LCM-beleidsnotitie 2021-2022
Over het LCM
Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) is het interprovinciale
samenwerkingsverband van museumadviseurs in Nederland. In enkele provincies zijn de
taken van de museumadviseur inmiddels ondergebracht in andere functies of ruimer
gedefinieerd als erfgoedadviseur. Dit heeft te maken met het feit dat museumadvisering de
afgelopen jaren in verschillende regio’s deel is geworden van provinciaal erfgoedbeleid
en/of afzonderlijke museumconsulentschappen zijn opgeheven.
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).
De adviseurs van het LCM helpen in hun eigen regio 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. Het LCM netwerk zorgt
voor afstemming van kwaliteit en doelmatig gebruik van Museumnorm
Om het doel van het LCM te verwezenlijken, komen de adviseurs bijeen om kennis te delen,
te netwerken en - indien mogelijk - projecten te ontwikkelen. Ook participeren zij in
regionale, 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).
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
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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.museumconsulenten.nl gepromoot als ‘digitale museumconsulent’.

Activiteiten LCM 2021-2022
De samenwerking tussen de erfgoedhuizen is de afgelopen jaren geïntensiveerd, dat leidt
tot heroverwegingen bij het LCM bestuur.
LCM onderzoekt de verdere samenwerking met OPEN. Het doel hiervan is om de
bestuurlijke druk te verminderen en tijd over te houden voor het inhoudelijke
samenwerken. OPEN is bezig een zelfstandige stichting te worden. Er wordt gekeken of het
LCM een actieve werkgroep met specifieke eigen doelstellingen binnen deze stichting kan
worden.
Eind 2021 is de planfase afgerond. In 2022 zal duidelijk worden op welke manier de twee
nauw op elkaar aansluitende netwerken samengaan en samen gaan werken. Onderdeel
van de intensievere samenwerking zijn drie activiteiten waar zowel het LCM als de
uiteenlopende medewerkers van de erfgoedhuizen bij betrokken zijn:

•
•
•

de landelijke website erfgoedvrijwilliger.nl;
het gezamenlijke e-learning platform.
de digitaal erfgoedcoaching

Naast dit onderzoek dat veel kan betekenen voor het LCM, zullen een aantal activiteiten
voortgezet worden. Het LCM richt zich de komende jaren op:

•

het stimuleren van het gebruik van het informatieplatform
www.museumconsulenten.nl. De LCM-website richt zich op het aanbieden van
laagdrempelige informatie voor medewerkers van musea en verwante organisaties,
op het vlak van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publieksbereik. Het aantrekkelijk
aanbieden van actuele informatie is een belangrijk speerpunt van beleid;

•

de ontwikkeling van nieuwe laagdrempelige informatie, als aanvulling op of
verbetering van het informatieplatform;

•

de uitbouw van ‘e-learning’ bij cursussen en workshops. Cursussen en workshops
op het gebied van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publieksbereik krijgen steeds
vaker een digitale component, bijvoorbeeld in de vorm van instructiefilmpjes op de
website. De komende jaren wordt het aspect van ‘e-learning’ verder uitgebouwd.
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•

het verder gestalte geven aan de samenwerking in het netwerk van (overkoepelende)
organisaties in de museumsector:
- Museumvereniging;
- Museumregister Nederland;
- Vakoverleg Erfgoededucatie / LKCA;
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE);
- Reinwardt Academie;
- Netwerk Digitaal Erfgoed Nederland (NDE);
- FARO;
- Vlaams-Nederlands thesaurus overleg;
- European Museum Advisors Conference (EMAC);
- Museumpeil.

LCM is samen met de Museumvereniging initiatiefnemer van het Museumregister
Nederland en de Ethische Codecommissie voor Musea.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

•
•
•

Mirjam Pragt (Museumfederatie Fryslân ), voorzitter;
Sandra Welters (Huis voor de Kunsten Limburg), secretaris;
Liesbeth Tonckens (Erfgoed Gelderland), penningmeester.

In het LCM participerende organisaties en personen
Drenthe

Fryslân

Platform Drentse Musea
Contactpersoon: Iris Bierenbroodspot
Bezoekadres: Mensingheweg 7,
9301 KA Roden
T (06) 147 48 140

Museumfederatie Fryslân
Contactpersoon: Mirjam Pragt
Druifstreek 63, 8911 LH Leeuwarden
T (058) 213 91 85
E mpragt@museumfederatiefryslan.nl
I www.museumfederatiefryslan.nl

E iris@platformdrentsemusea.nl
I www.platformdrentsemusea.nl en
www.drentsemusea.nl
Flevoland

Groningen

Batavialand

Erfgoedpartners Groningen

Contactpersoon: André Geurts
Bezoekadres: Oostvaardersdijk 01-13,
8242 PA Lelystad
Postbus 119, 8200 AC Lelystad

Contactpersoon: Mireille de Jong
Lopende Diep 8,
9712 NW Groningen

T (0320) 225 946 (b.g.g. 0320 225900)

E dejong@erfgoedpartners.nl
I www.erfgoedpartners.nl

T (050) 313 00 52

E andre.geurts@batavialand.nl
I www.batavialand.nl
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Gelderland
Erfgoed Gelderland
Contactpersoon: Liesbeth Tonckens
Westervoortsedijk 67-D,
6827 AT Arnhem

Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht
Contactpersoon: Marianne de Rijke
Bezoekadres: Bunnikseweg 25,
3732 HV De Bilt

T (026) 352 16 90

Postbus 121, 3730 AC De Bilt

E l.tonckens@erfgoedgelderland.nl
I www.erfgoedgelderland.nl

T (030) 22 19 782
E m.derijke@landschaperfgoedutrecht.nl
I www.landschaperfgoedutrecht.nl

Limburg

Zeeland

Huis voor de Kunsten Limburg

Erfgoed Zeeland

Contactpersoon: Sandra Welters
Bezoekadres: Steegstraat 5,
6041 EA Roermond
Postbus 203, 6040 AE Roermond
T (0475) 399 299
E swelters@hklimburg.nl
I www.huisvoordekunstenlimburg.nl

Contactpersoon: Janneke de Wit
Bezoekadres: Looierssingel 2,
4331 NK Middelburg
Postbus 49, 4330 AA Middelburg
T (0118) 670 870
E j.de.wit@erfgoedzeeland.nl
I www.erfgoedzeeland.nl

Noord-Brabant
Erfgoed Brabant

Zuid-Holland
Erfgoedhuis Zuid-Holland

Contactpersoon: Annette Gaalman
Bezoekadres: Waterstraat 16,
5211 JD ‘s-Hertogenbosch
Postbus 1325,
5200 BJ ´s-Hertogenbosch

Contactpersoon: Evelien Masselink
Bezoekadres: Oude Delft 116,
2611 CG Delft
Postbus 3092, 2601 DB Delft
T (015) 215 43 87
E masselink@erfgoedhuis-zh.nl

T (073) 615 62 62
E annettegaalman@erfgoedbrabant.nl
I www.erfgoedbrabant.nl

I www.erfgoedhuis-zh.nl
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