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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting landelijk Contact Museumconsulenten (LCM). Het LCM is 

het interprovinciale samenwerkingsverband van museumadviseurs in Nederland. De adviseurs van 

het LCM worden door de erfgoedinstellingen waaraan ze verbonden zijn in de gelegenheid gesteld te 

participeren in het samenwerkingsverband. Deze instellingen werken voor een bredere 

belangenbehartiging ook samen in het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN). 

 

2. Organisatie 
Het LCM helpt musea en andere instellingen die erfgoedcollecties beheren en presenteren het 

potentieel van hun verzamelingen optimaal te benutten. De advisering en ondersteuning richt zich 

vooral op kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en vergroting van het publieksbereik. De 

activiteiten die het LCM ontwikkelt zijn vaak breed toepasbaar in de erfgoedsector.  

Om het doel van het LCM t verwezenlijken, komen de adviseurs regelmatig bijeen om kennis te 

delen, te netwerken en – indien mogelijk- nieuwe projecten te ontwikkelen. Ook participeren zij in 

regionalen, nationale en internationale overleggen. De adviseurs bedienen elk hun eigen provinciale 

achterban. 

Het LCM werd op 22 februari 1984 opgericht en is sinds 6 november 1991 officieel een stichting. 

Het LCM is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

41157046. 

Het LCM is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

RSIN 811175662. 

 

2.1 Visie en Missie 
Het is de visie van het LCM dat musea en andere instellingen waarin erfgoed bewaard en 

gepresenteerd wordt van waarde zijn voor de samenleving. Dat geldt zowel voor grote als kleine 

instellingen. Hun maatschappelijke waarde wordt onderstreept door de vele vrijwilligers die er 

werkzaam zijn. Musea en verwante instellingen willen hun werk graag op verantwoorde wijze 

uitvoeren, ook als dat werk ten dele of geheel door vrijwilligers gedaan wordt. Dat vraagt om 

kwaliteitszorg en zorg voor voldoende deskundigheid. 

Het LCM vindt het belangrijk dat hiervoor adequate ondersteuning wordt geboden en dat er goede 

na- en bijscholingsmogelijkheden zijn voor alle mensen werkzaam in de museale sector.  

De missie van het LCM is om musea en verwante instellingen te ondersteunen in 

kwaliteitsverbetering en professionalisering. In provincies waar museumadviseurs actief zijn gaat 

bijzondere aandacht  uit naar middelgrote en kleine musea, waarin veel werk wordt verzet door 

vrijwilligers. Daarnaast wordt op landelijke schaal onze website www.museumdonsulenten.nl 

gepromoot als ‘digitale museumconsulent’.  

2.2 Bestuur 
Het bestuur van het LCM bestond in 2020 uit acht personen te weten: 

1. Mirjam Pragt, voorzitter, Museumfederatie Fryslan; 

2. Liesbeth Tonckens, penningmeester, Erfgoed Gelderland; 

3. Sandra Welters, secretaris, huis voor de Kunsten Limburg; 

http://www.museumdonsulenten.nl/
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4. Roeli Broekhuis, Erfgoedpartners Groningen, lid; 

5. Marianne de Rijke, Landschap Erfgoed Utrecht, lid; 

6.  André Geurts, Batavialand Lelystad, lid; 

7. Annette Gaalman, Erfgoed Brabant, lid; 

8. Evelien Masselink, Erfgoedhuis Zuid-Holland, lid. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, ook geen 

onkostenvergoeding. Zij zijn allen in dienst bij een provinciale ondersteuningsorganisatie. 

Het bestuur kwam in 2020 twee maal live bij elkaar, één keer in Brussel voor een overleg met de 

Vlaamse collega’s en één keer in Amersfoort voor een overleg met het RCE. Daarna is er nog vier 

maal digitaal vergaderd. 

 

3. Inhoudelijk jaarverslag 
In 2020 heeft het LCM de website geheel vernieuwd. Omdat onze ‘digitale museumconsulent’ steeds 

belangrijker wordt hebben we zowel de inhoud als de vormgeving helemaal onder handen genomen, 

zodat onze belofte van een laagdrempelige toegang tot actuele informatie voor erfgoedorganisaties 

over bedrijfsvoering, collectiebeheer en publieksbereik en presentatie, waargemaakt wordt.  

Tevens is het Spoorboekje Digitalisering erfgoedcollecties, ontwikkeld door de digitaal 

erfgoedcoaches, onderdeel geworden van de website, zie: 

https://museumconsulenten.nl/spoorboekje/. Daarmee neemt het LCM ook de taak op zich om dit 

instrument van het Netwerk Digitaal Erfgoed te borgen en actueel te houden. 

Begin 2020 is het traject van de Herijking van de Museumnorm afgerond, een gezamenlijk project 

van de Museumvereniging en het LCM, met de publicatie van de Museumnorm 2020, zie: 

https://museumcontact.nl/artikelen/museumnorm-2020-het-herijkte-kwaliteitskader-voor-musea 

De actualisering van SPECTRUM werd in 2020 afgerond, een samenwerking van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (als beheerder van de Nederlandstalige SPECTRUM) en FARO, Brussel, met 

redactionele inbreng vanuit het LCM. Van het najaar van 2020 is de Nederlandse vertaling te 

raadplegen via: Spectrum – Collections Trust, waar ook de Engelse versie, en de vertalingen in het 

Spaans, Frans, Noors en Zweeds te raadplegen zijn. 

In het kader van het project Kennisdeling hebben we in januari 2020 een tweedaagse ontmoeting 

met de collega’s van FARO gehad, in Brussel. We hebben onze samenwerking op het vlak van 

kennisproducten opnieuw invulling gegeven en uitgewisseld welke thema’s we voor de komende 

jaren op de agenda hebben staan. 

Tevens hebben we in het kader van het project Kennisdeling animaties ontwikkeld over de Ethische 

Code voor Musea en het Museumregister. 

Met de Erfgoedacademie hebben we overleg gevoerd over het door hen te ontwikkelen e-learning 

programma voor met name vrijwilligers in de erfgoedsector, waarvoor de Erfgoedacademie middelen 

heeft ontvangen van het Rijk. 

Vanwege de situatie in de erfgoedsector ten gevolge van corona en de corona-maatregelen heeft het 

LCM geparticipeerd in diverse landelijke overleggen om de noden en behoeften in de breedte van 

het erfgoedveld goed in kaart te brengen en over leniging van die noden mee te denken. 

 

https://museumconsulenten.nl/spoorboekje/
https://museumcontact.nl/artikelen/museumnorm-2020-het-herijkte-kwaliteitskader-voor-musea
https://collectionstrust.org.uk/spectrum/?tr=nl
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Leden van het LCM hebben in 2020 deelgenomen aan: 

• Bestuur Museumregister Nederland 

• Commissie van Advies Reinwardt Academie 

• Overleg Veilig Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

• Vernieuwing handreiking collectieplan 

• Netwerk Digitaal Erfgoed 

• Werkgroep actualisering SPECTRUM 
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4. Financieel verslag 
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Bijlage 1: Balans per 31-12-2020 
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Winst en Verliesrekening 
 

 

 


