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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 2019 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 verslag 
In 2019 nam het LCM deel aan de evaluatie en vernieuwing van de Museumnorm en het proces van 

toetsing door de stichting Museumregister Nederland. Dit traject werd gecoördineerd door de 

Museumvereniging, samen met het LCM initiatiefnemer van het Museumregister. Periodiek wordt de 

norm onder de loep genomen, samen met een representatieve groep musea. Doel hiervan is te 

bezien of de norm nog voldoet aan de actuele eisen die aan een museum gesteld worden door de 

diverse stakeholders. 

Dit proces resulteerde in een bijgestelde norm, die begin 2020 in werking trad. In de inleiding op de 

norm wordt aangegeven op welke punten wijzigingen zijn doorgevoerd. 

In het kader van het project Kennisdeling (onderzoek naar hoe kennis van de verschillende museum- 

en erfgoedconsulentschappen op Europees niveau optimaal benut kan worden) is door RaadSaam 

Erfgoedprojecten een inventarisatie gemaakt van online beschikbare handreikingen, tutorials, 

checklists, stappenplannen etc op het gebied van collectiemanagement en -presentatie, op Europees 

niveau. Bekeken is ook welke van die instrumenten in meerdere talen beschikbaar waren. Vervolgens 

is een enquête gehouden onder de museumconsulenten in de verschillende Europese landen die 

deelnemer zijn in de European Museum Advisors Conference; hen is gevraagd hoe ze zouden staan 

tegenover het beschikbaar stellen van hun materiaal aan collega’s in het buitenland, en in hoeverre 

ze ook zelf graag gebruik zouden maken van al beschikbaar materiaal bij anderen.  

In het Netwerk Digitaal Erfgoed is besloten om in het kader van de door OCW ter beschikking 

gestelde intensiveringsmiddelen een provinciaal netwerk van coaching op te zetten. Dit provinciale 

netwerk, een samenwerking van NDE en OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland, 

het overleg van directeuren van de organisaties waar alle LCM-ers in werkzaam zijn), heeft tot doel 

de nationale strategie m.b.t. digitaal erfgoed tot in de ‘haarvaten van de samenleving’ door te laten 

dringen, zodat volgens breed gedeelde standaarden optimaal gewerkt kan worden aan de digitale 

toegankelijkheid van het erfgoed in Nederland. Dit omdat van wezenlijk belang is dat niet alleen het 

erfgoed in grote landelijke instellingen digitaal beschikbaar is, maar evenzeer het erfgoed in veel 

kleinere en minder draagkrachtige organisaties. Alleen door samenwerking kan zoiets goed 

gerealiseerd worden en de provinciale erfgoedhuizen (met hun deskundigheid op het gebied van 

collectiemanagement en hun relatie met de brede waaier aan collectiebeherende instellingen in de 

eigen provincie) zijn hier bij uitstek de geschikte partners voor, die in oktober 2018 al partner werden 

in het Netwerk Digitaal Erfgoed en het Manifest ondertekenden. 

https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/Museumnorm%202020.pdf?ver=9QeZzGf1Qq9rinWlQ_knog%3d%3d
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De erfgoedhuizen die participeren in OPEN, participeren ook in het LCM. Het LCM heeft minder 

inkomsten door het wegvallen van gezamenlijke cursussen en publicaties. LCM heeft daarop OPEN 

gevraagd om de noodzakelijke kosten te dekken. OPEN staat daar heel positief in en draagt jaarlijks 

bij. Hiermee is de samenwerking officieel bekrachtigd. 

Leden van het LCM hebben in 2019 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 

Werkgroep Herijking Museumnorm 
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4. Financieel verslag 
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Balans: bijlage 1 
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Winst en Verliesrekening: bijlage 2 
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Toelichting bij de balans: bijlage 3 
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Toelichting Winst- en verliesrekening: bijlage 4 
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Resultaat 2019: bijlage 5 
 

 


