

analyse: u probeert helder te krijgen wat de beller wil bereiken met zijn telefoontje.
Eventueel vat u zijn woorden samen.

3.

aanbod: wat kan u of het museum voor de beller betekenen

4.

afspraken: herhaal wat u gaat doen om aan de vraag te voldoen

5.

afsluiting: danken voor het telefoontje en naam van de beller noemen

Algemene aandachtspunten voor een telefoongesprek:
-

-

-

Zorg voor volledige aandacht voor de persoon aan de andere kant van de lijn.
Neem op met de naam van het museum en noem daarachter de eigen naam. De manier
waarop de telefoon beantwoord wordt, is het eerste visitekaartje van het museum.
Als er wordt gebeld om algemene informatie, zorg dat die informatie binnen handbereik van
de telefoon ligt.
Als voorafgaand aan een bezoek informatie gevraagd wordt over de toegankelijkheid voor
mensen met een specifieke handicap, wees dan eerlijk en realistisch. Soms zal u iemand
moeten teleurstellen omdat het museum niet of maar gedeeltelijk toegankelijk is. Het is
beter om die informatie tijdig te geven. Het bespaart de bezoeker een vaak moeizame tocht
naar het museum.
Probeer de mensen zo kort en zo correct mogelijk te woord te staan, vermoei ze niet met
antwoorden op vragen die niet gesteld zijn.
Wees correct en hartelijk, maar doe niet overdreven vriendelijk, dat zal men direct horen.
Als u gaat doorverbinden met een collega, zorg er dan voor altijd de naam van de beller en
eventueel de bedrijfsnaam te weten. Als dat niet goed is doorgekomen, vraag het gewoon
nog een keer. Niemand vindt dat hinderlijk, het getuigt van correctheid.
Noem de beller bij zijn naam, dat komt alert en hartelijk over.
Als de gevraagde collega niet in huis is, zorg dan voor een kort en leesbaar telefoonbriefje,
waarop de collega kan zien wie er heeft gebeld en of hij terug moet bellen, zo ja voor welke
datum of voor welk tijdstip. Dit kan ook per e-mail verstuurt worden.

tips voor het combineren van telefoon met baliewerkzaamheden4
-

4

Behandel niet meer dan één klant tegelijk
Tijdens een telefoongesprek kunt u de bezoeker aan de receptie non-verbaal duidelijk maken
dat u hem gezien heeft en zo snel mogelijk bij hem komt.
Als u bezig bent met een bezoeker aan de balie, zet een binnenkomend telefoongesprek dan
heel even in de wacht
Laat u niet opjagen, het is beter mensen even te laten wachten, dan men door een gehaast
persoon half te woord wordt gestaan.

De situatie in elk museum is anders, maak hiervoor intern goede regels en afspraken.
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5.3 Het afscheid
Bezoekers komen na afloop van het museumbezoek terug in de entreehal van het museum. Zij
zoeken jas en tas en willen het pand verlaten. Schat in of de bezoeker nog even een praatje wil
maken of graag in stilte, nagenietend van de expositie, het pand wil verlaten.
Dit is eventueel het moment om te weten te komen of het museumbezoek aan de verwachtingen
heeft voldaan. In een informeel gesprek kan gevraagd worden of men tevreden is over het bezoek,
zo ja waarom en zo nee wat er anders had gekund. Iemand die teleurgesteld is over het bezoek, zal
misschien graag even uiting willen geven aan zijn teleurstelling. Grijp deze mogelijkheid met beide
handen aan, want het is uw kans om het negatieve gevoel weg te nemen en de bezoeker toch
tevreden en positief gestemd te laten gaan. Het kan u een klacht of een smakelijk negatief verhaal op
een verjaardagsvisite besparen.
Door de aanwezigheid van een ideeënbus of gastenboek worden bezoekers in de gelegenheid gesteld
uiting te geven aan hun eerste emotionele reactie op het bezoek (positief of negatief). Verwacht hier
geen gouden tips aan te treffen, zie het gastboek als service aan het publiek en wees blij met elke
weinig originele opmerking in de trant van: ”Heb genoten, mooi museum”. U kunt met deze
opmerking zelf erg weinig beginnen, maar u weet wel dat de bezoeker tevreden naar huis is gegaan.

5.4 . De Museumwinkel
Iemand die een prettig museumbezoek heeft afgelegd zal eerder geneigd zijn de prettige stemming
om te zetten in een aankoop uit de museumwinkel. Hoe uitnodigender de winkelopstelling, hoe
groter de kans dat men iets aanschaft. Men wil met de aankoop de sfeer van het museum in de
herinnering houden. Als het museum zich ervoor leent, zou de sfeer van het museum (kasteel,
kinderspeelgoed, oude boerderij etc.) doorgetrokken kunnen worden in de winkel. Een impulsieve
aankoop zal haast nooit duurder uitvallen van circa €15,-. In veel gevallen zal men zich beperken tot
een klein (nostalgisch) aandenken van rond de € 5,-.
Men spreekt van passieve verkoop als de presentatie van de producten in de winkel voldoende is
om de bezoeker tot een aankoop te verleiden. Uw enige rol bij de passieve verkoop is het
afrekenen.
Actieve verkoop vindt plaats als een bezoeker (non-verbaal) aangeeft enige hulp van u te kunnen
gebruiken. Hoe kunt u op een prettige manier een bezoeker helpen in de museumwinkel:
-

-

Vraag de bezoeker of hij iets kan vinden, of hij iets wil vragen, of hij geholpen wil worden
etc.
Demonstreer de werking van een voorwerp waar de interesse naar uit gaat (bijv.
muziekdoosje, tol, sieraad).
Vraag wat men wil kopen, voor wie en wat het beoogde budget is.
Doe een aantal suggesties die binnen de gestelde eisen liggen. De suggesties verschillen in
prijs en productsoort (een catalogus, een zijden shawl, een vaas).
Als het om twee mensen gaat, probeer er dan achter te komen wie degene is die de
uiteindelijke beslissing gaat nemen. Zoek argumenten tot verkoop die deze persoon zullen
aanspreken.
Als de beslissing moeilijk te maken valt, snijdt dan een ander gespreksonderwerp aan als
‘pauze’ of zeg dat u de bezoekers even alleen laat om over de keuze na te denken.
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6. DE SUPPOOST
6.1 Wat doet een suppoost
Welke rol heeft u als suppoost. Bent u er voor de bewaking en mag u daarom niet spreken met de
bezoeker (zodat u niet afgeleid kunt worden), of bent er voor de publieksbegeleiding en wordt er
van u verwacht dat u spontaan kleine rondleidinkjes verzorgt. Veel suppoosten in middelgrote en
kleine musea zullen een gulden middenweg kiezen tussen bewaking en publieksbegeleiding.
Als u alleen voor de bewaking van de collectie rond loopt en uitdrukkelijk de opdracht heeft niet
met bezoekers te ‘kletsen’ (een gerichte informatieve vraag mag natuurlijk altijd wel beantwoord
worden uit oogpunt van klantvriendelijkheid), is het lastig een houding te bepalen ten opzichte van
de bezoekers. De bezoekers willen eigenlijk ongestoord rondkijken, weten van zichzelf dat ze niets
zullen vernielen of stelen, maar dat kunt u niet weten. U blijft dus in de buurt van de bezoekers.
Probeer de bezoeker niet letterlijk te volgen, laat de bezoeker denken dat u met uw aandacht elders
bent, bij de collectie, bij wat er buiten gebeurd etc.
Als het druk is in het museum, valt u als suppoost nauwelijks op en vindt men uw aanwezigheid in
het algemeen vanzelfsprekend. Juist de rustige uren maken uw houding tegenover de enkele
bezoeker lastig. Bedenk wel dat u hier niet stiekem bent, groet de bezoeker en toon zo aan dat u er
bent. Een groet hoeft toch niet direct een heel gesprek in te houden?
Als u de opdracht heeft om naast de bewaking ook met bezoekers in gesprek te gaan,
achtergrondinformatie te geven of zelfs een complete rondleiding te verzorgen, is het belangrijk om
tijdens het praten de bewakersfunctie niet uit het oog te verliezen.
Samengevat kunnen uw taken zijn:
1. Gastvrijheid tonen richting de bezoekers (korte vragen beantwoorden, verwijzen naar
relevante delen van het museum)
2. Veiligheid van de bezoekers in de gaten houden (struikelen, de leiding nemen bij incidenten
of calamiteiten etc.)
3. Beveiliging van voorwerpen (diefstal, per ongeluk aanraken)
4. Beveiliging presentatieomstandigheden van de voorwerpen (verschuiven objecten door
trillen vitrine, gordijn sluiten bij te fel zonlicht)
5. Toezicht houden op naleven huisregels (foto’s nemen, natte jassen, paraplu’s)

6.2 Waar kunt u specifiek op letten als suppoost
Observatie van mensen
Wat is het gedrag van bezoekers? Als u de bezoekers van uw museum regelmatig observeert
herkent u op den duur de uitzonderingen, de mensen die zich totaal anders gedragen dan de rest en
daardoor misschien een risico vormen. Gedragingen van bezoekers waar u alert op kunt zijn:
- Ongeïnteresseerde houding, handen in zakken, sloffen, mompelend praten
- Naar binnen gekeerd, geen oogcontact
- Onrustige blik, ogen schieten heen en weer
- Te snel heen en weer lopen, zoekend?
- Steun zoeken, leunen
- Afleiden van museummedewerkers
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Controle van de collectie
Staan of hangen alle voorwerpen nog op de juiste plaats?
- Zijn er lege plekken, ontbreken er voorwerpen?
- Zijn voorwerpen verwisseld of verplaatst
- Zijn voorwerpen beschadigd geraakt?
- Vertonen vitrines of sloten sporen van inbraak?
Dit kunt u controleren aan de hand van foto’s (schilderijenwand, stijlkamer) of tekeningen (inhoud
vitrine).
Na elke controle van u, waarbij u zeker weet dat alles er nog staat of hangt zoals aangegeven, zet u
een paraaf, plus datum en tijdstip op het daarvoor ingestelde formulier. Op dezelfde wijze zal er ook
een formulier ingevuld worden als de conservator een voorwerp heeft weggenomen. Bij eventuele
schade of vermissing kunt u de politie met zekerheid zeggen wanneer het voorwerp er nog was of
onbeschadigd was.
Deze plaatscontrole gebeurt in elk geval dagelijks bij openen en sluiten van het museum. Eventueel
ook nog bij het wisselen van suppoostgroep of taak. Als een object wordt gestolen, zal de politie
uitgaan van de gegevens van een dergelijk formulier om vast te stellen wanneer het object nog in het
museum aanwezig was.
Het formulier dat hierbij gebruikt kan er zo uit zien:
Naam zaal
Datum
Tijd
Inventaris nummer

Object

123
456
1068

Kamerscherm
Stoel
Zilveren kandelaar

Paraaf aanwezig

Controle van de omgeving
Is alle klimaatapparatuur nog in orde? U dient goed op de hoogte te zijn van de werking van deze
apparatuur, zodat u onjuist functioneren kunt herkennen en rapporteren.
- Staat (klimaatbeheersings) apparatuur aan?
- Staat de apparatuur op de juiste stand?
- Is er apparatuur verplaatst?
- Branden er waarschuwingslampjes op de apparatuur
- Zijn de brandblussers en slanghaspels bereikbaar?
- Zijn de nooduitgangen en vluchtroutes vrij?
- Zijn de elektrische toestellen uit / niet onnodig aan?
- Is er ergens onderhoud gepleegd, controleer hier elke twee uur of alles nog in orde is
Andere punten waar u op kunt letten:
- Haperingen, storingen en defecten van elektronische alarmsystemen
- Gordijnen ’s morgens openen en ’s middags sluiten
- Controle kwetsbare punten (kelderrooster, regenpijp)
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Openen van het museum
- Alarm uitschakelen
- Benodigde deuren openen
- Verlichting waar nodig aan
- Zalen op orde
- Combinatie van controle collectie en controle omgeving
- Voer deze taken met twee personen uit
Sluiten van het museum
- Zijn bezoekers en personeel allemaal het gebouw uit
- Zijn ramen en deuren dicht, gordijnen zo nodig gesloten
- Elektrische toestellen uitgeschakeld? (koffieapparaat, dvd speler, beamer, educatieve ruimte
etc.)
- Zijn alle lichten gedoofd
- Alles schoon en opgeruimd, geen rondslingerende ladders etc. op buitenterrein?
- Extra controle op plaatsen waar technisch onderhoud is geweest (lassen, solderen etc.)
- Alarmsysteem inschakelen
- Combinatie van controle collectie en controle omgeving
- Voer deze taken met twee personen uit, om niet alleen voor verrassingen te komen staan.
Als er onverhoopt ’s nachts iets gebeurd (inbraak) kunt u met twee personen verklaren dat
de situatie normaal en goed beveiligd is achtergelaten.
In de situaties waarbij een object beschadigd of gestolen is gelden de volgende regels:
Ø Zorg dat er geen mensen bij de betreffende plaats kunnen komen (ontruimen, afzetten van de
ruimte)
Ø Bij het voorwerp blijven en om assistentie vragen van andere museummedewerkers
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7. KLACHTBEHANDELING

Een klacht is een geuite ontevredenheid met andermans prestaties, vergeleken met het
eigen verwachtingspatroon.5

In alle literatuur over klantvriendelijkheid komt de klagende klant of bezoeker uitgebreid aan bod.
Kennelijk is het voor velen een ware nachtmerrie om met iemand geconfronteerd te worden die
een klacht heeft over het bedrijf waar men werkt of over het product dat wordt verkocht. Toch
komt het gelukkig helemaal niet zo vaak voor dat er een formele klacht tegen een bedrijf wordt
geuit. Wat wel vaak voor komt is dat een bezoeker staat te mopperen, maar als u vraagt of hij een
formele klacht wil indienen, dan is dat helemaal niet nodig. Kennelijk wil men even stoom afblazen
om daarna gewoon weer verder te kunnen. Toch is het goed om voorbereid te zijn op mopperaars
en als zij wel een formele klacht willen indienen is het prettig als het bedrijf regels heeft opgesteld
over een correcte afhandeling van de klacht. Mensen die klagen zijn vaak emotioneel en het is niet
voor iedereen even makkelijk om daar mee om te gaan.
Klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de eigen werksituatie. Door een klacht kunnen
bijvoorbeeld inconsequenties van de bestaande regels of gewoonten aan het licht komen.
Uit de definitie komt naar voren dat de klant iets anders verwachtte dan hij daadwerkelijk heeft
gekregen. Dat kan een aantal oorzaken hebben:
-

Fout in de public relations: het museum heeft op de website of in de folder een verkeerd
beeld van zichzelf geschetst (reden om de eigen publiciteit eens onder de loep te nemen).

-

Incidentele wanprestatie: normaal voldoet u wel aan de verwachting maar juist vandaag
gaat alles anders dan normaal (Er zijn TV opnamen, u krijgt een nieuwe CV ketel, of er
arriveert een belangrijke gast). De directie zou op zo’n dag kunnen besluiten de entreeprijs
te verlagen, gratis entree of gratis koffie geven. Zo kan al bij aankomst aan de bezoekers
duidelijk worden gemaakt dat het museum vandaag in gebreke blijft en u bij voorbaat
excuses maakt.

-

De verwachting van de klant was niet juist. (U bent het Rijksmuseum niet en zal ook
nooit aan die normen kunnen voldoen).

-

Menselijke fouten, een belofte is niet nagekomen, de administratie is onzorgvuldig geweest
of iemand had zelf een zeer slechte dag.

Sommige klachten zijn op te lossen door klantgericht te werken en u gastvrij op te stellen; door de
bezoeker serieus te nemen en aandacht te hebben voor zijn persoon. Helaas is niet elke klacht op
deze manier te verhelpen. Sommige klachten zijn heel terecht, misschien heeft uw museum wel een
wanprestatie geleverd. U kunt dan tien keer uw excuses aanbieden, maar voorkomt daarmee niet
dat de wanprestatie in de toekomst uitblijft. U zal de klacht bij de juiste verantwoordelijke persoon
moeten neerleggen. Daar zal naar een structurele oplossing gezocht moeten worden.
Bedenkt u zich dat elke klacht een kans is om een goede relatie met een bezoeker of klant op te
5

Boomsma en Reijers, blz. 12
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bouwen. Door te klagen laat de persoon meer van zichzelf zien, als u daar op de juiste wijze op in
speelt kan een positieve relatie opgebouwd worden. Kijk maar eens naar de mensen die zonder te
groeten de deur uit lopen. Misschien hadden zij ook wel iets te klagen, maar zij houden het voor
zich. De kans dat zij nogmaals terugkomen is veel kleiner dan bij de klager die zijn hart lucht en u de
kans geeft iets goed te maken.
Trekt u zich een klacht niet persoonlijk aan. De woede is meestal gericht tegen de organisatie als
geheel of gericht tegen iets buiten de organisatie (het slechte weer, ziekte, persoonlijke rampspoed
etc.). Als u met een mopperaar te maken heeft is het vaak al voldoende om te luisteren naar het
probleem, excuses aan te bieden als dat mogelijk is (een kopje koffie kan wonderen doen) en
medeleven betonen als het om een extern probleem gaat waar u helemaal geen invloed op kunt
uitoefenen. In feite vraagt de mopperaar wat aandacht. Als u over de tijd en het geduld beschikt om
dat te geven is de kans groot dat hij met een positief gevoel het museum verlaat en wellicht een
bezoek komt brengen als hij in een betere stemming is.
Iemand die een formele klacht indient, heeft vooraf wel tien maal nagedacht over de aanleiding tot
de klacht en zijn irritatie daarover. Als deze persoon u dan uiteindelijk aanspreekt om zijn grief te
uiten, zal het er waarschijnlijk vele malen heftiger uitkomen dan eigenlijk de bedoeling was. Hoe kunt
u dit aanpakken:
-

De klacht altijd serieus nemen. Ga ervan uit dat het een bezoeker moeite kost zich met een
klacht tot u te wenden. Hij vertrouwt erop dat u de klacht oplost. Begin dus met aandachtig
luisteren.

-

Blijf rustig, ga niet mee met de enorme woordenstroom, probeer de woorden te
relativeren.

-

Probeer uit de enorme woordenstroom de essentie van de klacht te halen en ga vooral
niet in op alle overdrijving, want daar heeft de klager zelf over een uur ook spijt van. (zoek
feiten, geen emotie)

-

Wacht tot hij is uitgesproken en laat dan even een stilte vallen. De klager kan zelf tot rust
komen. Als u direct terug praat of hem onderbreekt, spoort u hem aan tot nieuwe
argumenten en nieuwe woede, probeer dat te voorkomen.

-

Neem het initiatief in het gesprek, laat u niet door de klager leiden.

-

Reageer op de emotie van de klager, toon respect en wees begripvol (‘Ik kan me heel goed
voorstellen dat u een rotdag achter de rug heeft').

-

Altijd verontschuldigingen aanbieden voor het ongemak. Excuseer het museum en beloof
dat u een oplossing zult proberen te vinden

-

Vertellen wat u gaat doen met de klacht. Wie gaat u inlichten, wie is verantwoordelijk voor
de afhandeling van de klacht en krijgt de bezoeker nog bericht?

-

Meld de klacht bij de verantwoordelijke collega.
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BIJLAGE 1
MODEL BEZOEKVOORWAARDEN

6

Inleiding
[...] zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het
museumcomplex en de door [...] georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met
de wens van de bezoeker te laten verlopen. [...] zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast
of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker
zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities
Artikel 1.1
Onder 'het museum' en [...] wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en
exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, suppoosten
en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.
Artikel 1.2
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat
onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van [...] valt, daaronder begrepen, maar niet
daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, aula's en vergaderkamers, restaurant, koffiekamer, terras,
tuin, park, overige buitenruimte, depot en dependances.
Artikel 1.3
Onder `bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met [...] een
overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te
bezoeken of een activiteit bij te wonen die door [...] wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker
tijdens de reguliere openingsuren.
Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen [...] en een
bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere
openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur,
horecacatering en dergelijke.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen
Artikel 2.1
Alle door [...] gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet
vrijblijvend. [...] aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in
aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze
aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is
op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens [...] is verspreid. [...] is niet
aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.
Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die
recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen,
suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.
Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige
andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het
museumcomplex betreedt.
6 Dit model bezoekvoorwaarden is door een werkgroep van de Nederlandse Museumvereniging opgesteld. Elk museum is
vrij om dit model te gebruiken voor de eigen museumpraktijk.
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Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit
voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen
geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden
geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan
evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het
museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.
Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat
het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van [...] of een daartoe door [...]
bevoegd verklaarde instantie.
Artikel 2.5
[...] restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten
uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een
onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in
het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt
ontruimd.

Verblijf in het museumcomplex
Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de
openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende
regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare
functionarissen van [...], suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven
aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van [...], die als zodanig
herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of
instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd,
zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of
eventuele andere gemaakte kosten.
Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het
gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn
verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.
Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:
a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te
verschaffen;
b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op
tentoongestelde objecten te belemmeren;
c.

andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het
gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik
van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door [...] evenwel expliciet worden
toegestaan;

d. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of
wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas
begeleiden;
e. te roken in alle besloten ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van
pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
f.

etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex;
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g. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van [...] gevaarlijke voorwerpen
of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken,
paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door [...] aan te wijzen
plaats;
h. in daartoe door [...] aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen,
kinderwagens en buggy's, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het museum;
i.

tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en
dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of
begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet
worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de
hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en
begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de
tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks
redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van [...], die als zodanig herkenbaar dient
te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk
wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het
betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De
potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze
maatregel van kracht is.
Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van [...] is het de bezoeker
verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen,
flitsapparatuur en statieven.
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van
[...] deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke
wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.
Artikel 3.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands
museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor
beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode
ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de
maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden
bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Klachten en reclamering
Artikel 4.1
[...] zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door [...] georganiseerde
tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen;
hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele,
gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door [...] georganiseerde
tentoonstellingen. Voorts informeert [...] het potentiële publiek over hinder veroorzakende
onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan
hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.
Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door [...] te vermijden, klachten en
omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het
museum aan de bezoeker:
a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste
collectie van [...];
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b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex,
waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het
opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c.

klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door
andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast
gedrag, diefstal en molest;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door
onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een
verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door
het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.
Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen [...] en de bezoeker
dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk [...] te bereiken.
Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling
genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij deze Bezoekvoorwaarden.
Artikel 4.4
[...] onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het
onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het
vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.
Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het
invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij deze Bezoekvoorwaarden.

Aansprakelijkheid van het museum
Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door [...] en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven,
mededelingen of andere vormen van informatie is [...] nimmer aansprakelijk, behoudens indien en
voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van [...] en/of zijn
medewerkers.
Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of
aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove
schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking
komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had
behoren te zijn.
Artikel 5.3
In geen enkel geval is [...] gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat
meer is;
b. het door de verzekeraar van [...] aan [...] ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
c.

de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is [...] nimmer aansprakelijk behoudens
indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het
rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van [...] en/of zijn medewerkers.
Artikel 5.5
[...] is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van
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enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan [...]
houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van [...] staat,
behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van
[...] en/of zijn medewerkers.
Artikel 5.6
Indien [...] goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook
door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het [...] daarvoor
enige vergoeding bedingt, dan is [...] nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met
goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij [...] opzettelijk schade heeft toegebracht, of de
schade het gevolg is van grove schuld van [...].
Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van [...] wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer
bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.
Artikel 5.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van [...] in geen
geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.
Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van [...] voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst
of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade
het gevolg is van opzet of grove schuld van [...] of een van zijn functionarissen.

Overmacht
Artikel 6.1
Als overmacht voor [...], die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming [...] niet
kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de
overeenkomst door [...] zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de
overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of
diensten en/of instellingen waarvan [...] gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst,
alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende
voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen
Artikel 7.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij [in te
vullen door het museum].
Artikel 7.2
[...] zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp
te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen
waarvan, na een half jaar in bewaringneming door [...], geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of
rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.
Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze
zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen
dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Overige voorwaarden
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Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van
andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van [...].

Toepasselijk recht
Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en [...] is Nederlands recht
van toepassing.
Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en [...] voortvloeien worden uitsluitend ter
berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in [invullen vestigingsplaats museum].

Deze Bezoekvoorwaarden van [...] zijn vastgesteld door de directeur en gedeponeerd op [invoegen
datum] onder nummer [invoegen nummer] bij de Kamer van Koophandel [invoegen naam
desbetreffende KvK] te [invoegen vestigingsplaats].
De directeur van [...].
[invoegen naam directeur]

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan de samensteller geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige
fout of onvolledigheid.
Aan deze Museumwijzer werkten mee: de Werkgroep Algemene Bezoekvoorwaarden
bestaande uit: Hugo Bongers (Stedelijk Museum Amsterdam), Harold Bos (Museum
Kranenburgh, Bergen), Gerrit Horstmann (Drents Museum, Assen), Hans van der Maas
(Naturalis, Leiden), Benno van Tilburg (Maritiem en Jutters Museum, Oudeschild), Robert Zijp
(Zuiderzeemuseum, Enkhuizen) en namens de NMV respectievelijk Manus Brinkman,
Annemarie Vels Heijn en Anita van Mil.
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