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1    Inleiding 
Het gaat goed met Rijksmuseum Huis Doorn (HD)!
In de afgelopen jaren is Huis Doorn door een gezamenlijke inspanning van Stichting 
Beheer en Stichting Vrienden er niet alleen in geslaagd te overleven, maar ook een relatief 
succesvol Rijksmuseum geworden. Met een kleine staf in dienstbetrekking en door de inzet 
van veel vrijwilligers zijn we er onder meer in geslaagd: 

—	 De bezoekersaantallen sterk te laten toenemen;
—	 Een hoge tevredenheid van bezoekers over hun bezoek aan HD te realiseren;
—	 De bekostiging van de openstelling en rondleidingen door het Rijk te herstellen waardoor 

we de komende jaren de publieksfunctie kunnen blijven uitoefenen;
—	 De collectie te ontsluiten en op verantwoorde wijze te conserveren in ons nieuwe depot in 

Remmerden;
—	 Een museum over Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog in te richten, Plaats van 

Herinnering voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland te worden en daarmee opgenomen 
te worden in de Canon van Nederland;

—	 Tal van aan de Eerste Wereldoorlog en Europese Hofcultuur gerelateerde spraakmakende 
wisseltentoonstellingen te organiseren;

—	 Structurele samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met partners die voor en met ons 
grote evenementen organiseren (Kerstfair, Keizerloop, Historisch Festival).

We kunnen met zijn allen met trots terugkijken op de afgelopen periode. Maar we kunnen 
daar ook niet te lang bij blijven stilstaan want de toekomst stelt ons voor tal van nieuwe 
uitdagingen. 

Om ons goed voor te bereiden op de toekomst hebben we in de afgelopen periode vele 
gesprekken gevoerd met voor ons relevante partijen zoals het Ministerie van OCW, de 
Raad voor Cultuur, andere (kasteel)musea, onze Raad van Toezicht, onze Raad van Advies, 
Stichting Vrienden Huis Doorn, en individuele vrijwilligers. In een aantal sessies hebben we 
de gedachten die in deze sessies boven tafel kwamen nader uitgewerkt. In dit visiedocument 
geven we een schets van de uitdagingen die we op ons af zien komen en van de wijze waarop 
wij deze willen benaderen en aangaan. In een actieplan laten wij zien welke activiteiten 
daarvoor in de komende periode zullen worden ondernomen. Het doel van dit document is 
de speerpunten van beleid voor de komende jaren duidelijk te maken.
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2  Missie en visie
	 2.1	
	 Missie

HD vergroot het historisch bewustzijn en inzicht van bezoekers door de unieke 
kunstcollectie en de authentieke inrichting van het Huis van ex-keizer Wilhelm II te beheren 
en te tonen en duidelijk te maken hoe bepalend de Eerste Wereldoorlog is geweest voor 
hedendaagse ontwikkelingen.

2.2	
Visie 
HD conserveert, beheert en ontsluit het ensemble van Huis, collectie en landgoed van 
Wilhelm II in Nederland en laat bezoekers kennismaken met de daaraan gerelateerde 
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en zijn doorwerking naar hedendaagse 
ontwikkelingen. HD doet dit door de geschiedenis persoonlijk en tastbaar te maken en 
bezoekers te interesseren en te verwonderen.
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3 Welke uitdagingen onderkennen we? 

Om de bovenstaande missie en visie te kunnen realiseren onderkennen wij de volgende zes 
kernuitdagingen:  
  

—	 Het kiezen van een juiste thematisch/inhoudelijke insteek;
—	 Het kiezen van het juiste museaal concept;
—	 Het vergroten van de bezoekersaantallen en de inkomsten daaruit;
—	 Het kiezen van de juiste doelgroepen;
—	 Het verbeteren van de organisatie en de samenwerking tussen de professionele staf en de 

vrijwilligers;
—	 Het investeren in het educatieve aanbod en het vergroten van het aantal schoolbezoeken 

(zowel PO als VO)

3.1		
Het	kiezen	van	de	juiste	thematisch/inhoudelijke	insteek

Een juiste thematisch/inhoudelijke koers moet ons helpen onderscheidend en uniek te zijn. 
Dat is essentieel om zowel rijks als particuliere subsidies te kunnen verkrijgen en behouden 
als om de grote bezoekersaantallen te kunnen consolideren en te kunnen verhogen.

Net als in de afgelopen jaren zal het woonhuis, met zijn authentieke keizerlijke inrichting 
een speerpunt in het aanbod van HD blijven. Voor veel bezoekers is dit de reden om naar 
HD te komen. Meer nog dan voorheen, willen we ook stukken uit de keizerlijke collectie, 
die thans in depot staan, in wisseltentoonstellingen aan het publiek tonen. We willen 
daarvoor een nieuwe tentoonstellingsruimte ontwikkelen in het Dienstengebouw. Deze 
kan ook gebruikt worden voor de wisseltentoonstellingen over de Europese Hofcultuur en 
de familie Hohenzollern gerelateerde onderwerpen die we gaan organiseren. Gesprekken 
over de verwerving en verbouwing van het Dienstengebouw zijn reeds opgestart. Daarnaast 
is de renovatie en herinrichting van de Dienstvertrekken op de zolder van HD in gang 
gezet. Op basis van historische bronnen, egodocumenten en foto’s en met gebruik van 
de authentieke objecten uit het depot wordt het leven en werk van het personeel van Huis 
Doorn gereconstrueerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek.
Het parkbos, de kapel en het Poortgebouw zullen ook nadrukkelijker in ons aanbod worden 
betrokken. Wij blijven daarbij nauw samenwerken met de andere Utrechtse Kasteelmusea, 
Paleis het Loo en de Stiftung Preussischer Schlösser und Gärten.
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Maar onze focus is breder. Huis Doorn wil zich de komende 10 jaar verder ontwikkelen tot 
dé plek in Nederland waar de historische betekenis van 1914-1918 gestalte krijgt. Het verblijf 
van de keizer in Doorn gebruiken we als aanleiding om de Eerste Wereldoorlog en de tot op 
vandaag doorwerkende gevolgen daarvan voor Nederland en de wereld onder de aandacht 
te brengen. Het verband tussen verleden, heden en toekomst, is alleen te begrijpen in het 
licht van de Eerste Wereldoorlog.

De Eerste Wereldoorlog was een keerpunt in de twintigste eeuw, dat een bepalende invloed 
had op de recente geschiedenis en heeft op de tijd waarin wij nu leven; het Interbellum, de 
Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, het ontstaan van de Europese Unie, de positie 
van Europa op het wereldtoneel, tal van conflicten in de huidige wereld. Het DNA van al die 
ontwikkelingen is voor een groot deel bepaald door ontwikkelingen in en rond de Eerste 
Wereldoorlog. Dit verband is het tweede centrale thema in ons aanbod. De nadruk van onze 
programmering met betrekking tot dit thema zal in de komende jaren vooral liggen op:

—	 het perspectief van het interbellum, dus de invloed van de Eerste Wereldoorlog op de 
periode tot aan 1940 (en daarna);

—	 de doorwerking van “het einde van het oude Europa” in de Europese verhoudingen;
—	 de doorwerking van “het einde van het oude Europa” in de cultuur (muziek, beeldende 

kunst, literatuur).

Om mensen echt te bereiken wil HD grote thema’s zodanig verwoorden en verbeelden 
dat ze persoonlijk herkenbaar worden. Dat kan door ze te vertalen naar niet-tijdgebonden 
begrippen zoals bijvoorbeeld vredesmissies, persvrijheid, emancipatie, handelsoorlog, 
vluchtelingen, de rol van de monarchie en opstand. Het persoonlijk perspectief en 
voorbeeld dat Wilhelm II ons heel concreet biedt, is daarvoor een uniek en uitstekend 
vertrekpunt. 

Het paviljoen “Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog” blijft gehandhaafd en 
zal op basis van de bezoekerservaringen periodiek worden aangepast en vernieuwd. 
Daarnaast zal het te verkrijgen Dienstengebouw ook geschikt worden gemaakt 
voor wisseltentoonstellingen over de Eerste Wereldoorlog en zijn doorwerking naar 
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onze tijd. Tezamen met een vernieuwd educatief programma en het Kenniscentrum 
Eerste Wereldoorlog geven wij aldus vorm aan HD als Plaats van Herinnering Eerste 
Wereldoorlog in Nederland.

Wij zullen op dit gebied samenwerken met instellingen die complementair aan ons 
zijn, zoals oorlogsmusea in binnen- en buitenland, en het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie NIOD, de historische faculteit Universiteit Utrecht alsmede met 
vrijwilligersorganisaties zoals Studie Centrum Eerste Wereldoorlog en de Western Front 
Association.

 3.2		
	 Het	kiezen	van	het	juiste	museaal	concept	

Ons museaal concept moet ons onderscheiden en positioneren ten opzichte van andere 
musea en ons optimaal helpen in te spelen op de behoeften van onze verschillende 
doelgroepen.

Zoals hiervoor beschreven maken wij historische thema’s toegankelijk vanuit een 
persoonlijk perspectief. HD hanteert daarbij drie kernbegrippen die wij in alles wat we 
doen laten terugkomen: 

—	 Interesseren –  door de keuze van de thema’s en de verhalende vorm waarin ze worden 
weergegeven, wordt de potentiële bezoeker geprikkeld om meer te zien en te weten;

—	 Verwonderen	 – Door middel van tentoonstellingen, conferenties en educatieve 
programma’s zullen wij het publiek verwonderen met de doorwerking van de Eerste 
Wereldoorlog en zijn gevolgen voor de huidige actualiteit;

—	 Tastbaar	maken  –  de authenticiteit van de locatie Huis Doorn (park, gebouwen en 
cultuurhistorische collectie) biedt een prachtig en inhoudelijk relevant decor om de 
wereldgeschiedenis tastbaar te maken en te beleven.
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Naast rondleidingen en de mogelijkheid om zelf door het Huis te lopen op de 
zogenaamde ‘zaalgidsdagen’ zullen wij ook meer gebruik gaan maken van nieuwe 
presentatietechnieken. Dat geldt ook voor het bezoek aan het paviljoen, voor de te 
organiseren wisseltentoonstellingen en voor de te ontwikkelen educatieve activiteiten.  
 
Wij gaan dit doen om beter in te kunnen spelen op individueel verschillende behoeften 
en eigenschappen van bezoekers, bijvoorbeeld naar taal, interessegebied (al dan niet 
meer diepgang rondom een bepaald thema) of wijze van kennis opdoen en leren. Maar 
ook omdat de nieuwe technieken een extra dimensie kunnen geven aan onze drie 
kernbegrippen interesseren, verwonderen en tastbaar maken. Door nieuwe technieken 
kunnen we deze aspecten goed en indringend met elkaar verbinden. We gaan daarom 
nader onderzoeken welke (voor ons) nieuwe technieken in welke omstandigheden nuttig 
kunnen zijn. We denken daarbij niet alleen aan audiotours, maar ook aan het inzetten van 
meer audiovisuele hulpmiddelen en zelfs aan “augmented reality”, waarbij mensen zichzelf 
door middel van hulpmiddelen in een historische wereld of situatie kunnen plaatsen. Zo zou 
men zich daardoor bijvoorbeeld persoonlijk als deelnemer geplaatst kunnen zien in een 
gevecht in een loopgraaf, in een hongeroproer, vluchtelingenkamp of bal in een keizerlijk 
paleis. Uiteraard is het uitgangspunt daarbij dat we aansluiten bij wat bezoekers aan 
kunnen. 

3.3	
Het	vergroten	van	de	bezoekersaantallen	en	inkomsten	

Het in 2019 bereikte aantal bezoekers van circa 55.000 is, binnen de huidige fysieke 
grenzen, een goed te hanteren bezoekersaanbod en dit aantal biedt een goed fundament 
voor de exploitatie. Onze ambitie is om in de komende jaren de bezoekersaantallen ieder 
jaar met 5% te laten toenemen om in 2030 75.000 bezoekers te kunnen ontvangen.  

Dit is geen irreële ambitie. Er is de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd bij 
overheden, partijen en instellingen die hieraan willen bijdragen; Huis Doorn maakt deel 
uit van belangrijke netwerken en het ontvangt veel positieve PR. Nieuwe evenementen en 
thema’s (zoals het Historisch Festival 2019) trekken een nog steeds toenemend bezoek. 
Uiteraard bouwen wij verder op de ervaringen van de afgelopen jaren.

Met het aantrekken van een marketing professional in vaste dienst is het marketingteam 
verder versterkt. Het team hanteert, naast het goed benutten van de traditionele 
marketingkanalen, ook steeds meer en beter de sociale media als middel om (potentiële) 
bezoekers te bereiken.
HD wil de komende jaren nog vraaggerichter werken. Wij zullen hiervoor aandacht 
besteden aan het realiseren van betere (management)informatie met betrekking tot 
(potentiële) bezoekers. Door deze goed te kennen en hun gedrag goed te begrijpen, 
kunnen we hen door gerichte marketing beter verleiden tot een (hernieuwd) bezoek 
aan HD. Om beter inzicht te krijgen in hun voorkeuren ten aanzien van door het Huis 
rondgeleid worden, dan wel zelfstandig (al dan niet met hulpmiddelen) het Huis bezoeken, 
zal in 2019 een bezoekersonderzoek worden opgestart.  

De grenzen van bezoek aan met name het Huis zelf lijken binnen de thans bestaande 
openingstijden en werkwijze, met de huidige 50.000 bezoekers en circa 180 vrijwilligers 
bereikt. We zullen daarom een plan ontwikkelen met betrekking tot wat er gedaan moet 
worden om grotere bezoekersaantallen dan thans te kunnen ontvangen. 
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3.4
Het	kiezen	van	de	juiste	doelgroepen	

Uit een door ons recentelijk gehouden steekproef bleek dat 85% van de bezoekers HD 
voor het eerst bezocht, dat 62% van de bezoekers samen met één andere persoon kwam, 
dat 84% ouder was dan veertig jaar en ruim 46% zelfs ouder dan 60 jaar. Slechts 6% van de 
bezoekers in de steekproef had een kind bij zich.

HD lijkt dus met name een interessante plek om te bezoeken voor ouderen. Op zich is 
daar niets mis mee, want deze bevolkingsgroep blijft ook de komende jaren groot. De 
vraag is of de gemiddelde leeftijd van deze groep bezoekers nog gaat stijgen, omdat de 
‘jongeren’ binnen deze groep langer zullen moeten doorwerken voordat zij met pensioen 
gaan. Wij zullen gezien deze ontwikkeling gericht beleid ontwikkelen om ook minder 
valide ouderen de schatten van HD te kunnen laten zien (bijvoorbeeld door het geven van 
virtuele rondleidingen). Dat maakt ons ook interessant voor verenigingen van ouderen en 
gepensioneerden.

De organisatie van grote evenementen op het terrein van HD (Kerstfair, Keizerloop, 
Historisch Festival) zorgde er de afgelopen jaren voor dat een breder publiek in aanraking 
kwam met HD. Wij blijven deze evenementen ook in de komende organiseren. Hierbij zal 
ervoor worden gewaakt dat het landgoed geen generiek “festivalterrein” wordt; het gaat 
steeds om een logisch verband tussen gebruik van het landgoed en de historische betekenis 
ervan en het wekken van belangstelling voor Huis Doorn. 

De belangrijke ambitie van HD is om jongeren te interesseren voor geschiedenis in het 
algemeen en de periode/invloed van de Eerste Wereldoorlog in het bijzonder.  
Wij blijven daarom (zij het met beperkte inspanning) zoeken naar mogelijkheden om 
een bezoek aan HD voor gezinnen interessant te maken (bijvoorbeeld door de reeds 
ontwikkelde speurtochten in en rond het Huis). Wij willen ons daarnaast intensief richten 
op het ondersteunen van scholen bij het invullen van hun educatieve programma rond het 
onderdeel Eerste Wereldoorlog binnen de Canon van Nederland en burgerschapsvorming. 
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Bij educatie ligt de focus op de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijsprogramma’s, op 
samenwerking en afstemming met het onderwijs. Docenten uit het Primair en Secundair 
Onderwijs, PABO-studenten, Leraren-in-Opleiding en lerarenopleiders worden betrokken 
bij de ontwikkeling van nieuwe educatieve producten, zoals een programma voor het 
basisonderwijs rondom de ontsluiting van de Dienstvertrekken.
Wij zullen daarom onze marketinginspanningen naar scholen versterken en goed op de 
curricula aansluitende excursieprogramma’s ontwikkelen, zodat een bezoek van scholen 
aan HD voor hen zeer de moeite waard wordt. In dat kader is inmiddels een educatief 
medewerkster aangetrokken. Onderdeel van de marketinginspanningen is het promoten 
van Museum Huis Doorn als Eerste Wereldoorlog kenniscentrum. Voor het Eerste 
Wereldoorlog kenniscentrum in het poortgebouw wordt samengewerkt met het Studie 
Centrum Eerste Wereldoorlog. In het Dienstengebouw zullen ook faciliteiten worden 
ontwikkeld die de ontvangst van grote groepen leerlingen en studenten mogelijk maken.

Voorts zijn de ervaringen met de afstudeerprojecten van meer dan 100 studenten van de 
kunstacademie uit Utrecht (2018) en Breda en Den Bosch (2018/2019) een stimulans om 
ook de contacten met de doelgroep studenten geschiedenis en kunstgeschiedenis verder te 
ontwikkelen. 

Huis Doorn wil tenslotte ook sterker inzetten op buitenlands bezoek, met name 
uit Duitsland en België. Het lidmaatschap van de kring van Duitse kastelen 
(Hohenzollernorte) en gerichte marketing via sociale media in beide landen moet hieraan 
bijdragen.   
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3.5			
Het	verbeteren	van	de	organisatie	en	de	samenwerking	tussen	
professionele	staf	en	de	vrijwilligers

Huis Doorn beschikt over een kleine professionele staf (6,2 FTE) die een arbeidsrelatie 
heeft met de Stichting Huis Doorn (SB). Daarnaast is een groot aantal (ruim 180) 
vrijwilligers betrokken bij HD, die ressorteren onder de Stichting Vrienden Huis Doorn 
(SV). De directeur-bestuurder is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht, hierin 
heeft de voorzitter van SV een adviserende stem.
Hoewel de vrijwilligers een (vrijwilligers-)contract sluiten met de SV, is hun inzet altijd 
onder het gezag van de directie van SB. 

Gezien de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van SB en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordingsplicht richting het Ministerie alsmede de toegenomen 
bezoekersaantallen en nieuw te ontplooien activiteiten zal SB, nadrukkelijker dan in de 
afgelopen jaren het geval was, vorm en inhoud geven aan de concrete uitwerking van haar 
eindverantwoordelijkheid.  
 
Concreet betekent dit een nadrukkelijker aansturing van processen door het aanstellen 
van meer professionele staf die zorgt voor heldere uitvoeringskaders en -richtlijnen en voor 
toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden. Als gevolg hiervan zal de 
aansturing van bepaalde activiteiten in de toekomst niet meer door vrijwilligers maar door 
de professionele staf worden gedaan, die enigszins zal worden uitgebreid.

Dit zal ook gevolgen hebben voor de wijze waarop het afstemmingsoverleg zal 
worden georganiseerd. Voorkomen dient te worden dat, zoals nu soms het geval is, er 
onduidelijkheid bestaat wie waarvoor verantwoordelijk is en dat hetzelfde thema in 
meerdere overleggroepen ter tafel komt.

Wij gaan belangrijke processen binnen HD tegen het licht houden, optimaal op elkaar 
afstemmen en helder beschrijven. Daarbij staat een optimale beleving door de bezoeker 
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centraal (klantreis), zal rekening worden gehouden met nieuwe technologische 
ontwikkelingen en zullen we bezien hoe we processen zodanig kunnen organiseren dat 
daar niet meer vrijwilligers dan thans het geval is, voor nodig zijn. Zowel SB als SV zijn van 
mening dat groei van het aantal vrijwilligers niet gewenst is. Dit vanuit het oogpunt van 
beheersbaarheid en verwachte problemen om in de toekomst voldoende vrijwilligers te 
kunnen vinden. 

Ook zal er intensiever afstemmingsoverleg nodig zijn tussen SB en SV om te bereiken dat de 
gevraagde capaciteit voor operationele activiteiten tijdig verzekerd is.
 

4. Samenvatting en afsluiting 

Onze startpositie voor de periode 2020-2030 is uitstekend. Er ligt een prima basis van 
waaruit nieuwe ambities kunnen worden gerealiseerd. Zowel de Europese hofcultuur als de 
Eerste Wereldoorlog en zijn doorwerking naar onze tijd zullen de inhoudelijke speerpunten 
van HD zijn. HD maakt deze geschiedenis persoonlijk herkenbaar aan de hand van het 
persoonlijk perspectief en voorbeeld dat Wilhelm II ons heel concreet biedt. Wij willen 
bezoekers interesseren, verwonderen en de historie voor hen tastbaar maken. Wij zetten 
daarvoor een veelheid aan instrumenten in: rondleidingen, zelf rondlopen en ontdekken, 
lezingen, congressen, studies en educatieve programma’s. Waar mogelijk maken wij 
daarbij gebruik van de mogelijkheden die nieuwe technologie ons biedt. 
Oudere bezoekers blijven de belangrijkste doelgroep. Daarnaast gaan wij door 
aantrekkelijke lesprogramma’s ook veel scholen ondersteunen. Vrijwilligers blijven in de 
periode 2020-2030 een belangrijke steunpilaar. Wij gaan ervoor zorgen dat de organisatie 
hen daarbij optimaal ondersteunt. 
Met het verkrijgen en ontwikkelen van het Dienstengebouw tot een expositie en 
ontmoetingscentrum, beschikt HD, naast het Huis, het Paviljoen, het Poortgebouw en het 
park over uitstekende faciliteiten om verschillende doelgroepen een leuk en vooral ook 
interessant bezoek te kunnen bieden.  

Door het beheer en tentoonstellen van zijn unieke collectie en door de vele verbanden die 
HD kan leggen tussen verleden en heden, is HD niet alleen een plaats van herinnering. 
Doordat het mensen laat reflecteren op hun persoonlijke verhouding tot staatkundige, 
politieke en ethische vraagstukken levert het als Rijksmuseum een belangrijke 
maatschappelijke bijdrage aan burgerschapsvorming en het ontwikkelen van een kritisch 
oordeel. 

Voor het realiseren van de in dit document beschreven ambities stellen we een actieplan op. 
Het realiseren van dit actieplan zullen we samen met de vrijwilligers van SV doen. Ook in 
de komende jaren blijft de uitstekende samenwerking tussen SB en SV essentieel voor het 
succes van HD.
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