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Samenwerken tussen Amsterdamse musea is als brug-
gen bouwen in die stad. Iedereen is van het nut ervan 
overtuigd, alleen gaat het niet zo snel als je zou wil-
len. Niet zozeer wetten als praktische bezwaren staan 

– tijdelijk – in de weg. 
In dit jaarverslag van 2013 willen de directies graag ver-
tellen over de profijtelijke uitdagingen van hun samen-
werking. Tegelijkertijd zijn ze realistisch genoeg om te 
beseffen dat ze in hun geestdrift als bruggenbouwers 
soms wel eens sneller gaan dan hun organisaties. 
Daarom komen in dit verslag, voorafgaand aan de 
directeuren Judikje Kiers en Paul Spies, eerst verschil-
lende medewerkers van Amsterdam Museum, Bijbels 
Museum en Ons’ Lieve Heer op Solder aan het woord. 
Nee, beren op de weg ziet niemand – dat kan ook niet 
echt in Amsterdam – wel zijn er nog te nemen hobbels. 
Begrijpelijk en logisch. Zelfs als ze voltooid zijn moet 
je bruggen altijd met een vaartje oprijden om erover de 
andere kant te kunnen bereiken. 



In het Amsterdam Museum werd 

al op 5 mei aandacht besteed aan 

de afschaffing van de slavernij, op 

1 juli 2013 150 jaar geleden. Ruim 

60 genodigden uit alle lagen en 

groepen van de samenleving 

namen plaats aan tafel in de 

imposante Schuttersgalerij voor 

een Keti Koti tafel. Onder het genot 

van een uitgebreid maal gingen zij 

de dialoog aan. Om de geschiede-

nis te herdenken, de bevrijding  te 

vieren en samen te kijken naar de 

toekomst.



Samenwerken is als bruggen bouwen

In 2010 besloten museumdirecteuren Judikje Kiers en Paul Spies een ambitieuze samenwer-
king aan te gaan. Onder de naam Amsterdam Heritage Museums trekken zij sindsdien met 
hun vier musea (het Amsterdam Museum/Museum Willet-Holthuysen, Museum Ons’ Lieve Heer 
op Solder en het Bijbels Museum) gezamenlijk op.

Het doel van deze unieke vorm van museale samenwerking is tweeledig. Enerzijds de 
afstemming en verhoging van de kwaliteit van het inhoudelijke aanbod, anderzijds het  
versterken van professionaliteit, effectiviteit, efficiency en slagkracht. De samenwerkende 
musea tonen en vertellen elk een deel van het cultuurhistorische verhaal van Amsterdam 
en werken inhoudelijk, bijvoorbeeld door middel van gemeenschappelijke (jaar-)thema’s, 
ook samen met collega-instellingen in de stad. Open en publieksgericht selecteren de 
partners welk ‘hoofdstuk’ – en met welke voorwerpen en programmering – op welke lo-
catie het best tot zijn recht komt. 
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Met deze aanpak bieden de Amsterdam Heritage Museums de bezoeker een heldere cul-
tuurhistorische ‘menukaart’ waaruit gekozen en gecombineerd kan worden.
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Op 11 januari vond de opening 

feestjaar 2013 plaats in het 

Amsterdam Museum, in aanwezig-

heid van burgemeester Eberhard 

van der Laan, wethouder Carolien 

Gehrels, directeur Amsterdam 

Marketing Frans van der Avert en 

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter 

van de Stichting 2013.



Anna Brolsma
Teamleider marketing & communicatie

‘HET VOELT VOOR MIJ ALS VANZELFSPREKEND’

‘Van alle medewerkers ben ik - volgens mij - de eerste die in zijn functieomschrijving heeft 
staan dat ik voor álle musea werk. Ik vind het een heel spannende tijd om als nieuwkomer 
binnen te komen in deze organisatie-in-verandering. Ze hebben gewacht tot ik kwam, een 
half jaar geleden, met het formaliseren van processen op gebied van communicatie en 
marketing. Voor mij is de samenwerking een gegeven. Ik ken het niet anders en het voelt 
voor mij als vanzelfsprekend. Wat overigens niet wil zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. 

‘Omdat ik hier hiervoor zowel bij grotere als kleinere musea werkte snap ik die verschil-
lende werkprocessen wel. Bij de kleine musea werk je met kleine teams en zijn de mede-
werkers flexibele duizendpoten. Bij de grotere werken meer specialisten en wordt meer 
tijd gestoken in het organiseren en plannen van processen. Vergeleken met hoe snel ze 
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‘Soms merk je wel dat onze interne samenwerking nog niet optimaal is. Afspraken blijken 
onduidelijk, waardoor het ene museum soms denkt dat het andere wel iets zal doen wat la-
ter niet zo blijkt te zijn. Vervolgens loopt het niet lekker, en zeker als dat gebeurt in relatie 
tot andere organisaties of pers kan dat vervelend zijn. Maar je leert ervan: als een testcase.’

FAVORIETE BRUG
‘De Berlagebrug. De brug waarover de Canadese Bevrijders in 1945 de stad inreden: een 
belangrijk historisch moment voor de stad Amsterdam. Maar het is ook de plaats waar ik 
elk jaar weer samen met mijn kinderen vol verwachting uitkijk naar de stoomboot van 
Sinterklaas.’ 

bijvoorbeeld bij Ons’ Lieve Heer kunnen schakelen is het Amsterdam Museum daarin 
soms wat log. 

‘Bedrijfsculturen hangen samen met directeuren. Paul Spies geeft mij veel vertrouwen 
en vrijheid om het marketing- en communicatiebeleid vorm te geven en uit te voeren. 
Judikje Kiers schenkt mij ook veel vertrouwen maar zij is gewend veel dichter op het 
vuur te zitten met de kleine teams van het Bijbels Museum en Ons’ Lieve Heer op Sol-
der waarmee ze werkt. Ze bepaalde daar zelf voor een groot deel het marketingbeleid 
en was ook nauw betrokken bij de uitvoering. Nu stellen Judikje en ik dat beleid samen 
vast en verzorgt mijn team de uitvoering. Leren loslaten – juist omdat je samenwerkt – 
is ook een proces. 

‘Binnen de organisatie probeer ik overal in het allervroegste stadium bij te zijn. Door 
regelmatig overleg met de teamleiders van Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Mu-
seum bijvoorbeeld, en als lid van de programmacommissie. In deze commissie bepalen we 
de programmering van tentoonstellingen en publieksactiviteiten van de samenwerkende 
musea. Niet alle collega’s van de verschillende musea zijn zich goed bewust van wat mijn 
team doet. En dat we dat voor álle musea doen. Interne communicatie is daarbij essen-
tieel. We stellen voor ieder museum nieuwswaardige projecten en momenten vast, kijken 
waar we de accenten kunnen leggen zonder dat we elkaar beconcurreren. We proberen de 
afzonderlijke musea elk met hun eigen gezicht en tentoonstellingen onder de aandacht te 
brengen bij het publiek. Dat publiek, de buitenwereld heeft er verder geen boodschap dat 
we achter de schermen samenwerken.
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‘Leren loslaten  
 – juist omdat je 
samenwerkt – is 
ook een proces.’



Norbert Middelkoop
Conservator schilderkunst, prenten en tekeningen

‘SAMENWERKEN DOEN WE NIET VOOR ONSZELF MAAR VOOR HET PUBLIEK.’

‘Met die samenwerking heb ik niet zoveel te maken, tenminste: dat dacht ik. Toch heb ik 
al twee grote projecten samen gedaan. Toen de samenwerking met het Bijbels Museum 
nog ontluikende was diende zich het idee aan voor Geloof in Natuur (2012). Die tentoon-
stelling van een belangrijke Britse collectie bloemstillevens uit de Gouden Eeuw was ons 
aangeboden met de vraag om het in Museum Willet-Holthuysen te tonen. Dat bleek uit-
eindelijk om praktische redenen niet mogelijk. De Cromhouthuizen – waarin het Bijbels 
Museum is gevestigd bleken als grachtenhuizen een geschiktere locatie. Daarbij voorzag 
Hermine Pool van het Bijbels Museum de stillevens van een religieuze duiding. En met 
Robert Schillemans van Ons’ Lieve Heer op Solder heb ik de redactie van het begelei-
dende boek gedaan. Ook dat verliep heel soepel.  
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FAVORIETE BRUG
‘Bij het Doelenhotel – ooit de Kloveniersdoelen waar de Nachtwacht hing – heb je een 
laat-19de-eeuwse, stalen ophaalbrug. Typisch voor die tijd is dat een traditionele vorm 
is gecombineerd met moderne materialen: zeer geslaagd! Het zal slechts weinig mensen 
opvallen dat dit geen 17de-eeuwse brug is.’

‘Richt ik een tentoonstelling in en twijfel ik nog ergens over dan bel ik een collega; een 
extra paar ogen is altijd erg welkom. Samenwerking buiten de eigen museummuren ver-
breedt je werk, ook omdat je daadwerkelijk in een andere ruimte dan je eigen vertrouwde 
omgeving bezig bent. 

Het Bijbels Museum plande een tentoonstelling rondom Erasmus. Toen ik daarvan 
hoorde, bedacht ik mij dat we een aardig 19de-eeuwse portretje van Erasmus in ons depot 
hadden hangen, heb dat aangeboden en het is ook daadwerkelijk op de tentoonstelling 
getoond. Het zou mij niet verbazen wanneer ik vanwege onze Mirakeldoeken van Jacob 
Cornelisz van Oostsanen na de aan hem gewijde tentoonstelling in het Amsterdam 
Museum meer met Ons’ Lieve Heer op Solder te maken zal krijgen.’ 

‘Conclusie? De samenwerking ervaar ik als een verrijking waarbij het steeds van belang is 
te beseffen dat die niet is bedoeld om onszelf te plezieren maar het publiek.’
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‘Samenwerking 
buiten de eigen 
museummuren 
verbreedt je 
werk omdat je 
daadwerkelijk 
in een andere 
ruimte dan 
je eigen 
vertrouwde 
omgeving bezig 
bent.’



Marjan Krabben
Coördinator publieksdienst/floormanager, voorzitter Ondernemingsraad Amsterdam 
Museum

‘SAMENWERKEN IS ELKAAR SUCCESSEN GUNNEN.’

‘De eerste voorwaarde voor een goede samenwerking is dat de directeuren elkaar successen 
gunnen. Judikje en Paul doen dat en stralen dat ook uit, en dat is het begin van het ‘ons’-
gevoel.  Maar zo’n samenwerking kan ook onrust teweeg brengen. Sommige medewerkers 
gaan denken: “Misschien is mijn baan straks wel overbodig”. 

‘Medewerkers hebben grote behoefte aan houvast. Deze signalen werden aanvankelijk niet 
bijtijds herkend door de directeur. Het is daarom belangrijk duidelijk te zijn over wat er 
wel en wat er niet gebeurt. Daarom heeft de ondernemingsraad nauw samengewerkt met 
de “ambassadeurs van de samenwerking” om helder te krijgen wat in de organisatie speelt. 
De ambassadeurs is een groep medewerkers afkomstig uit de vier musea, ingesteld om 
de samenwerking meer te laten leven. Zij zijn met alle teams en teamleiders aan de slag 
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FAVORIETE BRUG
‘Utrechtsestraat/Prinsengracht met de tramhalte. Je merkt daar niet dat je eigenlijk op een 
hele brede brug staat. Vanaf die brug zie je het café dat mijn opa had aan de Prinsengracht 
hoek Amstelveld: een buurtcafé, het Hoekje, Marcella heet het nu. Ik ging daar altijd 
graag logeren en nu woont mijn moeder weer in die buurt en drinken wij er weer regelma-
tig een wijntje. Die brug verbindt mij met mijn jeugd. Heden en verleden.’

gegaan met workshops. De uitkomsten daarvan bevestigden hetgene wat we bij de onder-
nemingsraad al hadden opgevangen: er bestaat grote behoefte aan het vastleggen van de 
afspraken per samenwerking en aan meer inzicht in de praktische voordelen ervan. 
Met de verschillende teams werken we daar nu hard aan. 

‘Het werk dat conservatoren van de verschillende musea doen komt onderling overeen: in 
andere musea tentoonstellingen maken. Maar teams als beveiliging, facilitair en kassa kun 
je niet zomaar ergens anders inschuiven. Deze teams merken dus nu nog maar weinig van 
het samenwerken. Dat hoeft ook niet, denk ik. Je moet niet samenwerken om het samen-
werken. Er moeten ook praktische voordelen zijn.

‘Als iets te snel gaat en niet meteen lukt vindt de één dat een uitdaging, een ander maakt 
het juist bang.  Als directeur gooit Paul graag zijn ideeën vroeg de organisatie in en kijkt 
hij wat medewerkers daarmee doen. Maar een idee van Paul is niet meteen een besluit. 
Het kan allemaal nog anders. Hij geeft ruimte om zelf na te denken en met oplossingen en 
ideeën komen. Voor de ondernemingsraad was - en is - dat een proces waar we nog volop 
in zitten.

‘Of er een  bepaald moment valt aan te wijzen waarop de samenwerking écht staat of afge-
rond zal zijn? Niet echt. Formeel is er een overeenkomst getekend maar het is een continu 
proces, het is nooit af. Het gaat geleidelijk. Vanuit de ondernemingsraad heb ik er wel 
behoefte aan dat we ergens een piketpaaltje kunnen slaan als houvast.’
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‘Ruimte krijgen 
om zelf na te 
denken en met 
oplossingen en 
ideeën komen’.



Lizzy Ondaatje
Interne communicatie

‘DOOR TRANSPARANTIE OVERBRUG JE WEERSTAND.’

‘Vanmiddag neemt hier een collega van de technische dienst afscheid omdat hij met pen-
sioen gaat. Hij heeft met plezier gewerkt: 45 jaar in totaal. Dat zegt natuurlijk iets over 
hem maar ook iets over hoe deze organisatie is of beter: was. Toen Paul Spies directeur 
werd, gingen we aansluitend als museum een verzelfstandigingsproces in. We werden los 
gemaakt van de gemeentelijke organisatie waarbinnen we ons altijd als vanzelfsprekend 
thuis voelden. Nieuwe subsidieregeling en andere wijze van sponsor- en fondsenwerving 
kwamen in beeld. Een Raad van Toezicht werd noodzakelijk die de directeur volgt en 
het cultureel ondernemerschap stimuleerde. Er ging een andere wind waaien. We moeten 
leren alerter te zijn, voor de ‘culturele troepen’ uit lopen. 
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gecompliceerder. Ik kan mij voorstellen dat wij als Amsterdam Museum bij de anderen 
als massief overkomen, dat zou het proces kunnen remmen. Aan de andere kant leren 
wij ook van de flexibiliteit en de ad-hoc mentaliteit van de twee kleine musea om zonder 
uitgebreid voortraject en formaliteiten te werken.’ 

FAVORIETE BRUG
‘Bruggetjes in de Jordaan. Als het sneeuwt en ijzelt moet je er toch overheen zonder te vallen. 
Ik stap dan van mijn fiets en neem kleine stapjes. Dan kom je er ook. Natuurlijk kun je een uit-
daging missen omdat je zo traag bent, maar het behoedt je je er ook voor een misstap te zetten.’  

‘Door de verzelfstandiging gaan medewerkers – net als bij vormen van samenwerken – beter 
nadenken over hoe ze werken en dat zet een discussie in gang. Sommige mensen schieten in 
de stress van veranderingen. Maar Paul geeft ons het vertrouwen dat we “het” kunnen: “Als 
jij vindt dat het zo moet regel het dan. Fouten mogen gemaakt worden.” zegt hij. Zo creëer je 
een platte organisatie, waardoor je niet elke keer voor elke situatie bij de directeur uitkomt. En 
Paul krijgt zo de ruimte om ondertussen door te lopen naar een volgend doel. En dat vertaalt 
hij vervolgens naar werkdoelen voor de medewerkers. Dienend leiderschap heet dat. 

‘Judikje Kiers en Paul Spies zijn zeer transparant in hun manier van leiding geven. Dankzij 
hun is de eerste fase bij de samenwerking: onwennigheid en weerstand, overbrugd. De  
samenwerking wordt ook wel als een proces van verliefd-verloofd-getrouwd gezien. In 
welke fase we nu zitten?  In een moment dat er – ondanks scepsis – bereidheid en grote 
loyaliteit naar elkaar bestaat. Bij sommige medewerkers roept dat vragen op. Ze willen 
meer duidelijkheid, sturing en begeleiding krijgen. 

Er is veel aandacht voor teambuilding en het delen van expertise. Mijn taak is in de gaten 
te houden of alle groepen aan bod komen en ze de goede informatie krijgen en geven.  
Signalen oppikken en die doorspelen. Paul, Judikje en ook de teamleiders fungeren daarbij 
als belangrijke schakels naar alle medewerkers. Daarnaast leren we elkaar onderling steeds 
beter kennen bij informele personeelsactiviteiten.

‘We hebben het als instellingen met elkaar getroffen omdat we elkaar vanuit de inhoud 
vonden. Maar toch zijn we nog steeds drie organisaties die effectiever en efficiënter kun-
nen samenwerken. Er is daarbij namelijk geen sprake van een fusie. Dat maakt het ook 
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‘We hebben het 
als instellingen 
met elkaar 
getroffen 
omdat we 
elkaar vanuit 
de inhoud 
vonden.’



Hannah Goeman Borgesius
Marketingmedewerker 

WE WÍLLEN WEL…MAAR HOE?

‘Bij een klein museum heerst een teamgeest, verantwoordelijkheidsgevoel voor het hele 
museum. Daar veeg je – als het nodig is – nog even de vloer voor je opent, hangt wat tekst-
bordjes recht, print een flyer uit of ontvang je de bezoekers bij de kassa. Bij het Amsterdam 
Museum is het dan toch veel specialistischer geregeld, alles is verdeeld in speciale functies, 
taakgebieden en afdelingen.

‘Ik ben in 2010 bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder komen werken. Al gauw nadat de eer-
ste stappen in de samenwerking waren gezet werd duidelijk dat er een schakel ontbrak tussen 
de marketingafdeling van het Amsterdam Museum en de kleinere musea. Die schakel werd 
ik. Een rol die ik zelf heb voorgesteld en die mij prima past. 
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FAVORIETE BRUG
‘Het bruggetje bij de Hermitage Amsterdam, net naast de Amstel. Op weg naar mijn werk 
kom ik daar collega’s van alle instellingen tegen. Als de brug open staat en we moeten wach-
ten praten we. En fietsen daarna verder samen op.’

‘We verkeren in een overgangssituatie maar het gaat heel langzaam. Nog te vaak wordt er 
vooral vanuit het Amsterdam Museum gedacht: “…dan doen we iets eerst voor het Amster-
dam Museum en kijken daarna of de andere locaties kunnen aansluiten.” Ik probeer mijn 
collega´s daar bewust van te maken, zodat het vanzelfsprekend wordt om de kleinere musea 
meteen mee te nemen of soms zelfs prioriteit te geven.

‘Op de werkvloer loop je  soms tegen dingen aan: je vraagt je af waarom iets wèl in vergaderin-
gen wordt benoemd, vervolgens wegebt en uiteindelijk niet of nog niet gebeurt. Daar moet 
je in een veranderingsproces tegen kunnen. Er mist een helder aanspreekpunt, iemand met 
bevoegdheid om praktische kwesties op te lossen. De meeste medewerkers wíllen wel maar 
weten soms niet hoe.  

‘Het valt me op dat mensen die korter bij de instellingen werken makkelijker omgaan met de 
veranderingen. Mensen die er al langer zitten zeggen “Zo ging het altijd” of “Dat deden we 
nooit zo.” En “Gebeurt het nog wel zoals ik wil?”  De verandering en de samenwerking wordt 
met name geïnitieerd vanuit de directie, die erg positief ingesteld is en al in de toekomst leeft. 
Wij werken in het hier en nu. 

“Het moet organisch groeien.” zeggen Paul en Judikje graag over de samenwerking. Ze bieden 
veel ruimte aan ons als medewerkers om zelf onze weg te vinden: we mogen en moeten het zelf 
uitzoeken.  Dat biedt ook voordelen: je bent gedwongen prioriteiten te stellen en ook om din-
gen zelf op te Iossen. Ik kan dit gelukkig in goed overleg doen met de mensen die mij aanstu-
ren. De samenwerking en veranderingen bieden mij ook veel vrijheid en daar leer je veel van. 
Het biedt mij een uitdaging en kansen mij te ontwikkelen en te specialiseren in mijn werk.’
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‘We verkeren 
in een over-
gangssituatie 
maar het gaat 
heel langzaam.’



Josee Roël
Teamleider Cromhouthuizen/Bijbels Museum

‘LOL IN DE VERANDERING LEREN KRIJGEN.’

‘Omdat Judikje Kiers - behalve bij Ons’Lieve Heer op Solder - in 2009 ook directeur van 
het Bijbels Museum werd gingen wij al vroeg ons eigen veranderingsproces in. Ik denk 
dat wij daarom zelfs voorlopen op de andere musea. Zij zouden kunnen struikelen over 
punten waar wij in de afgelopen jaren al tegenaan liepen.

‘Het Bijbels Museum verkeerde in zwaar weer toen ik er drie jaar geleden kwam werken. 
Financieel was het weinig rooskleurig. Er moest nieuwe aandacht komen voor gebouw en 
mensen. Sommige medewerkers ervoeren weinig waardering voor het werk wat ze deden. 
Met de komst van Judikje veranderde er ook veel in de manier waarop zij aangestuurd wer-
den: er werd meer zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid bij de mensen neergelegd. 
Dat was niet voor iedereen even makkelijk. Ze hadden een houding van “vroeger mochten 
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liseerd is dan wij. Tegelijk gaan wij op onze flexibiliteit inleveren: dat moet je accepteren. 
Maar blijf wel bewust tot hoever je de grens trekt. 

‘De directie? Judikje en Paul zien aan het hoofd van de organisatie altijd kansen, nooit 
bedreigingen: zo lijkt het wel. Verderop in de organisatie moet je bij de medewerkers de 
juiste snaar weten te raken zodat ze lol in die verandering krijgen en houden. Verandering 
moet je namelijk willen. Ik denk trouwens dat het zeker vijf tot zeven jaar duurt voor ons 
samenwerkingsproces voltooid is. En dan? Verandering zal altijd blijven. Je zult zien dat 
externe ontwikkelingen altijd voor golfbewegingen zorgen.’

FAVORIETE BRUG
‘Tussen het Entrepotdok en de Plantage Kerklaan bij Artis: de Nijlpaardbrug voor voet-
gangers en fietsers. Hij is nogal steil waardoor je als fietser flink vaart moet hebben om 
het midden te bereiken. De brug verbindt de Eilanden met de binnenstad. In mijn werk 
probeer ik ook te zoeken naar die verbinding, tussen mensen, afdelingen, musea...’

we ons nooit ergens mee bemoeien, waarom nu dan ineens wèl?” Begrijpelijk als je altijd 
directief benaderd bent.  Door zowel individuele- als groepsgesprekken probeer ik samen 
met hen te kijken hoe ze kunnen samenwerken en leren over hun grenzen heen te kijken. 
Ze weten nu dat ze direct invloed op het bedrijfsproces hebben. 

‘Bezoekers zien, als ze het museum binnenstappen, nooit als eerste een conservator maar 
altijd een kassamedewerker. Dus bepaalt een praatje aan de kassa of oogcontact in de win-
kel dat men zich welkom voelt en misschien ook wat koopt. Trainen op zelfverzekerdheid 
is belangrijk. Voorheen werd veel met draaiboekjes gewerkt. De praktijk is weerbarstiger: 
flexibiliteit in de werkhouding is veel belangrijker dan het volgen van een draaiboek. In 
de praktijk lopen dingen toch altijd anders dan je van tevoren had gedacht. Die net aange-
komen groep bezoekers wil namelijk toch niet jouw vers gezette koffie maar eerst naar het 
toilet, vervolgens het museum bekijken en dán pas koffiedrinken. Speel daar dus flexibel 
op in: ga pas later koffie zetten. Men is ook wel eens bang geen pasklaar antwoord paraat 
te hebben op een vraag bij de kassa. Ik adviseer dan: “Vraag je collega om assistentie”. Dat 
is geen afgang en voorkomt paniekerigheid. Of durf een externe specialist in een collega-
museum te benaderen als je er even niet uitkomt. 

‘Door onze samenwerking in de afgelopen laatste anderhalf jaar kijken we samen met alle 
musea naar zaken als kassa, ondersteuning, horeca, bewaking. Ook willen we onze mensen 
laten werken in de andere instellingen. Ze begrijpen nu dat we ze daarmee nieuwe uitda-
gingen en afwisseling bieden.   

‘Bij samenwerking leer je als kleine organisatie met generalisten van de structuur en het 
planmatige van het grote, het Amsterdam Museum dat meer ambtelijk en meer gespecia-
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‘Het Bijbels 
Museum ging 
al een eigen 
veranderings-
proces in. 
Daarmee lopen 
we zelfs wat 
voor op de 
andere musea.’



Ernst Veen
Lid Raad van Toezicht van het Amsterdam Museum

‘EEN BREDERE BLIK DAN JE EIGEN “HUIS”.

‘Ja, ik denk dat ik “mede-schuldig” ben aan de plannen van Judikje Kiers en Paul Spies om 
samen te werken. Ik vind namelijk dat waar je elkaar kunt versterken je het niet moet laten. 
Dat is mijn overtuiging. Altijd geweest ook.. toen ik de Nieuwe Kerk leidde en daar later 
de Hermitage Amsterdam in de organisatie bijkwam. 

‘Samenwerking wordt nu vaak vanuit de politiek opgelegd. Dan is het beter dat je – zoals 
Judikje en Paul – elkaar al gevonden hebt. Je moet samenwerking in je genen voelen, dan 
werkt het door in de hele organisatie. 

Als culturele onderneming heb je behalve je identiteit allebei als primair doel om nieuwe 
perspectieven te vinden. Je blik breder maken dan je eigen “huis” zonder dat de samen-
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FAVORIETE BRUG
‘De Süsskindbrug bij de Hermitage Amsterdam waar ik werkte: op de heenweg. 
Terug over de Blauwbrug omdat je dan de Heritage Amsterdam zo mooi ziet liggen. Als ik 
fiets rijd ik nooit de snelste route, maar de mooiste.’

werking schaadt. Het moet natuurlijk geen trucje worden maar inzicht, een visionaire ge-
dachte creëren. Met alle kansen en risico’s daarbij. Vooruitkijken met visie maar zeker ook 
achterom kijken of je ideeën ook in de praktijk wel werken. Durven met realiteitszin: dat 
is ondernemen. 

‘Kijk, allemaal vertellen we verhalen van onze collectie , het Bijbels Museum, Ons’ Lieve 
Heer op Solder en het Amsterdam Museum: om een publiek te bereiken. Maar het kan 
efficiënter en groter. Je publiek kun je dan mooie en voordelige arrangementen aanbieden.

‘Medewerkers zijn in het begin vaak huiverig voor verandering al geeft het ze nieuwe inspi-
ratie voor wat ze dagelijks doen. Mensen moet je laten groeien in hun werk.   

Ik zit sinds twee jaar in hun Raad van Toezicht. Dat impliceert: alles in openheid delen en 
communiceren. Niet op de stoel van de directies zitten. Wèl blijven herinneren wat hun 
taak is; waar kansen liggen. Het Bijbels Museum dat nu het verhaal van de Cromhout-
huizen vertelt waarin het is gehuisvest en het Bijbelse erfgoed op de bovenste verdieping 
exposeert: dat is een gedurfde verandering, ja.

‘Stel je nou eens voor dat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, een paar 
huizen van het Grachtenhuismuseum en het Bijbels Museum, verhuist: dan moet je daar 
bij zijn. Het huis van je buurman komt maar één keer vrij. Wat zou je daarmee niet een 
mooi stukje Herengracht uit de Gouden Eeuw kunnen ontsluiten...’
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Judikje Kiers
Directeur Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en Cromhouthuizen/Bijbels Museum

Paul Spies
Directeur Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen

SAMENWERKING: STEEDS SNELLER, SLIMMER EN LEUKER.

Waarom zijn jullie eigenlijk gaan samenwerken? 
SPIES ‘Samenwerken geeft een bredere kijk op ons werk. In het begin wisten Judikje en ik 
eigenlijk weinig van elkaars musea. We zijn begonnen op basis van wederzijds vertrouwen. 
Een samenwerking moet je niet met twijfels instappen.’

KIERS ‘We waren ervan overtuigd dat we de verhalen van Amsterdam beter gezamenlijk 
dan alleen konden vertellen. Eerlijk kiezen welk hoofdstuk uit de geschiedenis op welke plek 
het best tot z’n recht zou komen. Buiten je eigen gebouw en organisatie durven denken. We 
werkten al samen voordat de overheid dat van musea ging verwachten. Niet vanuit bezuini-
gingen of een voorgenomen fusie maar vanwege de kansen die we zagen: voor de musea, de 
bezoekers en de stad – en dat is best bijzonder. Zonder angst. Samen willen en durven. 
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‘We vroegen ons af hoeveel verder we wilden gaan dan de eigen organisatie en dachten aan 
een coöperatiesysteem zoals dat van de Rabobank. Maar dat bleek in deze fase te groot en 
toch iets te zwaar. In de uiteindelijke vorm, waarbij de organisaties al werkende in elkaar 
schuiven, groeit de samenwerking organisch.’

Maar dan moet je toch eerst de bedrijfsculturen veranderen. 
SPIES ‘Het Amsterdam Museum was een ambtelijke organisatie. Dat is historisch zo ge-
groeid. Procedures zijn belangrijk en kunnen gemakkelijk een doel op zichzelf worden. 
In het Bijbels Museum en Museum Ons’ Lieve Heer heb je dat minder. Ze zijn weliswaar 
klein maar wel flexibel.’

KIERS ‘Van nature zijn wij inderdaad kleinschalig en flexibel. Iemand verzint een goed 
plan en dan kan dat snel in gang gezet worden. Korte lijnen. Maar om iets goed te com-
municeren en om verder vooruit te zien heb je toch een langere termijn en een projectplan 
nodig. Dat we nu met het Amsterdam Museum leren meer gestructureerd te werken vind 
ik een voordeel. Natuurlijk werden we gewaarschuwd dat het Amsterdam Museum ons 
zou gaan opslokken, maar dat is niet gebeurd. We behouden de eigenheid en hebben baat 
bij de kwaliteiten van de grote instelling. Het persoonlijke en de kwaliteit van een “huis” 
moet je natuurlijk wel vasthouden en niet veronachtzamen. Ieder huis heeft zijn eigen 
gezicht; de samenwerking is vooral achter de schermen.’

SPIES ‘Toen ik directeur werd van het Amsterdam Museum heb ik projectmanagement 
ingevoerd. Men werkte veelal vanaf autonome eilandjes. Op zijn eigen gebied is iedereen 
natuurlijk een vakspecialist, daar twijfel ik geen moment aan. Maar binnen zo’n eilandjes-
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cultuur lopen mensen ook tegen beperkingen aan. Projectmanagement leert ons in klei-
nere units te werken dwars door de organisatie heen, waardoor je vanaf het begin sneller 
opereert. 

‘Organisatieverandering vergt veel aandacht. Besteed niet teveel tijd aan overleg vooraf: 
dat geeft teveel ruis. Meteen aan de slag: “Begint eer gij bezint.” 

KIERS ‘Verandering verspreidt zich gaandeweg over de hele organisatie. Her en der wor-
den, vaak op pilot-basis, samenwerkingsprojecten bedacht en uitgevoerd. Al werkende 
brengen we er meer structuur in en ontstaat een nieuw model.’

Voorjaar 2010 begon de samenwerking. Hoe werd er extern, vanuit de gemeente op gere-
ageerd? 
SPIES ‘De gemeente Amsterdam stond positief tegenover onze samenwerking. De aan-
vraagformulieren van het Kunstenplan waren er echter nog niet op ingericht. 
We mochten nog geen gezamenlijke aanvraag indienen, dus hebben we in onze individu-
ele aanvragen alle onderdelen consequent ingeleid met een gezamenlijke paragraaf. En dat 
werd positief beoordeeld, voor alle drie. Net als alle andere infrastructurele instellingen 
moesten we weliswaar bezuinigen maar net 1 procentje minder dan de rest.’ 

KIERS ‘Waardering is niet alleen een kwestie van geld. Door onze samenwerking plaatste 
de gemeente ons in de “A categorie” van de gemeentesubsidies: niet alleen het Amsterdam 
Museum, maar ook Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum kwamen terecht 
in de categorie Functionele Ruimte op Naam. Daarin zitten iets minder dan twintig 
instellingen in de stad zoals het Concertgebouw, Concertgebouworkest, Holland Festival, 
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document is een soort raamovereenkomst. Per concreet samenwerkingsproject maken we 
een bijlage. Daarin noemen we man en paard: doel, afspraken, manier van verrekenen.’

KIERS ‘… en natuurlijk het beoogde resultaat – in inhoud en cijfers. Bij alles werken we 
ernaar toe dat dat medewerkers vanuit onze vier locaties denken. En vanuit het grote team 
met hun collega’s: zo van “die moet je daar voor hebben want die is daar heel goed in. ’’
  
Zijn alle medewerkers ook overtuigd van de noodzaak tot samenwerken? 
Paul Spies zet trots een groepsfoto neer van alle medewerkers van de instellingen, gemaakt 
in Ons’ Lieve Heer op Solder. 
Inderdaad: alle neuzen staan dezelfde kant op. 

KIERS ‘We houden eens in de zes weken een koffiebijeenkomst waarbij directie en mede-
werkers de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen vertellen. In de keuken en tuinkamers van 
het Bijbels Museum is er de “Kookclub”.’ 

SPIES ‘De Kookclub is een van de sociale activiteiten die we ondernemen en die de 
medewerkers zelf vanuit de gezamenlijke personeelsvereniging organiseren. ‘We benoem-
den ambassadeurs om de verandering naar de achterban te begeleiden. Zij willen graag 
een schakel zijn in de vernieuwingsprocedure en het proces zelf. Ondernemen actie waar 
nodig. Hun verslaglegging rapporteren ze dan aan ons. In die hoedanigheid fungeren de 
ambassadeurs als de barometers van de organisatie. Daarvoor hebben ze ook speciale 
trainingen gevolgd.’

Stedelijk Museum. Met deze erkenning zijn ook onze “huizen” geborgd in de stad. Dat 
draagvlak is belangrijk.’

SPIES: ‘Sinds de aanvraag voor het Kunstenplan is veel gebeurd. Inmiddels bleef in al 
onze organisaties niets meer onveranderd en vanzelfsprekend. Toch had ik zelf twee jaar 
geleden een dip. Het ging mij gewoon niet snel genoeg… Nu komen de resultaten, lang-
zaam aan, maar steeds sneller. Het is slimmer en leuker geworden. Mensen uit de organi-
saties zijn veel meer “buiten” geweest en dat vertaalt zich aan de “binnenkant” weer goed.’ 

KIERS: ‘Samenwerken betekent natuurlijk ook een eindeloos heen-en weer gefiets, maar 
dat geeft niet. Je leert ruimer te denken. Paul en ik zijn er erg positief over. Maar het had 
ook nìet kunnen lukken. Gelukkig zijn we vrij om zelf onze koers en modellen te kiezen. 
Daar gaan wij zelf over, met onze besturen en Raad van Toezicht natuurlijk. Maar die 
geven ons voldoende vrijheid en steun.’

Streven jullie naar een gezamenlijk   of is de samenwerking meer een format?
SPIES ‘Wij blijven als organisaties aparte rechtspersonen en werken niet op alle terreinen 
samen. Je hoeft niet alle poppetjes te verplaatsen. Kan ook nog niet. Voor sommige taken 
levert samenwerking of uitwisseling om uiteenlopende redenen weinig tot niets op, in ons 
geval bijvoorbeeld voor het beveiligingsteam. 

’Vanuit de massa van onze samenwerking willen we onze organisaties verder professionali-
seren, met onze medewerkers een verbeteringsslag maken. Geen fusieovereenkomst, meer 
een samenwerking light. We hebben in 2013 gewerkt aan de formulering van een Samen-
werkingsovereenkomst die goed aansluit bij onze manier van werken. Dit overkoepelende 
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Toch is volgens sommige medewerkers op de werkvloer nog weinig merkbaar van de 
verandering binnen de directiekamers.

KIERS ‘Verandering moet bij voorkeur organisch gaan: dat leggen we niet van bovenaf op. 
Wél geven we nadrukkelijk de richting aan. Dat zit in onze functie besloten. ‘En wanneer 
er toch hobbels opduiken? Dan laten we iets soms eventjes rusten en pakken we het later 
weer op. Ineens blijkt de tijd dan wèl rijp te zijn.’

SPIES  ‘Ieder vakteam en ieder “huis” heeft een teamleider, geen afdelingshoofd. Eén keer 
per maand is er overleg over praktische zaken. Het is meer een activiteit met een baas 
erboven.’

Nu loopt alles lekker. Is er een volgende stap?
KIERS ‘We moeten steeds opnieuw vanuit de kracht en mogelijkheden van de samenwer-
king blijven kijken. Bij ieder project, bij iedere stap. Daar moet je je bewust van zijn. We 
denken dat dit een mooie en leerzame casus voor collega-musea is.  Daarom willen we juist 
ook het proces vastleggen. Niet alleen kijken naar resultaten. Zichtbaar maken hoe sterk 
we samen staan en hoe slim en duurzaam we met het overheidsgeld omgaan. Dat is ook 
politiek van belang, omdat de cultuursector nog steeds in een onrustige fase verkeert. We 
moeten ons duidelijk legitimeren.’

SPIES ‘We zijn benieuwd of andere Amsterdamse musea zich in de toekomst willen aan-
sluiten bij ons model. We hebben onze samenwerking aan de collega’s gepresenteerd. Men 
hoorde het welwillend aan, maar het leidde niet tot concrete stappen.’
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FAVORIETE BRUG
KIERS ‘De Beulingsluis: een prachtig bruggetje over de Beulingsloot. Vanaf die brug zie 
je de Cromhouthuizen perfect, daar werken Bijbels Museum, Ons´ Lieve Heer Op Solder 
en Amsterdam Museum optimaal samen.´

 SPIES ’Als je over de Melkmeisjesbrug, een rustig, smal boogbruggetje voor voetgangers 
over de Brouwersgracht, net om de hoek met de Herengracht loopt krijg je een onver-
wacht perspectief op de grachten.’ 
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Tentoonstellingen 2013

Amsterdam Museum

De Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld
t/m 31 augustus 2013

De Zwarte Bladzijde van de Gouden Eeuw
6 juni t/m 1 september 2013

Likeurstokerij Van Zuylekom
15 augustus t/m 13 oktober 2013

Mondriaan in Amsterdam 1892 - 1912 
11 oktober 2013 t/m 5 januari 2014
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Semi- permanente presentatie van het Amsterdam Museum in de Cromhouthuizen
geopend op 13 mei

Erasmus van Amsterdam 
28 oktober 2013 t/m 16 februari 2014

Wool Campaign 2013
28 oktober t/m 3 november 

Chambres des Canaux: het Tolerante Huis 
1 t-m 17 november 

Feest! In de stad
Permanente familietentoonstelling en educatieproject i.s.m. Catharijne-
convent Utrecht 

Museum Willet-Holthuysen

Salon 1
19 januari t/m 17 februari
 
SALON/KANT 
15 juni t/m 18 augustus 

Hellun Zelluf en de Gay Dating Show
1 december 2013 t/m 30 januari 2014 

Fong Leng – Fashion & Art
12 december 2013  t/m 16 maart 2014

Dit is mijn buurt!
27 oktober 2013 – medio 2014

Buitenlandse tentoonstellingen
Corporate Unity, Group Portraits of the Dutch Golden Age
7 juni tot en met 1 september 2013, Hermitage, St Petersburg

Dutch Golden Age, Group Portraits from the Amsterdam Museum
21 september 2013 tot en met 19 januari 2014, Pushkin Museum, Moskou

Cromhouthuizen / Bijbels Museum

Sporen in de stad, Amsterdammers in de Middeleeuwen 
2 februari t/m 27 februari 

Divine Surprise! Het vrouwelijke in God 
8 maart t/m 25 augustus 
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Feest! Op Solder
Permanente presentatie over de christelijke feesten met familie audiotour 
voor kinderen van 10-12 jaar en hun ouders, samenwerking met Museum 
Catharijneconvent en Bijbels Museum. 
 

ELLE Inside Design
27, 28 en 29 september 

Miniatuurzilver
22 november 2013 t/m 31 augustus 2014

Kerstmis bij de familie Willet 
december

Museum Ons´ Lieve Heer op Solder

Wintersalon
19 januari t/m 17 februari

125 jaar Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Voltooiing restauratie zolderkerk en kleine tentoonstelling oprichtings-
documenten Museum Amstelkring, Ons’ Lieve Heer op Solder: 24 april 1887
Opening en viering 24 april 

Sint & Piet & Ik 
22 november t-m 8 december

56 57



Bezoekersaantallen

Amsterdam museum  Willet Holthuysen
2009 191.450    2009 52.549
2010 199.322    2010 51.698
2011 187.430    2011 53.759
2012 194.882    2012 49.101
2013 238.066    2013 56.402

Ons’ lieve heer op solder  Bijbels museum
2009 84.647    2009 28.263
2010 65.313    2010 31.952
2011 68.915    2011 42.251
2012 74.638    2012 44.113
2013 93.101    2013 46.816
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Bruggen bouw je niet alleen 

De samenwerking tussen de Amsterdam Heritage Museums is mogelijk dankzij genereuze 
bijdragen van overheden, fondsen, particulieren en bedrijven. Het Amsterdam Museum 
ontvangt, naast de structurele subsidie van de Gemeente Amsterdam, jaarlijks tevens 
structurele bijdragen van de BankGiro Loterij en advocatenkantoor Allen & Overy.

Ons’ Lieve Heer op Solder ontving in 2013 incidentele subsidies van ksbw, Gemeente 
Amsterdam, rcoak, pin, en voor een bedrag van ruim € 350.000,- van verschillende 
Ordes en Congregaties. De donaties zijn bestemd voor de restauratie en uitbreiding van 
Ons’ Lieve Heer op Solder.

Het Bijbels Museum ontving giften van donateurs (€ 237.225,-), Mondriaan Fonds, Prins 
Bernhard Cultuur Fonds, Tijlfonds, De Gijselaar Hintzenfonds, Noaber Foundation, Bij-
belse Tuin Hoofddorp, Gravin van Bylandt Stichting, en voor een bedrag van € 260.000,- 
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Genootschap Amsterdam
Stichting Genootschap Amsterdam Museum is een kennis- en netwerkorganisatie van 
collectioneurs die actief is op het werkterrein van het Amsterdam Museum. In 2013 zijn in 
2013 elf kennisbijeenkomsten (schouwen) georganiseerd, is een onderzoekstraject naar de 
kostuumcollectie uitgevoerd, een tweetal collectiepublicaties uitgebracht en is een aantal 
schenkingen in objecten en in gelden gedaan. 

Fundament van Amsterdam
Met en voor ondernemers en (young) professionals in Amsterdam heeft het Amsterdam 
Museum Het Fundament van Amsterdam opgericht. Met hun lidmaatschap helpen de 
leden van Het Fundament het museum bij het realiseren van restauraties, kunstaankopen, 
verbouwingen en educatieprojecten. In 2013 zijn mede dankzij deze leden de realisatie van 
het nieuwe auditorium, de aankoop van een kunstwerk van Iris Kensmil en de intro-
ductiefilm voor de Cromhouthuizen mede mogelijk gemaakt. De Rabobank Amsterdam 
is hoofdpartner van Het Fundament.  

van enkele schenkers die anoniem willen blijven. Daarnaast ontving het Bijbels Museum 
€ 121.333,- aan legaten. Met deze giften was het mogelijk de tentoonstellingen te realiseren, 
een beeld in de museumvijver aan te kopen, drie bovenverdiepingen van de Cromhout-
huizen te verbouwen en de permanente tentoonstelling ‘Feest! In de Stad’ in te richten.

BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij, dé cultuurloterij van Nederland, ondersteunt het Amsterdam Mu-
seum sinds 2006. Met de bijdrage van de loterij zijn o.a. de permanente expositie Amster-
dam dna, het kindermuseum Het Kleine Weeshuis en de nieuwe entreehal ontwikkeld. 
De komende jaren wordt met hulp van de BankGiro Loterij gewerkt aan de vernieuwing 
van de permanente tentoonstelling van het Amsterdam Museum, waarbij nieuwe multi-
mediale toepassingen voorop staan. 

Allen & Overy
Het internationale advocatenkantoor Allen & Overy  is sinds 2012 partner van het Am-
sterdam Museum. Om de Amsterdamse wortels van Allen & Overy meer zichtbaar te maken, 
organiseert het Amsterdam Museum een expositie in het kantoorgebouw van Allen & 
Overy met objecten uit de Amsterdamse stadscollectie. 

Vergezicht op Amsterdam
Met de begunstigers van Vergezicht op Amsterdam werkt het Amsterdam Museum aan 
educatieve en publieksprojecten van het Amsterdam Museum. Met de jaarlijkse donaties 
in 2013 kan een nieuwe introductiefilm voor de permanente expositie Amsterdam dna 
worden ontwikkeld.
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