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Voorwoord  
 
Beste lezer,  
 
Voor u ligt het jaarverslag van Het Pakhuis, het leukste doe- en beleefmuseum van de 
Veluwe. In dit jaarverslag maakt u kennis met de missie van stichting Het Pakhuis en wordt u 
meegenomen in een sprankelend jaar vol activiteiten.  
 
2018 is het jaar van de prehistorische grafheuvels geweest: de expositie Graven naar 
Goodies is geopend en ontzettend veel schoolkinderen in en om Ermelo hebben kennis 
kunnen nemen van de geschiedenis van hun directe leefomgeving. Door vernieuwende 
educatieve concepten te gebruiken in de sfeer van een escape room is een nieuwe 
doelgroep bereikt.  
 
Naast aandacht voor collectiebeheer en -presentatie door expositie en publieksactiviteiten, 
heeft Het Pakhuis in 2018 opnieuw plaats kunnen bieden aan een groep vrijwilligers en 
stagiaires. Zonder hen zou Het Pakhuis haar deuren niet kunnen openen.  
 
De vijf pijlers van Het Pakhuis – collectie, expositie, educatie, participatie en communicatie – 
die u terugvindt in dit jaarverslag, laten u de waarde zien van dit museum in Ermelo: 
inwoners en bezoekers ontdekken het verhaal van Ermelo en omgeving, worden verrijkt 
door dit verhaal en raken geïnspireerd door spelend leren, en raken verbonden aan elkaar 
en aan hun omgeving.  
 
Veel leesplezier!  
Germa Greving – directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Inhoud 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 

Inleiding ................................................................................................................................................... 4 

Missie en ICOM-definitie ......................................................................................................................... 4 

Ethische Code voor Musea ...................................................................................................................... 5 

De vijf pijlers van Het Pakhuis ................................................................................................................. 5 

Maatschappelijke effecten van het werk van Het Pakhuis ................................................................. 6 

Collectie ................................................................................................................................................... 6 

Expositie .................................................................................................................................................. 8 

Educatie ................................................................................................................................................. 13 

Participatie ............................................................................................................................................ 17 

Communicatie ....................................................................................................................................... 20 

Organisatie ............................................................................................................................................ 23 

Interne organisatie ............................................................................................................................ 23 

Veiligheid ........................................................................................................................................... 24 

Financiën ............................................................................................................................................... 24 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Inleiding  
Stichting Het Pakhuis is op initiatief van de gemeente Ermelo tot stand gekomen. Bij de 
ontwikkeling zijn vier partijen betrokken geweest: de Oudheidkamer (OHK), Stichting Molen 
de Koe, de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (OVE) en het Natuur- en MilieuPlatform 
(NMP). Op 26 augustus 2010 is museum Het Pakhuis geopend.  
 
In 2016 is de relatie tussen gemeente en het museum opnieuw bekeken en is een 
uitvoeringskader geformuleerd. Daarbij is gebruik gemaakt van het zogenaamde SROI-model 
(Social Return on Investment), waarin de nadruk ligt op de maatschappelijke waarde van de 
activiteiten en de bijbehorende kostprijs.  
 
De uitkomsten van dit herijkingstraject zijn leidend voor de opbouw van dit jaarverslag. De 
maatschappelijke waarde van Het Pakhuis ontstaat in de betekenis die de activiteiten van 
het museum hebben voor de inwoners en bezoekers van Ermelo. In dit jaarverslag worden 
de maatschappelijke effecten benoemd aan de hand van vijf pijlers die de taken van het 
museum zichtbaar maken: collectie, expositie, educatie, participatie en communicatie. In de 
komende hoofdstukken worden de ontwikkelingen in 2018 van deze vijf pijlers verder 
uitgewerkt. Hierop volgt het beleid voor de organisatie als geheel: medewerkers en 
vrijwilligers, huisvesting en financiën. 
 

Missie en ICOM-definitie 
De missie van stichting Het Pakhuis omvat wat Het Pakhuis wil zijn, wil betekenen voor haar 
omgeving en waarmee Het Pakhuis zich onderscheidt van andere musea, erfgoedinstellingen 
en educatiecentra:  
 
Het Pakhuis stelt zich ten doel om het erfgoed van de gemeente Ermelo en de vondsten van 
de Veluwe te verzamelen, museaal te beheren, te behouden, selectief uit te breiden, te 
ontsluiten en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Zodoende wil Het Pakhuis 
identiteitsvorming van de inwoners van de gemeente Ermelo en omgeving bevorderen, 
educatieve ontplooiing en ontwikkeling stimuleren, verbindend werken met ruimte voor 
participatie en bijdragen aan een levendig en attractief beeld van Ermelo.  
 
De missie van Het Pakhuis is als volgt in één zin te vatten: Het Pakhuis wil inwoners van en 
bezoekers aan Ermelo het verhaal van Ermelo en omgeving laten ontdekken, hen met dit 
verhaal verrijken, door spelend leren inspireren en hen verbinden aan elkaar en aan hun 
omgeving.  
 
Het Pakhuis beantwoordt met deze visie aan de definitie die de International Council of 
Museums (ICOM) voor musea heeft vastgesteld:  
 
Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk 
voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum 
verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de 
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materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van 
studie, educatie en genoegen.1 

 

In 2004 heeft de Oudheidkamer de status van erkend museum ontvangen van de 
Nederlandse Museumvereniging. Met de opening van Het Pakhuis is de museumregistratie 
vernieuwd. Het Pakhuis wordt met regelmaat door middel van een audit van stichting 
Museumregister gecontroleerd op eisen waar een geregistreerd museum aan dient te 
voldoen. In 2018 heeft er een audit plaatsgevonden volgens de Museumnorm 2015 met een 
nadruk op bedrijfsvoering, collectie en publiek. In maart 2019 is gecommuniceerd dat het 
toetsingstraject positief voltooid is. 
 

Ethische Code voor Musea  
De Ethische Code voor Musea die door de ICOM is ontwikkeld, moet gezien worden als een 
instrument voor professionele zelfregulering op een aantal gebieden waar het museum zijn 
specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft en waarmee de nationale wetgeving 
zich niet of onvoldoende bezighoudt. In de Ethische Code voor Musea zijn de 
minimumnormen voor museummedewerkers en vrijwilligers van het museale beroepsveld 
vastgelegd.2 
 

Het Pakhuis hanteert de Ethische Code voor Musea als uitgangspunt van handelen. Het 
Pakhuis draagt er naast de toepassing van de Code zorg voor alle museale medewerkers te 
informeren over de Code.  
 

De vijf pijlers van Het Pakhuis  
In 2017 is het herijkingstraject dat eind 2016 is ingezet, afgerond. De relatie tussen Het 
Pakhuis en de gemeente Ermelo is tijdens deze herijking opnieuw bekeken. Er is een 
uitvoeringskader geformuleerd, gebaseerd op een vijftal pijlers die de taken van het 
museum zichtbaar maken: collectie, expositie, educatie, participatie en communicatie. In de 
komende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de maatschappelijke effecten en daaraan 
gekoppelde activiteiten in 2018 per pijler. Hierop volgt een reflectie op de organisatie als 
geheel: medewerkers en bestuur, huisvesting en financiën. 

                                                           
1 Volgens de statuten van ICOM, opgesteld gedurende de eenentwintigste General Conference in Wenen, 
Oostenrijk, in 2007: http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ (oktober 2017). 
2 https://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Assets/Voor%20leden/EthischeCode_20112006.pdf?ver=2011-
11-18-085014-560 (oktober 2017). 
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Maatschappelijke effecten van het werk van Het Pakhuis: 
 

 Het cultuurhistorisch erfgoed van Ermelo wordt goed beheerd en bewaard. De kennis 
van en waardering voor dit erfgoed wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het 
Pakhuis levert een bijdrage aan het beheren, bewaren en doorgeven van het Ermelose 
erfgoed. 

 Inwoners van Ermelo kunnen zich vrijelijk naar vermogen ontplooien en ontwikkelen. 
Het Pakhuis levert een bijdrage aan de onbelemmerde ontplooiing en ontwikkeling 
van inwoners. 

 Alle inwoners van Ermelo nemen aan de samenleving deel. Het Pakhuis levert een 
bijdrage aan de participatie van inwoners. 

 Inwoners van Ermelo voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving en zijn 
bereid zich hiervoor in te zetten. Er is gemeenschapszin. Het Pakhuis levert een 
bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in Ermelo. 

 Ermelo is een aantrekkelijke gemeente voor haar eigen inwoners en voor haar 
bezoekers. Inwoners en bezoekers kennen Het Pakhuis. Het Pakhuis levert een 
bijdrage aan de attractiviteit, levendigheid en de bekendheid van Ermelo. 
 

 

Collectie  
Het collectiebeleidsplan uit 2012 is in 2018 herschreven, met inbegrip van beleid op het 
gebied van beheer en behoud, verwerven, afstoten, registreren en documenteren, 
presenteren, onderzoek en educatie van de collectie. 

1. COLLECTIE 
 
Maatschappelijk effect: 
 

 Het cultuurhistorisch erfgoed van Ermelo wordt goed beheerd en bewaard. De kennis 
van en waardering voor dit erfgoed wordt doorgegeven aan volgende generaties.  
Het Pakhuis levert een bijdrage aan het beheren, bewaren en doorgeven van het 
Ermelose erfgoed. 
 

Doelstelling: 
1. Het museaal beheren (registreren, conserveren, restaureren, onderzoeken en 

presenteren) van de collectie van de gemeente Ermelo (alle eigendommen en 
bruiklenen) in opdracht van de gemeente; 

2. Het uitvoeren van de wettelijke registertaak van de gemeente. 
 

BEHEER VAN DE COLLECTIE 
 

voor: 1) de gemeente Ermelo; 
2) alle inwoners; 
3) geïnteresseerden 

resultaat: 1) de collectie verkeert in goede staat en 
2) de collectie is toegankelijk voor doeleinden van studie, educatie en genoegen 

producten: 1) depot; 
2) collectiebeleidsplan, conserverings- en restauratieplan; 
3) erfgoedregister; 
4) publicatie over de collectie; 
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5) fysieke en digitale toegang tot de collectie 

prestaties: 
 

1) het depot wordt in stand gehouden; 
Er is een aantal preventieve maatregelen getroffen in het depot ten behoeve 
van het beheer en behoud van de collectie. 
 
Op de deur van het depot is communicatie aangebracht die alle medewerkers 
en vrijwilligers kenbaar maakt dat eten en drinken niet is toegestaan en dat de 
deur zo veel als mogelijk gesloten moet blijven om het constante klimaat te 
garanderen. 
 
Tentoonstellingselementen en educatiemateriaal dat op de grond stond, heeft 
een nieuwe plek (van de grond af) gekregen en er is een plakval geplaatst om 
ongedierte te monitoren. Gelukkig zijn er voor alsnog geen noemenswaardige 
incidenten met ongedierte bekend.  
 
Om het depot goed begaanbaar te houden, is er is een schilderijenrek geplaatst 
en een rek voor tentoonstellingselementen. Verder zijn er plannen om delen 
van de collectie te verpakken in stapelbare plastic boxen zodat er plankruimte 
vrijkomt om meer kwetsbare objecten meer ruimte te geven (dit verkleint de 
kans op stoten bij hantering van kwetsbare objecten). 
 
Er is een inspectie geweest van een installatiebedrijf en een licht- en 
luchtmeting gedaan door een behoudsmedewerker van Erfgoed Gelderland. Op 
basis van hun adviezen zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd: de 
verwarmingsbuizen zijn geïsoleerd om het constante klimaat te waarborgen en 
er zijn sensoren geplaatst die bij eventueel wateroverlast (van afvoerbuizen) 
alarm slaan. Tot slot is alle verlichting in het depot nu Ledverlichting waarmee 
Uv-straling tot een minimum beperkt is. 
 
2) de collectie wordt geregistreerd en gedigitaliseerd; 
De bestaande collectie is goed geregistreerd in papieren documentatie. Een 
team van zes vrijwilligers werkt aan het digitaliseren van deze documentatie in 
Adlib. In 2019 stappen we in samenwerking met andere Gelderse musea en 
Erfgoed Gelderland over op een nieuw registratiesysteem: Memorix Major.  Dit 
heeft als doel de volgende slag in digitaliseren, namelijk het online inzichtelijker 
maken van de collectie via collectiegelderland.nl, soepeler te laten verlopen. 
 
Voor nieuwe collectie, zoals de schenking van BKR-werken van de gemeente, is 
een aannameregister gemaakt. Hierin worden de gegevens opgenomen voordat 
ze verwerkt worden in de computer. Ook is er een 
aanname/afwijzingsprocedure opgezet die moet worden doorlopen bij het 
aannemen (of afwijzen) van nieuwe collectie. Dit om ingewikkelde en onnodige 
afstootprocedures in de toekomst te voorkomen. Er is in 2018 geen collectie 
afgestoten. 
 
3) de wettelijke registertaak wordt voor de gemeente uitgevoerd; 
Er is een collectieplan aanwezig waarin staat beschreven hoe de collectie 
gezond en up-to-date wordt gehouden. Ook is er een collectierisicoplan waarin 
staat wat te doen in het geval van calamiteiten. Alle beheer- en 
behoudsomstandigheden van het depot worden continu gemeten en 
gecontroleerd. Waar nodig worden preventieve maatregelen getroffen om goed 
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beheer en behoud te kunnen blijven garanderen. Er zijn in 2018 geen 
noemenswaardige incidenten voorgevallen. 
 
4) de collectie is op aanvraag fysiek toegankelijk in het depot; 
De collectie is ten alle tijden fysiek toegankelijk voor hen die daarvoor een 
aanvraag indienen. In 2018 hebben we geen aanvragen ontvangen. 
 
5) de collectie is 24/7 digitaal toegankelijk via Collectie Gelderland 
Dit is deels al het geval. Niet alle collectiedocumentatie is al gedigitaliseerd en 
dus online toegankelijk, maar hier wordt hard aan gewerkt door het 
collectieteam en in samenwerking met Erfgoed Gelderland. De website van 
Collectie Gelderland wordt op dit moment vernieuwd en deze gelegenheid 
grijpen we aan om de online zichtbaarheid van de collectie te verbeteren. Zo 
heeft een professionele collectiefotograaf foto’s gemaakt van objecten en 
werken twee teamleden van het collectieteam aan meer gedetailleerde 
objectomschrijvingen. Ga voor informatie over de ontwikkeling van de 
vernieuwde website van Collectie Gelderland naar: 
www.erfgoedgelderland.nl/collectiegelderland 

  

MONITORING EN EVALUATIE 
 

producten: 1) depot; 
2) jaarverslag m.b.t. het beheer volgens de bruikleenovereenkomst 

prestaties: 1) de collectie wordt volgens de standaarden bewaard, bewaakt en 
onderhouden; 
Zie bovenstaande. Om de drie weken wordt het klimaat-  en de 
luchtvochtigheid gecontroleerd. De collectiebeheerder houdt de fysieke 
conditie van de collectie in de gaten en noteert veranderingen, incidenten, 
bedreigingen etc. 
 
2) jaarlijkse rapportage m.b.t. het beheer 
Zie bovenstaande. 

 

 

Er is in 2018 een grote professionaliseringsslag geslagen met betrekking tot de collectie. Het 
collectieplan is herschreven, er is een collectierisicoplan opgesteld en er is een collectieteam 
opgezet die wekelijks aandacht besteedt aan registratie. Verder zijn er aanpassingen gedaan 
aan het depot die het beheer en behoud van de collectie bevorderen.  
 
In de tentoonstelling ‘Graven naar Goodies’ is optimaal gebruik gemaakt van de eigen 
collectie. Zoals ook uit de pijler educatie zal blijken, heeft een groot jong publiek intensief 
kennis kunnen maken met de collectie. Bovendien is de expositie aanleiding geweest om van 
oorsprong Ermelose grafgiften vanuit het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden naar 
Ermelo terug te kunnen halen om deze te kunnen tonen aan het publiek. 
 

Expositie 
Er hebben in 2018 zes exposities in museum Het Pakhuis gestaan.  

1. Oog in Oog met de Romeinen - wegens succes verlengd t/m 10 februari 
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2. Graven naar Goodies – 16 februari t/m 10 november 
Het Pakhuis heeft met de inrichting van de expositie Graven naar Goodies opnieuw een 
element toegevoegd aan de vaste opstelling van het museum. Conform de uitkomsten van 
het herijkingsrapport, waarin sterkere profilering werd aangemoedigd, heeft Het Pakhuis 
ervoor gekozen de prehistorische bewoning van Ermelo sterker op de kaart te zetten. 
 
In heel Nederland zijn er ongeveer 4.000 grafheuvels bekend. Over de Veluwe verspreid zijn 
er nog 800 grafheuvels te zien; dat is één grafheuvel per vierkante kilometer. De hoogste 
concentratie grafheuvels ligt rondom Ermelo.  
De grafheuvels vertellen het verhaal over het leven, de gebruiken en rituelen van de 
prehistorische bewoners van de Veluwe. Blijkbaar voelden ze zich hier zo op hun gemak dat 
ze er hun hele leven - van wieg tot graf - doorbrachten. 
 

3. Molen de Koe: 10 jaar wieken in de wind – 12 t/m 31 mei 
Aan de hand van een kleine pop-up expositie viert Het Pakhuis het jubileum van Molen de 
Koe mee. De geschiedenis, functie van, mensen in en om de molen wordt een beeld 
geschetst van dit Ermelose icoon. De maand mei is molenmaand. 

 
4. Grensverleggend Ermelo/Pakhuis on Tour – vanaf 12 juni 

Met deze mobiele expositie wil Het Pakhuis inwoners van en bezoekers aan Ermelo kennis 
laten maken met het unieke verhaal van dit marskamp. Een grensverleggende locatie, 
gemarkeerd in het landschap (en dat is nog steeds te zien!). Het verhaal over het marskamp 
wordt ingebed in de bredere geschiedenis van de Romeinse limes in Gelderland. Het mobiele 
karakter van de expositie stelt Het Pakhuis in staat het verhaal ook buiten de grenzen van 
het museum te vertellen, bijvoorbeeld in het kader van het project ‘Pakhuis on Tour’. 
 

5. ‘Oo kom er eens kijken’ – 17 t/m 5 december 
Tijdens Het Pakjeshuis leren ouders en kinderen via een speciale tentoonstelling rondom de 
tradities en de geschiedenis van dit kinderfeest over de verschillende gebruiken en rituelen 
van Sinterklaas. 
 

6. WOLF – vanaf 14 december 
Wolven in Ermelo? Ja, wolven in Ermelo! De kranten hebben er de afgelopen tijd bol van 
gestaan: 'Wolven gespot, voor- en nadelen van de komst van de wolf, 
compensatieregelingen voor boeren..' Dat de wolf naar Ermelo komt staat vast, maar hoe 
goed kennen we deze nieuwe inwoner eigenlijk? 
 
In WOLF maak je kennis met de vele gezichten van dit bijzondere dier. Ga op jacht als een 
wolf, ontdek hoe mens en wolf vroeger met elkaar omgingen. Dompel je onder in sprookjes, 
legendes en sagen en word onderdeel van de roedel. Aan het eind van de tocht sta je oog in 
oog met de wolf. 
 

2. EXPOSITIE  
  
Maatschappelijk effect: 
 

 Het cultuurhistorisch erfgoed van Ermelo wordt goed beheerd en bewaard. De kennis van 
en waardering voor dit erfgoed wordt doorgegeven aan volgende generaties.  
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Het Pakhuis levert een bijdrage aan het beheren, bewaren en doorgeven van het Ermelose 
erfgoed. 

 Inwoners van Ermelo kunnen zich vrijelijk naar vermogen ontplooien en ontwikkelen. 
Het Pakhuis levert een bijdrage aan de onbelemmerde ontplooiing en ontwikkeling van 
inwoners. 

 Ermelo is een aantrekkelijke gemeente voor haar eigen inwoners en voor haar bezoekers.  
Het Pakhuis levert een bijdrage aan de attractiviteit, levendigheid en de bekendheid van 
Ermelo. 
 

TOEGANKELIJKHEID VAN DE COLLECTIE 
 

Doelstelling: 
1. Het presenteren van en bekendheid geven aan de collectie Ermelo door het inrichten van 

steeds wisselende tentoonstellingen; 
2. Het bieden van ontspanning en genoegen aan bezoekers met bij de identiteit van het 

museum passende producten en diensten; 
3. Het interesseren van inwoners en toeristen voor het Ermelose archeologische en 

cultuurhistorische erfgoed en voor natuur en milieu; 
4. Het vergroten van het inzicht in de samenstelling en omvang van het publiek en het 

verbeteren van het bereiken ervan; 
5. Het verbeteren van de kwaliteit van het werk van het museum. 

 

voor:* 1) alle inwoners (jeugdigen en volwassenen);  
2) geïnteresseerden;  
3) bezoekers van Ermelo 

resultaat: 1) inwoners en bezoekers van Ermelo genieten van de collectie van Het Pakhuis; 
2) inwoners en bezoekers zijn tevreden over het beheer en de toegankelijkheid van 
de collectie; 
3) bezoekers hebben een aangenaam tijdverdrijf als het slecht weer is 

producten: 1) fysieke toegang tot de collectie door openstelling van het gebouw; 
2) inlichtingenbalie; 
3) vaste opstelling uit de collectie;  
4) wisseltentoonstelling volgens tentoonstellingsbeleid; 
5) publieksactiviteit, evenement passend bij de identiteit van het museum; 
6) Museumkaart 

prestaties: 1) het aantal uren dat het museum geopend is; 
Het Pakhuis is in 2018 geopend geweest voor publiek: 

1. Alleen op zaterdagen van 10.30-16.30 in de volgende periodes 
8 januari t/m 25 februari 
5 maart t/m 31 maart 
1 november t/m 18 november 
6 december t/m 23 december 
 

2. Op dinsdag t/m zaterdag van 10.30-16.30 in de volgende periodes 
1 januari t/m 7 januari = Kerstvakantie 
26 februari t/m 4 maart = Voorjaarsvakantie 
1 april t/m 31 oktober 
24 december t/m 31 december = Kerstvakantie 
 
17 november t/m 5 december aangepast programma Pakjeshuis  
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Groepen en scholen hebben ook buiten deze reguliere openingstijden Het Pakhuis 
bezocht. 
  
2) het aantal beantwoorde vragen; 
Tijdens openingstijden is het publiek door een baliemedewerker welkom geheten en 
wegwijs gemaakt in het museum. 
 
3) het aantal rondleidingen; 
De exposities worden zelfvoorzienend ingericht. Rondleidingen geschieden in Het 
Pakhuis altijd op aanvraag van de bezoeker. Ook zijn er ‘rondleidingen’ in een 
hedendaags jasje in het activiteitenaanbod verwerkt. 
 
4) het aantal publieksactiviteiten en evenementen; 
Voor de vakantieperiodes heeft Het Pakhuis een aanbod ontwikkeld voor een breed 
publiek in het kader van de expositie Oog in Oog met de Romeinen en Graven naar 
Goodies: De soldaat vertelt, Kraak de Code, Ontbijten met de Romeinen, VR-
experience en Spoorzoekertjes, Prehistorische Patronen, Speuren naar Goodies etc. 
Met gemiddeld drie tot vier activiteiten per week. 
 
Ook dit jaar heeft Het Pakhuis diverse publieksactiviteiten met educatieve 
achtergrond georganiseerd: Boomfeestdag, Middeleeuws Feest, de Dag van Woud 
en Hout en het Kinderfestival. 
 
De PuurErmelo markt is dit jaar niet doorgegaan door een tekort aan deelnemers. 
Wereldtoiletdag viel op een maandag en kon daardoor geen doorgang vinden.  
 
Bij evenementen als Molendag en Proef&Beleef heeft Het Pakhuis als participant 
deelgenomen. Tijdens landelijke evenementen zoals de Nationale Museumweek, de 
Romeinenweek, het Oogstfeest, Open Monumenten(klassen)dag, Maand van de 
Geschiedenis, Dag van de Duurzaamheid, Nationale Archeologiedagen zijn diverse 
activiteiten georganiseerd die Het Pakhuis in staat hebben gesteld een groter en 
meer divers publiek te bereiken. 
 
In samenwerking met StEK heeft er een viertal lezingen plaatsgevonden in Het 
Pakhuis. 
 
5) het aantal bezoeken (betaalde bezoeken, vrije toegang en jaarkaarthouders); 
De bezoekersaantallen van 2018 zijn uit te splitsen in betalende bezoekers, 
bezoekers die vrij entree hadden of tegen gereduceerd tarief (met Museumkaart), 
(basisschool)leerlingen en bezoekers op basis van facturatie. 
 
Betalende bezoekers - 1412 
Vrij entree/gereduceerd tarief - 8422 
Facturatie - 2507 
Totaal – 12341 
 
6) deelname in de Museumkaart 
Op basis van de gegevens van de museumkaart hebben we inzicht in de aantallen, 
man/vrouw verdeling, leeftijdscategorieën, herkomst, populairste bezoekdagen en 
bezoekuren, en herhaalbezoek van betalende bezoekers. 

MONITORING EN EVALUATIE 
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voor: alle bezoekers en niet-bezoekers 

producten: 1) museumregistratie; 
2) benchmark; 
2) klantenpanel, klanttevredenheidsonderzoek; 
3) publieksonderzoek;  

prestaties: 1) audit en zelfanalyse; 
De audit is in 2018 uitgevoerd. Het analyseverslag is als bijlage aan dit jaarverslag 
toegevoegd. 
 
2) rapporteren over benchmark; 
n.v.t. 
 
3) uitvoeren van panelonderzoek, onderzoek naar klanttevredenheid en onderzoek 
onder niet-bezoekers en rapporteren hierover; 
Er is steekproefsgewijs een evaluatieformulier uitgedeeld onder bezoekers. Hierin is 
het ontvangst door de vrijwilliger, de uitleg door de vrijwilliger, de tentoonstelling en 
kans op aanbeveling beoordeeld. 
 
Enkele notities: 
Opmerking kind (tot 14 jaar) op de vraag wat de expositie u geleerd heeft over de 
geschiedenis van Ermelo: ‘dat Jantje hier leefde’ 
 
Opmerking volwassene (31-50 jaar): 
- ‘rijke geschiedenis’ 
- ‘mooie geschiedenis waarvan wij niet vanaf wisten’ 
- ‘ook hier veel grafheuvels, niet alleen in Drenthe’ 
- ‘hoe opgravingen te doen; ‘taart-methode’ 
 
Wat is u in het bijzonder opgevallen in deze tentoonstelling: 
- ‘interactief karakter’ 
- ‘toegankelijkheid voor kinderen’ 
- ‘de potten die je mocht vasthouden’ 
- ‘goed verzorgd museum’ 
- ‘goede uitleg (ook voor kinderen)’ 
- ‘veel aanraken, leuk’ 
- ‘enthousiasme van de gids en medewerkers’ 
 
4) deelname in landelijk onderzoek (Museummonitor) 
Vragenlijst Museana 2018 is voor 1 juni 2019 ingevuld. 

 

 

Met de exposities van 2018 is de profilering van Het Pakhuis sterker doorgezet. De exposities 
waren gericht op erfgoed en historie en hadden een duidelijke link met de lokale 
(bewonings)geschiedenis. De collectie van Het Pakhuis heeft hier zodoende een belangrijke 
rol in kunnen spelen. Stukken die langdurig in het depot hebben gestaan, zijn gepresenteerd 
aan publiek, aangevuld met objecten vanuit het RMO met een Ermelose oorsprong.  
 
Er is door bezoekers veelvuldig opgemerkt dat de omgang met collectie (zelf ook 
replica’s/objecten mogen vasthouden) erg gewaardeerd wordt.  
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In de zomervakantie is een lager bezoekerscijfer waargenomen dan voorgaande jaren. Het 
Pakhuis heeft met ludieke acties en PR (extra vroege openstelling) geprobeerd ook bij de 
extreem hoge temperaturen bezoekers naar het museum te trekken, maar dit heeft niet 
geresulteerd in hogere aantallen.  
 
Winst is behaald in de diversiteit van het publiek en het hoge educatiebezoek (zie ook de 
pijlers educatie en participatie). 
 
Het is het vermelden waard dat Het Pakhuis de audit van het Museumregister goed heeft 
doorlopen. Voor een kleine organisatie als de onze vormt deze toetsing een zware belasting, 
zeker met het oog op alle benodigde documentatie. De houding en inzet van het bestuur, de 
vrijwilligers en het personeel van Het Pakhuis getuigt van grote professionaliteit. 
 

Educatie 
Bij iedere nieuwe wisselexpositie wordt een passend educatieaanbod ontwikkeld dat 
geschikt is voor alle jaarlagen van het basisonderwijs en sinds kort ook voor de eerste jaren 
van het voortgezet onderwijs. In 2018 zijn er nieuwe educatiemethodes, zoals de escape 
experience ontwikkeld om de bovenbouw en eerste jaren van het voortgezet onderwijs te 
bereiken. Bovendien zijn de educatieaantallen door de opname in het Kunstmenu van 
Cultuurkust verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. 

3. EDUCATIE 
 
Maatschappelijk effect: 

 

 Het cultuurhistorisch erfgoed van Ermelo wordt goed beheerd en bewaard. De kennis 

van en waardering voor dit erfgoed wordt doorgegeven aan volgende generaties.  

Het Pakhuis levert een bijdrage aan het beheren, bewaren en doorgeven van het 

Ermelose erfgoed. 

 Inwoners van Ermelo kunnen zich vrijelijk naar vermogen ontplooien en ontwikkelen. 

Het Pakhuis levert een bijdrage aan de onbelemmerde ontplooiing en ontwikkeling 

van inwoners. 

 

STUDIE 

 

Doelstelling: 

1. Het onderzoeken en overdragen van de betekenis van de collectie en van het werk van 

het museum. 

 

voor: geïnteresseerden 

product: 1) fysieke toegang tot de collectie voor studiedoeleinden;  

2) publicatie over het werk van het museum in vaktijdschriften, op internet en 

in de pers 

prestatie: publicatie van artikelen  

Educatieve activiteiten 

 

Doelstelling: 

1. Het vergroten van de kennis en informatie over het Ermelose erfgoed, de (Ermelose) 

natuur en het milieu; 
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2. Het stimuleren van creativiteit en van nonformeel en informeel leren; 

3. Het kennismaken met diverse vormen van kunst en cultuur; 

4. Het vergroten van het aantal deelnemers en het verbeteren van de kwaliteit van de 

activiteiten. 

 

voor:* 1) alle inwoners (jeugdigen, volwassenen en specifieke doelgroepen); 

2) geïnteresseerden;  

3) bezoekers van Ermelo 

resultaat: 1) inwoners en bezoekers van Ermelo hebben kennis van en zijn geïnteresseerd 

in het Ermelose erfgoed, natuur en milieu; 

2) inwoners van Ermelo zijn zich bewust van de waarde van het historisch 

erfgoed van Ermelo, van de natuur en het milieu en gaan er zorgvuldig mee om; 

3) inwoners van Ermelo zijn betrokken bij de omgeving waarin ze wonen, 

werken naar school gaan en hun vrije tijd besteden;  

4) meer inwoners en bezoekers genieten van kunst en cultuur; 

5) er is een doorgaande leerlijn voor het basisonderwijs op het gebied van 

erfgoed-educatie 

producten: 1)groepsbezoek, rondleiding;  

2) workshop, educatief programma, cursus, lezing;  

3) lespakket;  

4) schoolbezoek, excursie;  

5) cultuurmanifestatie; 

6) Reizen in de tijd 

prestaties: 1) het aantal deelnemers en bezoekers (jeugdigen, volwassenen en specifieke 

doelgroepen); 

In 2018 hebben 2455 leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs een 

bezoek gebracht aan Het Pakhuis.  

 

Er zijn drie groepsbezoeken/rondleidingen geregistreerd van 69 volwassenen. 

 

Met Pakhuis on Tour zijn er vijf bezoeken aan drie verzorgd- en/of beschermd 

wonen locaties gebracht met in totaal 121 (dementerende) ouderen. 

 

2) het aantal schoolklassen en scholen (PO en VO);  

Een deel van het bezoek nam deel aan de jaarlijks terugkerende evenementen 

voor klassen van Ermelose basisscholen, zoals de Boomfeestdag (vijf groepen 5 

van vijf verschillende scholen en de Open Monumentenklassendag (vijf groepen 

7 van vijf verschillende scholen).  

 

Zeven eerste klassen havo/vwo van Christelijk College Groevenbeek namen 

opnieuw een bezoekles rond het Romeins marskamp af en brachten tevens een 

bezoek aan het museum voor hun werkstuk.  

 

Door opname in het Kunstmenu namen 48 groepen 5 en 6 uit Harderwijk deel 

aan het educatieprogramma ‘De Goodiebagrace’, gekoppeld aan de expositie 

Graven naar Goodies. Ook twee groepen van twee Ermelose basisscholen, twee 

groepen van twee scholen uit Zeewolde namen dit programma af. 
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93 leerlingen uit klas 1 van Christelijk College Groevenbeek namen deel aan de 

escape-experience ‘Grrrafblijven!’. 

 

Tot slot ontving Het Pakhuis dertien groepen 1-3 in de Sinterklaasperiode. 

 

Er zijn verschillende lessen op maat gegeven voor 7 groepen uit zowel de onder- 

als bovenbouw van verschillende Ermelose basisscholen. 

 

Bijzonder was het bezoek van het ISK startcollege uit Harderwijk voor 

anderstalige nieuwkomers van 12-18 jaar. Dit bezoek liet zien dat de thema’s in 

Het Pakhuis cultuur-overstijgend zijn en zeer geschikt om het gesprek over 

immaterieel erfgoed op gang te brengen. 

 

Het Pakhuis heeft in samenwerking met de Julianaschool en gemeente Ermelo 

een traject opgezet voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma 

duurzaamheid 2017-2020. Er hebben door het jaar heen verschillende 

evenementen plaatsgevonden, zoals Warme Truiendag, bezoek gemeentehuis, 

bezoek Oosterhoff Poolen, les plastic soep etc. 

 

3) het aantal van de hierboven genoemde activiteiten 

Aanvullend op bovenstaande: er hebben vier lezingen in samenwerking met 

StEK plaatsgevonden in Het Pakhuis. De KNNV heeft negen bijeenkomsten 

gehouden en de Bijenvereniging acht. Daarnaast is Het Pakhuis ook meermalen 

verhuurd aan andere stichtingen en verenigingen (niet specifiek educatief doel). 

 

De publieksactiviteiten en –evenementen hebben altijd een sterk educatieve 

inslag. 

 

Voor de cultuurmanifestatie heeft Het Pakhuis in 2018 geen uitnodiging tot 

deelname ontvangen. 

MONITORING EN EVALUATIE 

 

product: monitor, evaluatie 

prestaties: 1) het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek; 

Door middel van publieksenquêtes is de tevredenheid van bezoekers gemeten. 

Zie hierboven bij de pijler ‘publiek’. 

 

2) het onderzoeken van het resultaat van educatieve activiteiten 

Door Cultuurkust is een enquête afgenomen onder de Harderwijkse 

basisscholen die deel hebben genomen aan De Goodiebagrace. De volgende 

onderdelen zijn beoordeeld: 

 

Educatieve waarde excursie 

Geschiktheid excursie doelgroep 

Duur excursie 

Toelichting 

Educatieve waarde lesbrief 

Geschiktheid lesbrief doelgroep 

Bruikbaarheid lesbrief 
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Toelichting 

Informatievoorziening 

De planning 

Ontvangst/begeleiding 

Toelichting 

Suggesties 

 

Waardering Het Pakhuis is beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,5, met 

een 7 als laagste en 10 als hoogste cijfer. 

 

Op basis van de evaluaties zijn er tussentijds kleine aanpassingen gedaan aan 

het educatief programma. 

 

Een greep uit de opmerkingen van de docenten: 

-‘De leerlingen waren erg enthousiast, denk dat ze nog wel langer wilden 

blijven.’ 

-‘Onderwerp helemaal goed voor deze doelgroep.’ 

-‘De kinderen hebben een hele leerzame, maar ook gezellige ochtend gehad. De 

meneer die vertelde deed dit met veel enthousiasme en de kinderen waren 

heel erg geïnteresseerd in wat hij vertelde.’ 

-‘Goede informatie, kinderen kunnen lekker zelf aan de slag.’ 

-‘Gastvrije ontvangst, op niveau van de kinderen, maar ook voor de begeleiders. 

Top!’ 

-‘Mooie excursie, de leerlingen hebben er veel van geleerd. De diverse 

werkvormen dagen uit en zorgen voor een goede afwisseling.’ 

 

 

 

In 2018 is er rijk educatieaanbod ontwikkeld voor een divers publiek. Een belangrijk 
onderdeel van het aanbod dat gekoppeld was aan de expositie ‘Graven naar Goodies’ was 
gericht op het vergroten van het omgevingsbewustzijn: hoe kijk je naar de grafheuvels in je 
directe leefomgeving en hoe zou je hier mee om moeten gaan?  
 
De werkvormen die gekozen zijn, zijn erg van deze tijd en door de focus op ‘edutainment’ 
passend bij het karakter van Het Pakhuis. Bij De Goodiebagrace maakten leerlingen in 
groepjes verspreid opdrachten in het museum waarbij leesvaardigheid, deductie, 
samenwerking en behendigheid werden ontwikkeld. Grrrafblijven! is een escape experience 
waarbij leerlingen vanuit een controlekamer puzzels en opdrachten in het museum moesten 
oplossen om uiteindelijk de dader van een grafroof te vinden. De experience is met minimale 
middelen gerealiseerd en heeft als blauwdruk gediend voor de gehele provincie Gelderland. 
Erfgoed Gelderland heeft op basis van Grrrafblijven! en met steun van de provincie een 
educatief product ontwikkeld voor kleinere musea in Gelderland. 
 
Door het diverse aanbod qua thematiek en doelgroepen in het educatieaanbod (Romeinse 
geschiedenis, grafheuvels, Middeleeuwen, archeologie) zijn alle groepen van de basisschool 
en eerste groepen van de middelbare school bereikt.  
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De deelname aan het Kunstmenu van Cultuurkust is belangrijk voor het educatiebereik. De 
toegenomen inzet vanuit Het Pakhuis om docenten persoonlijk te informeren over het 
educatieaanbod (zowel digitaal, telefonisch als via flyers) staat helaas niet in verhouding met 
de afname van het educatieaanbod door Ermelose basisscholen. Scholen zijn zeer 
bereidwillig deel te nemen aan de kosteloze educatieve evenementen, zoals Boomfeestdag, 
Open Monumentenklassendag en Wereldtoiletdag, maar zijn lastig te bereiken voor afname 
van het betaalde aanbod. Uitzondering hierop vormt Christelijk College Groevenbeek.  
 
Na de zeer positieve beoordeling van De Goodiebagrace heeft Het Pakhuis bij Cultuurkust 
opnieuw aangegeven graag structureel in het aanbod te worden opgenomen om het 
educatiebereik blijvend te kunnen vergroten. Helaas ziet Cultuurkust hiertoe geen 
mogelijkheid. 
 

Participatie 
Het Pakhuis vindt het belangrijk zich in te zetten voor het sociaal domein en een bijdrage te 
leveren aan de participatie van inwoners van Ermelo. Het Pakhuis is een plek van 
ontmoeting voor mensen van alle leeftijden, achtergronden en fysieke of psychische 
gesteldheid. 

4. PARTICIPATIE 
 
Maatschappelijk effect: 

 

 Alle inwoners van Ermelo nemen aan de samenleving deel.  

Het Pakhuis levert een bijdrage aan de participatie van inwoners. 

 Inwoners van Ermelo voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving en zijn 

bereid zich hiervoor in te zetten. Er is gemeenschapszin.  

Het Pakhuis levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in Ermelo. 

 

SPECIFIEKE DOELGROEPEN 

 

Doelstelling: 

 

1. Het voorkomen of verminderen van sociaal isolement bij specifieke groepen inwoners; 

het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt bij die inwoners en het bevorderen 

van de kans op re-integratie in het arbeidsproces; 

2. Het interesseren van scholieren voor erfgoed, natuur en milieu door het aanbieden 

van een stageplek; het betrekken van scholieren bij het werk van het museum;  

3. Het vergroten van het aantal deelnemers en het verbeteren van de kwaliteit van de 

activiteiten. 

 

voor: 1) kwetsbare inwoners en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

2) inwoners met een uitkering; 

3) scholieren en studenten; 

resultaat: 1) maatschappelijke deelname van inwoners die niet in het reguliere 

arbeidsproces deelnemen;  

2) bezoek van mensen met een uitkering; 

3) jeugdigen zijn geïnteresseerd in erfgoed, natuur en milieu  

producten: 1) begeleiding van deelnemers; 
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2) reductieregeling 

prestaties: 1) activiteiten voor specifieke doelgroepen;  

In 2018 is Het Pakhuis gestart met Pakhuis on Tour: een mobiel 

museummeubel, dat qua inhoud een spiegelbeeld vormt van de 

tentoonstellingen in het museum. In 2018 was het thema Romeinen.  

 

In 2018 is het meubel ontwikkeld, getest, zijn de vrijwilligers opgeleid en is een 

start gemaakt met het bezoek aan de verschillende locaties van Zorggroep 

Noordwest-Veluwe.  

Er zijn in 2018 vijf bezoeken aan drie verzorgd- en/of beschermd wonen locaties 

gebracht met in totaal 121 (dementerende) ouderen. 

 

Er is in de maand april een bijdrage geleverd aan de Belevenismiddag in de 

Arcade aan de hand van een pilotversie van Pakhuis on Tour. 

 

Door het jaar heen zijn de aanpassingen voor blinden- en slechtzienden in de 

expositie Oog in Oog met de Romeinen ook toegankelijk geweest. 

 

Bijzonder was het bezoek van het ISK startcollege uit Harderwijk voor 

anderstalige nieuwkomers van 12-18 jaar. Dit bezoek liet zien dat de thema’s in 

Het Pakhuis cultuur-overstijgend zijn en zeer geschikt om het gesprek over 

immaterieel erfgoed op gang te brengen. 

 

In de Sinterklaasperiode is er in samenwerking met Stichting Downsyndroom 

een speciale Sinterklaasmiddag georganiseerd voor ouders met kinderen met 

het syndroom van Down. 

 

2) deelname aan de reductieregeling 

Er is geen gebruik gemaakt van een reductieregeling in 2018. 

GEMEENSCHAPSZIN 

 

Doelstelling: 

1. Het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij elkaar, bij het werk van het 

museum en bij hun woonomgeving. 

 

voor: alle inwoners 

resultaat: 1) er is verbondenheid tussen Het Pakhuis en de inwoners van Ermelo en tussen 

inwoners onderling; 

2) inwoners zijn bereid zich in te zetten voor het museum en voor hun 

omgeving 

producten: 1) inzet van vrijwilligers; 

2) vriendenvereniging;  

3) vrijwilligerscontract, handleiding voor vrijwilligers 

prestaties: 1) het aantal vrijwilligers, het aantal vrienden;  

Het Pakhuis is gestart 2018 met 24 vrijwilligers. Dit aantal is door het jaar heen 

met tien personen gegroeid. Er is in 2018 voor het eerst actief geworven op 

vrijwilligers voor specifieke taken, zoals educatieondersteuning, collectiebeheer 

en voor Pakhuis on Tour. Zij hebben verschillende taken binnen Het Pakhuis: 

gastheer/gastvrouw, gildelid, rondleider, educatieve ondersteuning, 
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ondersteuning bij collectiebeheer, lid van het klusteam, vrijwilliger bij 

evenementen. 

 

In het gilde zitten negen vrijwilligers die meer verantwoordelijkheden dragen: 

sleutel- en dagverantwoordelijke zijn, projectondersteuning en beheer gebouw. 

Deze gildeleden beschikken ook over een BHV-pas. 

 

Ook in 2018 heeft Het Pakhuis een grote groep maatschappelijke stagiaires van 

Christelijk College Groevenbeek ontvangen. Dit zijn stagiairs die een 

maatschappelijke of beroepsgerichte stage volgen. Zij hebben verschillende 

taken uitgevoerd: voorbereiding en ondersteuning van evenementen, 

ondersteuning van de vrijwilligers, meedenken en ontwikkelen van de expositie. 

Het museum staat ook open voor studenten recreatie en communicatie van het 

mbo of hbo, en voor studenten van de Reinwardt Academie in Amsterdam. In 

2018 hebben we vanuit deze opleidingen geen stagiaires in huis gehad. 

Ondersteuning en begeleiding van de stagiaires wordt door het team en de 

vrijwilligers gedragen. De vrijwilligerscoördinator speelt hier een belangrijke rol 

in. 

 

In het najaar 2018 is de tijd genomen om een onderzoek te starten naar de 

Stichting Vrienden van Museum Het Pakhuis en om een plan van aanpak op te 

stellen. Deze lijn zal in 2019 worden doorgezet. 

 

2) het aantal activiteiten voor vrijwilligers en vrienden;  

De vrijwilligers ontvangen als dank voor hun inzet een nieuwjaarsgeschenk, een 

museumkaart en mogen jaarlijks deelnemen aan het vrijwilligersuitje. 

 

Er worden door het jaar heen verschillende bijeenkomsten georganiseerd: een 

nieuwjaarstoost, een BHV-training en een zomertoost.  

 

3) vrijwilligers worden door professionals getraind en begeleid en werken met 

een vrijwilligerscontract 

Alle vrijwilligers hebben kennisgenomen van de vrijwilligershandleiding en de 

vrijwilligersrichtlijnen. Iedere vrijwilliger heeft met het ondertekenen van het 

vrijwilligerscontract toegezegd te kunnen instemmen met de doelstelling van 

Het Pakhuis, rechten en plichten, en de afspraken die in deze documenten 

vermeld staan. De vrijwilligers ontvangen aansturing en begeleiding van 

professionele krachten. Er is oog voor persoonlijke ontwikkeling en scholing. Dit 

gebeurt altijd in overleg. 

 

Alle vrijwilligers krijgen de kans om een vrijwilligersrondleiding te volgen bij de 

opening van een nieuwe expositie. Daarnaast zijn er aparte trainingen voor 

educatie en collectiebeheer. 

 

In 2018 zijn we gestart met Pakhuis on Tour. De acht ‘touroperators’ hebben 

een training van drie bijeenkomsten gevolgd rondom 'presentatietechnieken', 

'beleefelementen' en 'samen dementievriendelijk' (door Alzheimer Nederland). 
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Het Pakhuis heeft op het gebied van participatie een belangrijke stap gezet met het 
pilotproject Pakhuis on Tour. Door een stimuleringsbijdrage van Ieders Museum (provinciale 
subsidie verdeeld door Erfgoed Gelderland) en een bijdrage vanuit lokale fondsen is het 
eerste pilotjaar van in totaal drie jaar gerealiseerd. De vrijwilligers van Het Pakhuis dragen 
het project en worden professioneel ondersteund en begeleid door de betaalde krachten. 
Pakhuis on Tour is een prachtige manier om het museum buiten de muren zichtbaar te 
maken voor een doelgroep die het museum moeilijk kunnen bezoeken. Hoewel de 
begeleiding en de bezoeken arbeidsintensief zijn, wordt de meerwaarde door alle partijen 
gevoeld. 
 
Er was een noodzaak om in 2018 het vrijwilligersbestand te laten groeien. Door vrijwilligers 
te werven voor specifieke taken, en die taken ook open te stellen voor het bestaande 
vrijwilligersbestand is er een positieve energie op gang gekomen. Ieder draagt bij met 
zijn/haar talent. Een aantal vrijwilligers dat niet in het reguliere arbeidsproces kan 
meekomen, heeft aangegeven meer tijd en energie in het museum te willen stoppen omdat 
ze zich hier thuis voelen. De begeleiding van de vrijwilligers en MAS-stagiaires is intensief, 
maar ook zeer tevredenstellend. 
 

Communicatie 
5. COMMUNICATIE 

 

Maatschappelijk effect: 

 

 Ermelo is een aantrekkelijke gemeente voor haar eigen inwoners en voor haar 

bezoekers.  

Inwoners en bezoekers kennen Het Pakhuis. 

Het Pakhuis levert een bijdrage aan de attractiviteit, levendigheid en de bekendheid 

van Ermelo. 

 

PUBLICITEIT 

 

Doelstelling: 

1. Het bereiken van inwoners en bezoekers van Ermelo; 

2. Het vergroten van het aantal bezoekers en het verbeteren van de kwaliteit van de 

activiteiten; 

3. Het vergroten van de bekendheid van het museum; 

4. Het interesseren van bedrijven om zich binnen het museum te profileren; 

5. Het vergroten van de bekendheid van Ermelo;  

6. Het vergoten van de attractiviteit van Ermelo als recreatiegemeente. 

 

voor:* 1) alle inwoners en 

2) bezoekers van Ermelo 

resultaat: 1) het museum is een netwerkorganisatie; 

2) het museum is bekend als aantrekkelijke locatie om te recreëren; 

3) het Molenaarsplein is het representatieve visitekaartje van Ermelo;  

4) Ermelo is bekend als aantrekkelijke gemeente om te recreëren 

producten: 1) Ermelo Buitenleven; 
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2) publieksactiviteit en evenement (o.a. Nationale Museumweek);** 

3) participatie van bedrijven in activiteiten van het museum; 

4) website van het museum, nieuwsbericht, publicatie op sociale media; 

5) drukwerk, banners, promotieobjecten;  

6) museumwinkel 

prestaties: 1) het deelnemen in Ermelo Buitenleven; 

In 2018 is de nieuwe huisstijl volledig doorgevoerd en onder andere zichtbaar 

geworden via Ermelo Buitenleven. De programmering van Het Pakhuis wordt 

ontsloten via de website van Ermelo Buitenleven.  

 

2) het deelnemen in activiteiten die Ermelo een grotere bekendheid geven; 

Het Pakhuis heeft deelgenomen aan de volgende provinciale projecten: 

Gelderse Smaken, De Oudste Grens van Gelderland, Gelderland Grensland. In 

de organisatie van De Oudste Grens van Gelderland heeft Het Pakhuis een 

sleutelrol vervuld als initiatiefnemer en subsidieaanvrager. 

 

Door landelijke initiatieven als de Nationale Museumweek, Romeinenweek, 

Open Monumentendag, Maand van de Geschiedenis, Dag van de 

Duurzaamheid, Nationale Archeologiedagen en samenwerkingsprojecten als 

Gelderse Smaken heeft Het Pakhuis ook landelijk bereik gehad via tijdschriften 

als Romeinenmagazine en het Archeologie magazine. 

 

3) het aantal publieksactiviteiten en evenementen; 

Zie de pijler Expositie. 

 

4) het aantal bedrijven dat het museum sponsort; 

Het aantal bedrijven dat het museum sponsort is lastig te duiden, omdat dit 

vaak samenhangt met sponsoring in natura of ‘beursvloermatches’ (een uitruil 

van diensten zonder de beurs te trekken).  

In de Sinterklaasperiode zijn er ongeveer 26 bedrijven die sponsoren met een 

financiële bijdrage of in natura. 

 

5) deelname aan publieksactiviteiten en evenementen;  

Het Pakhuis heeft deelgenomen aan lokale, provinciale en nationale 

evenementen. Zie hiervoor de pijler Expositie. 

 

6) publicitaire aandacht (aantal likes, websitebezoek, aantal geüploade foto’s; 

De externe communicatie richt zich op het informeren van (potentiële) 

bezoekers en geïnteresseerden over de activiteiten en plannen van Het Pakhuis. 

Dit gebeurt via de website, banners, folders en social media.  

 

In 2018 zijn er 19 persberichten verstuurd die ook geplaatst zijn in lokale (en 

digitale) kranten als Het Ermelo’s Weekblad, Het Kontakt en ermelovannu.nl. 

Verder informeren we ons publiek door middel van een nieuwsbrief met 222 

abonnees. 

 

Het Pakhuis verspreidt haar programmering in de breedte onder lokale en 

provinciale pers. Daarnaast stelt zij ook nieuwswebsites en organisaties als 

Museumactueel, Museumpeil, de Museumvereniging, Erfgoed Gelderland (Mijn 
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Gelderland), Ermelo Buitenleven en Visit Veluwe op de hoogte van het actuele 

aanbod. Gezamenlijke promotie d.m.v. Vier Veluwe is dit jaar niet herhaald in 

verband met onvoldoende animo. 

 

In het jaar 2018 zijn we gegroeid van 483 naar 555 volgers op Facebook. Dit 

voldoet aan de doelstelling van een groei van ongeveer 100 volgers per jaar. 

Onze berichten hebben een gemiddeld bereik tussen 300 en 700 personen, ook 

hier zit een groei in, te linken aan het aantal likes/volgers. Uitschieters zijn 

berichten over een nieuwe tentoonstelling met een bereik van 1.500 tot 2.000, 

maar ook uitzonderlijke activiteiten zoals vorig jaar het ‘tropenrooster’. Deze 

reactie op de extreem hete zomer heeft weinig extra bezoekers opgeleverd 

maar wel een bereik van 2.055 mensen op facebook. De betrokkenheid van 

onze volgers is er wel, maar we merken dat zij niet veel likes en/of reacties 

geven. Er is voor het eerst gebruik gemaakt van betaalde advertenties, wat wel 

het gewenste effect heeft opgeleverd, namelijk een nieuwe secretaris voor het 

bestuur.  

Er is een verschuiving qua interesse van volgers naar andere sociale media zoals 

Instagram. Museum Het Pakhuis heeft sinds 2018 een Instagram account. De 

bekendheid van het account bij het publiek alsook het gebruik ervan door het 

museum is nog in de opbouwende fase, toch heeft het account al 114 volgers.  

 

Ieder kwartaal is er in Van ‘t Erf van Ermel, het verenigingsblad van de 

Oudheidkundige Vereniging, een inhoudelijk artikel gepubliceerd vanuit Het 

Pakhuis. 

 

7) het aantal verspreide brochures, het aantal verspreide 

tentoonstellingsboekjes;  

Verspreid onder 51 recreatie- en cultuuraanbieders in de omgeving en 9 

scholen in Ermelo. 

Brochures en tentoonstellingsboekjes zijn vervangen door één overzichtelijke 

flyer, waarvan stapeltjes meegegeven worden na groepsbezoeken. 

 

8) het aantal verkochte producten uit de museumwinkel 

Er zijn in 2018 25 boeken en 6 artikelen verkocht in de museumwinkel. Het best 

verkocht het prentenboek ‘Swoertje wroet in vroeger’ dat het verhaal van de 

grafheuvels vertelt. Dit boek werd gebruikt tijdens educatieve programma’s en 

evenementen. 

 

In 2018 is de nieuwe huisstijl van Het Pakhuis volledig doorgevoerd in alle uitingen. Hierdoor 
communiceert het museum een beeld dat beter aansluit bij de doelstelling, activiteiten en 
beoogde doelgroep. Door wijde verspreiding van flyers en nieuwsberichten weten we brede 
regionale en soms ook provinciale aandacht te genereren. Deelname aan provinciale 
projecten en netwerken dragen hier ook aan bij, hier wordt dan ook structureel in 
geïnvesteerd. 
 
Om de communicatie soepeler te laten verlopen, is er regelmaat aangebracht in de interne 
en externe communicatie door middel van nieuwsbrieven. 
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Het Pakhuis ziet erfgoed/historie als manier om onderscheidend te zijn van andere Veluwse 
gemeentes en vindt het belangrijk deze identiteit onder andere via Ermelo Buitenleven uit te 
dragen. 
 

Organisatie 
Interne organisatie 
Het Pakhuis is een stichting met een vrijwillig bestuur en een vaste betaalde staf van 2,2 fte. 
In 2018 bestond de vaste staf uit: een directeur (0,8 fte), een museummedewerker collectie 
en publiek (0,5 fte), een educatiemedewerker en vrijwilligerscoördinator (0,5 fte) en een 
educatiemedewerker (0,4 fte). Ook de combinatiefunctie van 0,2 fte is hier in meegenomen. 
 
Germa Greving - Directeur 
Maud Onderweegs - Educatiemedewerker, vrijwilligerscoördinator 
Christa Logtenberg - Medewerker collectie en publiek 
Natalie Overkamp - Educatiemedewerker 
 
Het bestuur bestond in 2018 uit vijf personen met elk een eigen portefeuille. Alle 
bestuursleden zijn door de stichting benoemd. Het bestuur van Het Pakhuis volgt de 
zogenaamde Code Cultural Governance. De Code omvat het gehele besturingsproces: beleid, 
uitvoering, toezicht en verantwoording. 
 
Gerard Geijtenbeek - Voorzitter 
Jan Vonkeman - Penningmeester 
Fiet van Beek - Secretaris (afgetreden vanaf 1 maart 2018) 
Steven van Loo - Vicevoorzitter en algemeen bestuurslid 
Leo van Herk - Algemeen bestuurslid (vervangend secretaris vanaf 1 maart 2018) 
 
Nevenfuncties van de bestuursleden worden omwille van de Code Cultural Governance 
hieronder benoemd: 
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In mei 2018 is er een gegevensopslagbeleid opgesteld waarin staat op welke locaties 
persoonsgegevens zijn opgeslagen en wie verantwoordelijk is voor het bewaarbeleid. Ook 
aan het verzamelen van gegevens, de gegevensverwerkingsactiviteiten en beveiliging van 
deze gegevens is in het beleid aandacht besteed. 
 
In december 2018 is er een statutenwijziging doorgevoerd en zijn de contracten met de 
gemeente herzien en opnieuw ondertekend. 
 

Veiligheid 
Het Pakhuis heeft in samenwerking met de gemeente een ontruimingsplan opgesteld voor 
het museum. Deze zijn verwoord in afbeeldingen met vluchtroutes die door het gehele 
museum hangen. Tevens is in het meerjarenonderhoudsplan van de gemeente opgenomen 
dat Het Pakhuis elk jaar gevisiteerd wordt door de brandweer en dat er elk jaar controles zijn 
op de brandinstallaties in het museum. Dit veiligheidsbeleid is in 2018 tweemaal getest en 
goedgekeurd. De risico-inventaris is geëvalueerd en verder aangescherpt. Alle gildeleden, 
medewerkers en enkele leden van het bestuur zijn getraind door een professional en 
hebben allen met goed gevolg de BHV-cursus gehaald en afgerond. In 2018 hebben zij een 
herhalingscursus gevolgd. Op deze manier is er altijd iemand met BHV in het pand aanwezig 
tijdens openingstijden. Dit is ook conform de eisen van de museumvereniging en het 
meerjarenbeleidsplan. 
 

Financiën 
Het financiële jaarverslag is inclusief toelichting en accountantsverklaring als bijlage bij dit 
jaarverslag gevoegd. 


