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1. Samenvatting 

 

 

1.1. Doel 
 

Op de unieke historische plek van de eerste proefkolonie in Frederiksoord (Drenthe) opent voorjaar 

2019 het Huis van Weldadigheid. Een nieuw beleefcentrum dat het uitzonderlijke verhaal van de 

Koloniën van Weldadigheid op een attractieve manier verbindt met het omringende cultuurlandschap.  

 

Vanaf 1818 stichtte de idealistische visionair Johannes van den Bosch in zeven jaar tijd zeven 

koloniën met als doel: paupers kansen bieden op een beter bestaan. Sinds 2012 maken verschillende 

partners uit België en Nederland zich sterk voor de erkenning van alle Koloniën van Weldadigheid als 

werelderfgoed. Daarover geeft UNESCO medio 2019 uitsluitsel.   

 

In het Huis van Weldadigheid beleef en ervaar je als bezoeker de betekenis van dit unieke 

maatschappelijke experiment voor de samenleving toen en nu. Nadat de Franse troepen van Napoleon 

uit ons land vertrokken waren, wilde Johannes van den Bosch een einde maken aan de verpaupering 

van met name de stedelijke bevolking. De kern van zijn oplossing bestond uit het bieden van 

huisvesting, arbeid, scholing en zorg binnen nieuw op te richten landbouwkoloniën in Drenthe. Zijn 

doel was om de mensen zelfredzaam te maken. De historische verhalen over het geloof in de 

maakbaarheid van mens en landschap zetten aan tot nadenken over actuele sociale thema’s binnen de 

huidige verzorgingsstaat.  

 

Kortom: het Huis van Weldadigheid wordt de plek waar verbindingen worden gelegd tussen: plekken 

en verhalen, verhalen en mensen, actuele thema’s en historische ideeën. 

 

 

1.2. Weldoen toen, weldoen nu 
 

Het unieke initiatief van Johannes van den Bosch heeft zijn sporen in het landschap nagelaten. De 

omringende vrije koloniën van Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord maken het begin van 

de sociale verzorgingsstaat tastbaar. Toch zijn thema’s als armoedebestrijding en maakbaarheid van 

mens en landschap niet alleen interessant vanuit cultuurhistorisch perspectief, maar vandaag de dag 

actueler dan ooit. Het raakt immers vraagstukken als werk en inkomen, onderwijs en zorg, de relatie 

tussen overheid en burger, zelfredzaamheid en nog veel meer.  

 

 

1.3. Tijdreis 
 

Met een onderscheidende experience wil het Huis van Weldadigheid de bezoeker verleiden en 

informeren, verwondering wekken én betrokkenheid creëren. Je maakt een tijdreis naar begin 

negentiende eeuw en komt na deze historische sensatie terug in de eenentwintigste eeuw met een 

andere kijk op sociale verantwoordelijkheid nu. Als pauper in de krotten en sloppen van de 

negentiende eeuwse stad beleef je via een multimediaal belevingsparcours vanuit een uitzichtloze 

situatie de reis naar de verre proefkolonie Frederiksoord en belandt daar in een wereld van orde en 

tucht. De levensverhalen van een aantal kolonisten laten successen en mislukkingen in de koloniën 

zien en roepen de vraag op: heb ik ook voorouders gehad in de Koloniën van Weldadigheid? 

Verdieping in dergelijke levensverhalen en de utopische visie van initiatiefnemer Johannes van den 

Bosch wordt op een subtiele manier gekoppeld aan bewustwording van onze sociale 

verantwoordelijkheid nu en wat je daar zelf aan kan bijdragen. 
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  Moodboard voor de ruimtelijke indeling van de experience 

 

 

1.4. Doelgroepen 
 

Het Huis van Weldadigheid richt zich op een breed publiek, zowel individueel als groepsgewijs. In 

ieder geval zijn de volgende doelgroepen in beeld: erfgoedtoeristen, gezinnen met kinderen, 

dagjesmensen, nazaten van kolonisten, onderwijsgroepen, bewoners van het gebied. 

 

Voor een maximaal publieksbereik on site en on line werkt het Huis van Weldadigheid samen met de 

andere bezoekerscentra in de koloniën (Gevangenismuseum in Veenhuizen, Bezoekerscentrum 

Kolonie 5-7 in Merksplas, Vereniging Ommerschans), RHC Drents Archief Assen, Historische 

Vereniging ’t Fledder Kerspel, Toeristisch Informatie Punt Vledder, de regionale 

ondernemersorganisatie Stichting Weldadig Oord, de omliggende Nationale Parken en de provinciale 

marketingorganisaties Marketing Drenthe en Marketing Oost. 

 

 

1.5. Initiatief 
 

De Stichting Koloniecentrum is in 2017 opgericht op initiatief van de Stichting Maatschappij van 

Weldadigheid met als doel het inrichten, instandhouden en exploiteren van een museum annex 

bezoekerscentrum, waarin de geschiedenis van de koloniën centraal staat: het Huis van Weldadigheid. 

De Maatschappij van Weldadigheid zet zich al 200 jaar in voor het gedachtegoed van zijn oprichter 

Johannes van den Bosch: mensen zelfredzaam maken door nieuwe kansen te bieden. 

Het Huis van Weldadigheid is door de Provincie Drenthe binnen haar Cultuurnota 2017-2020 erkend 

als museum van provinciaal belang en ontvangt een provinciale subsidie van jaarlijks € 100.000. 

 

De Stichting Maatschappij van Weldadigheid blijft eigenaar van het beschikbare gebouw en 

omliggend terrein aan de Majoor van Swietenlaan in Frederiksoord en heeft de noodzakelijke 

verbouwing gefinancierd met ondersteuning van de Provincie Drenthe. 

 

De Stichting Koloniecentrum exploiteert het Huis van Weldadigheid en is verantwoordelijk voor de 

fondswerving van de inrichting, waaronder de experience. De Culturele ANBI-status is in 

voorbereiding. 
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1.6. Kengetallen 
 

Met het oog op de voorbereidingen gaat het Huis van Weldadigheid volledig ingericht met de 

experience van start in voorjaar 2019. 

 

Het beschikbare gebouw heeft een totaal oppervlak van 1.480 m2, waarvan 600 m2 bestemd voor de 

experience. De verbouwing is gefinancierd door de Stichting Maatschappij van Weldadigheid met 

ondersteuning van de Provincie Drenthe. 

 

Het aantal bezoekers wordt ingezet op 40.000 in het eerste jaar 2019 (vanaf 1 april), oplopend naar 

80.000 bezoekers na vijf jaar. 

 

De totale investeringen voor landschappelijke herinrichting, verbouwing en museale inrichting 

bedragen totaal € 5.310.000.  

 

De Stichting Koloniecentrum is verantwoordelijk voor de fondswerving voor de inrichtingskosten van 

in totaal € 2.072.000. De financiering van de inrichtingskosten van de experience van totaal  

€ 1.672.000 is nagenoeg gedekt, zodat inmiddels de productie van de experience is gestart.  
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2. Kader 

 

 

2.1. Nog altijd actueel 
 

Het uitzonderlijke verhaal van de Koloniën van Weldadigheid begon allemaal in de eerste 

‘proefkolonie’ in Frederiksoord. Vanaf 1818 stichtte Johannes van den Bosch in zeven jaar tijd zeven 

koloniën met als doel armoedebestrijding door paupers te werk te stellen in nieuwe landbouwkoloniën.  

Sinds 2012 maakt de Maatschappij van Weldadigheid zich met verschillende partners uit België en 

Nederland sterk voor de erkenning van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed. Daarover 

geeft UNESCO medio 2019 uitsluitsel.  

 

Het unieke initiatief van Johannes van den Bosch heeft zijn sporen in het landschap nagelaten. Maar 

ook op een andere manier is dit verhaal actueel. Anno 2017 groeit in Nederland één op de negen 

kinderen op in armoede. Weldenkende Nederlanders vinden dat alle kinderen zoveel mogelijk een 

gelijke start en gelijke kansen moeten krijgen. Zo nam Linda de Mol het initiatief tot de 

LINDA.foundation, met als doel samen met zoveel mogelijk donateurs meer begrip en vooral positieve 

actie te creëren voor gezinnen met kinderen in Nederland die het financieel zwaar hebben. Parallellen 

met het initiatief van Johannes van den Bosch tweehonderd jaar geleden dringen zich op. Actueler kan 

armoedebestrijding en weldadigheid niet zijn.  

 

 

2.2. Bouwstenen 
 

Dit document bevat het ondernemingsplan voor het Huis van Weldadigheid  in Frederiksoord, dat is 

opgesteld in opdracht van de Stichting Koloniecentrum. Het geeft zowel inzicht in de weg er naar toe, 

als in de toekomstige exploitatie van dit nieuwe bezoekerscentrum.  

 

Dit plan speelt in op de ambities van betrokkenen bij de gebiedsontwikkeling in Frederiksoord en 

omgeving. Belangrijk kader daarvoor is het lopende nominatieproces voor de werelderfgoedstatus 

voor alle Koloniën van Weldadigheid.  

Het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord wordt meer dan een museum van provinciaal belang: het 

zal doorgroeien tot het vliegwiel voor de regio en de verbinding zoeken met bewoners, ondernemers en 

bezoekers in het omliggende gebied van Zuid-West Drenthe.  

 

Dit ondernemingsplan voor het Huis van Weldadigheid houdt rekening met de volgende bouwstenen: 

 Cultuurnota 2017-2020 De verbeelding van Drenthe, vastgesteld door Provinciale Staten van 

Drenthe op 28 september 2016. 

 Samenwerkingsovereenkomst Koloniën van Weldadigheid, project één geschiedenis, zeven 

verhalen, 16 november 2015. 

 Schetsontwerp Koloniën van Weldadigheid 1/5 door Tinker imagineers, december 2016. 

 Kolonieplan De Noordelijke Vrije Kolonie, versie 21 februari 2017, integraal 

gebiedsontwikkelplan/werkdocument, vastgesteld 8 juli 2016. 

 Colonies of Benevolence; nomination file for inscription on the UNESCO world heritage list, 

januari 2017. 

 Programma van Eisen Koloniecentrum door Frank Strolenberg (Frankenvrij), 31 januari 2017. 

 Verbouw Koloniecentrum Frederiksoord door Pieter Brink van B+O architectuur en interieur b.v., 

9 maart 2017. 

 Second Opinion Ondernemingsplan Huis van Weldadigheid door adviesbureau BMC, drs. M.M. 

van Vulpen, partner cultuur & erfgoed, 24 augustus 2017. 

 Rapport Economische spin-off Huis van Weldadigheid door adviesbureau Sweco Nederland bv dd. 

30 augustus 2017. 

 Bestemmingsplan Hart van Frederiksoord, goedgekeurd door de gemeenteraad van Westerveld 

dd. 26 september 2017. 



Ondernemingsplan Huis van Weldadigheid versie 1.6 dd. 01 oktober 2018                                                              

 
6 

 

 

2.3. Stakeholders  
 

Met de bouwstenen zijn ook de belangrijkste stakeholders duidelijk: 

 Bestuur en directie van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid als initiatiefnemer en 

eigenaar van het gebouw en deelnemer in de gebiedsontwikkeling; 

 Provinciaal Bestuur van Drenthe als subsidiegever, deelnemer in de gebiedsontwikkeling en 

siteholder voor het nominatieproces; 

 Gemeentebestuur Westerveld als deelnemer in de gebiedsontwikkeling, eigenaar van de openbare 

ruimte en van het bestemmingsplan; 

 Ondernemers in de recreatieve en toeristische sector in het gebied, verenigd in de Stichting 

Weldadig Oord; 

 De bewoners met hun organisaties in het gebied (denk aan dorpsbelangen en historische 

verenigingen). 

 

De Stichting Koloniecentrum werkt voor dit ondernemingsplan samen met: 

 Stichting Maatschappij van Weldadigheid 

 Provincie Drenthe 

 Gemeente Westerveld 

 Stichting Weldadig Oord 

 Stichting Toeristische Promotie Westerveld 

 De omliggende Nationale Parken 

 Historische Vereniging ’t Fledder Kerspel 

 Programmabureau nominatie werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid 

 Partners één geschiedenis, zeven verhalen: Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen, Vereniging 

Ommerschans, Vzw Kempens Landschap, RHC Drents Archief 

 B+O Architectuur en Interieur bv, architect Pieter Brink 

 Act2 bv storytelling & imagination, conceptontwikkelaar Cas Verholt 

 Theateradvies bv, adviseur Rutger van Dijk. 

 

 

2.4. Nu is het moment 

 
De Stichting Koloniecentrum wil in samenwerking met de stakeholders een toonaangevend 

bezoekerscentrum inrichten, dat recht doet aan de bijzondere en geschiedbepalende historie van de 

Koloniën van Weldadigheid en daarmee aan het cultureel erfgoed van Johannes van den Bosch. Het 

doel is een bezoekerscentrum te ontwikkelen dat niet alleen de kwaliteit biedt die van een potentiële 

UNESCO werelderfgoedsite verwacht mag worden, maar dat ook kan functioneren als vliegwiel voor 

de gebiedsontwikkeling.  

 

De potentiële nominatie van de Koloniën van Weldadigheid is een enorme kans voor het gebied en de 

provincie Drenthe die maar één keer voorbijkomt. De identiteit van dit gebied van de ‘vrije’ 

landbouwkoloniën is het DNA van Nederland: de drang naar ruimtelijke ordening werd hier voor het 

eerst gecombineerd met het creëren van een sociaal vangnet. In Frederiksoord ligt het begin: daar 

begon Johannes van den Bosch in 1818 met zijn proefkolonie, een initiatief dat nu bezien kan worden 

als eerste stap op weg naar de huidige verzorgingsstaat. 

 

  

2.5. Uitgangspunten 
 

Het Huis van Weldadigheid is gevestigd in het inmiddels verbouwde pand aan de Majoor Van 

Swietenlaan in het hart van Frederiksoord. Dit gebied is het hoofdpodium van het verhaal van de 

Maatschappij van Weldadigheid. Op deze plek is in 1818 de eerste proefkolonie gestart. Nu 
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tweehonderd jaar later biedt het actuele bestemmingsplan ontwikkelmogelijkheden, aansluitend op het 

gedachtegoed van initiatiefnemer Johannes van den Bosch. Het is een cruciaal gebied om enerzijds de 

museumbezoeker langer te kunnen vasthouden en anderzijds andersoortige bezoekers aan te trekken 

met nieuwe activiteiten en faciliteiten.  

 
 

 
Artist impression door architectenbureau B+O 

 

 

De Stichting Koloniecentrum is opgericht op initiatief van de Stichting Maatschappij van 

Weldadigheid met als doel het inrichten, instandhouden en exploiteren van een museum annex 

bezoekerscentrum: het Huis van Weldadigheid.  

De Stichting Maatschappij van Weldadigheid financiert als eigenaar van het pand de verbouwing (de 

hardware). De Stichting Koloniecentrum is verantwoordelijk voor de exploitatie van het museum (de 

software).  

 

De haalbaarheid van dit initiatief is inhoudelijk en financieel getoetst door het adviesbureau BMC met 

ruime ervaring in de museum- en erfgoedsector
1
. 

 

Na bouwkundige aanpassingen en de daaropvolgende inrichting van de publieksruimten op basis van 

het nieuwe publieksconcept wordt de herinrichting van de omgeving gerealiseerd.  

Voor de realisatie van het Huis van Weldadigheid wordt in dit ondernemingsplan uitgegaan van de 

oplevering en opening in voorjaar 2019.  
     

 

                                                           
1 Second Opinion Ondernemingsplan Huis van Weldadigheid door adviesbureau BMC, 24 augustus 2017. 
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3. Strategie 
 

 

3.1. Werelderfgoed 

 

De Outstanding Universal Values in het nominatiedossier voor de status van werelderfgoed bieden de 

nodige aanknopingspunten voor de publieksbeleving: 

 levende landbouwgemeenschappen met een bijzonder verhaal; 

 met bijzondere aandacht voor mensen die zwak staan in de maatschappij; 

 ruimte voor experiment/innovatie/duurzaamheid; 

 inspiratie voor mens en maatschappij. 

 

Dit sluit goed aan bij het beleid van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid. Dat is erop gericht 

draagvlak te creëren voor het beschermen van haar cultuurhistorisch erfgoed en gedachtegoed, maar 

ook voor nieuwe noodzakelijke ontwikkelingen in het gebied: ‘behoud door ontwikkeling’ is daarbij 

het leidende thema. 

 

Voor het Huis van Weldadigheid is de samenwerking met de andere bezoekerscentra binnen de 

Koloniën van Weldadigheid essentieel. Immers, het unieke verhaal van de Koloniën van Weldadigheid 

is meer dan de som der delen. Elke kolonie bezit zijn eigen sense of place, dat is ook de kern van de 

werelderfgoed nominatie, die alle kansen biedt voor de vrijetijdseconomie. 

 

 

3.2. Visie 
 

Het Huis van Weldadigheid wil een attractieve bezoekersbeleving bieden voor een breed publiek en 

daarmee een vliegwiel zijn voor de versterking van de vrijetijdseconomie in het gebied.  

Daartoe wordt in het hart van Frederiksoord een nieuw bezoekerscentrum gerealiseerd rond een 

aantrekkelijke experience. Bezoekers maken via een multimediaal belevingsparcours een tijdreis door 

in de huid van de eerste kolonisten te kruipen en de wereld van toen mee te beleven. 

 

Dit Huis van Weldadigheid verbindt deze levensverhalen met het omringende cultuurlandschap waar 

nog vele sporen van deze bijzondere geschiedenis te beleven zijn. Zo wordt dit bezoekerscentrum de 

spil in de regiomarketing, zodat het unieke verhaal van de vrije Koloniën van Weldadigheid vanaf 

2019 meer en andere bezoekers naar de regio trekt. 

 

 

3.4. Missie 
 

Het Huis van Weldadigheid brengt het (wereld)erfgoed van Johannes van den Bosch naar het heden 

voor bezoekers door middel van een attractieve en impactvolle bezoekerservaring over de Koloniën 

van Weldadigheid. De historische verhalen zetten aan tot nadenken over actuele sociale thema’s en 

roepen de vraag op: wat kan ik nu doen om armoede onder kinderen te verminderen en zorg voor de 

medemens te verbeteren? 
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3.5. Strategie 
 

Erfgoed kan wezenlijk bijdragen aan gebiedsontwikkeling, zeker in een plattelandsgebied als 

ZuidWest-Drenthe. Erfgoed werft en bindt
2
 en het Huis van Weldadigheid speelt daar op in: 

 Als Experience in combinatie met het omringende landschap met karakteristieke monumenten kan 

erfgoed toeristische bezoekers trekken en langer vasthouden. 

 Als Vliegwiel voor de regio kan erfgoed nieuwe bewoners werven en pioniers een inspirerende 

plek bieden om te ondernemen en zo nieuwe activiteiten te laten ontstaan. 

 Als Museum van provinciaal belang kan erfgoed bewoners aan hun omgeving binden. Bewoners 

ontlenen trots, houvast en identiteit aan erfgoed. 

 Als Participatiemuseum kan erfgoed bewoners een plek bieden waar ze elkaar kunnen treffen, 

waardoor sociale banden in een dorp, buurt of regio worden versterkt. 

 

                  
 

 

3.6. Experience 
 

Het bieden van een bezoekersbeleving is tegenwoordig geen sinecure. Consumenten zijn veeleisend en 

willen meegenomen worden in een verhaal, dat betekenis geeft aan een plek of een actueel 

maatschappelijk thema. Een publiekspresentatie kan bezoekers door storytelling raken en inspireren.   

Dit betekent dat we voor een onderscheidend publieksconcept bij andere disciplines te rade moeten 

gaan dan de klassieke tentoonstellingsmakers. Denk aan theater, film en de nieuwste digitale media 

met aandacht voor dramaturgie, mis-en-scène en interactie. Met een zogenaamde experience wil het 

Huis van Weldadigheid bezoekers verleiden en informeren, verwondering wekken, ervaringen 

oproepen én betrokkenheid creëren. Bij de herindeling van het bestaande gebouw in Frederiksoord 

wordt 600 vierkante meter gereserveerd voor de experience.  
 

Johannes van den Bosch staat als denker en doener bekend om zijn ideeën over armoedebestrijding. 

Hij bracht dat in praktijk door in een grootschalig maatschappelijk experiment mensen een kans te 

bieden op zelfredzaamheid door werk, onderdak, scholing en gezondheidszorg.  

 

Het Huis van Weldadigheid wil bezoekers op reis meenemen door het gedachtegoed en de daden van 

Johannes van den Bosch die in perspectief van tijd, ruimte en betekenis worden geplaatst.  

Het hart van deze reis wordt gevormd door de publiekspresentatie, die bezoekers verleidt tot 

vervolgacties binnen en buiten het gebouw. Eigenlijk is het gebied één groot buitenmuseum, waarin de 

                                                           
2
 Werven en verbinden. Krimp en erfgoed in Europa. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, juli 2014. 
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belangrijkste objecten uit de ‘museumcollectie’ te vinden en te beleven zijn: de originele 

koloniehuisjes en andere monumentale panden, de historische lagen en inrichting van dit bijzondere 

landschap. Maar monumenten en landschap krijgen pas betekenis door de verhalen van de vroegere en 

huidige bewoners, in veel gevallen nazaten van de oorspronkelijke kolonisten. 

 

Want naast het Grote Verhaal van de initiatiefnemer Johannes van den Bosch en zijn medestanders 

dient ook recht te worden gedaan aan de Kleine Geschiedenis van de talloze paupers die in de koloniën 

werden ondergebracht. Zij zijn met hun reis in de geschiedenis de ‘kroongetuigen’ van dit 

grootschalige maatschappelijke experiment. Hun persoonlijke verhalen zetten de weldadigheid binnen 

de koloniën in perspectief. Bezoekers verdiepen hun beleving door de mogelijkheid zich te 

identificeren met mensen van vroeger. Het geeft de gelegenheid tot reflectie op de veranderlijke tijd: 

weldoen toen, weldoen nu. 

 

 
  Ruimtelijke indeling experience. 

 

Bezoekers maken een tijdreis naar begin negentiende eeuw en komen daarna terug in de 

eenentwintigste eeuw met een andere kijk op sociale verantwoordelijkheid nu. 

Als paupers uit de stad in een uitzichtloze situatie beleven bezoekers via een multimediaal 

belevingsparcours de reis naar de verre proefkolonie Frederiksoord en belanden daar in een wereld van 

orde en tucht. De levensverhalen van een aantal kolonisten laten successen en mislukkingen in de 

koloniën zien en roepen de vraag op: heb ik ook voorouders gehad in de Koloniën van Weldadigheid?  

Verdieping in dergelijke levensverhalen en de visie van initiatiefnemer Johannes van den Bosch wordt 

op een subtiele manier gekoppeld aan bewustwording van onze sociale verantwoordelijkheid nu en 

wat je daar zelf aan kan bijdragen.  

      

Het belevingsparcours door de Preshow (leven als pauper in de stad) en de Hoofdshow (leven in de 

koloniën) is groepsgestuurd: om de tien minuten gaan maximaal 30 bezoekers naar binnen voor een 

tijdreis vanuit het heden naar begin negentiende eeuw: van de verzorgingsstaat nu naar de stedelijke 

sloppen en krotten van toen, het probleem van de armoede en de oplossing van de eerste proefkolonie. 

De Postshow biedt bezoekers de gelegenheid zich individueel in eigen tempo te verdiepen in de ideeën 

van weldadigheid toen en nu, het leven van de kolonisten en de verleidelijke speurtocht naar 

voorouders. Verder worden bezoekers aangezet om daadwerkelijk de sporen in het omliggende gebied 

(het ‘buitenmuseum’) te verkennen aan de hand van routes en arrangementen op de fiets, wandelend of 

met de Kolonietram. De experience wordt tweetalig aangeboden (Nederlands, Engels) met de optie om 

een derde taal toe te voegen.  
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3.7. Vliegwiel voor de regio 

 

Het Huis van Weldadigheid staat niet op zichzelf, maar kan alleen goed functioneren in verbinding 

met zijn directe omgeving. Eigenlijk is het hele gebied van De Noordelijke Vrije Koloniën een levend 

museum, met een (overdekte) publiekspresentatie in het Huis van Weldadigheid en een buitenmuseum 

waar zich op betekenisvolle plekken de museumcollectie bevindt. Daar kan de bezoeker het Verhaal 

van de Plek beleven en zich op deze authentieke locaties verdiepen in de betekenis van het landschap, 

fysieke structuren en gebouwen als illustratie van het overkoepelende verhaal.  

 

Vanuit deze bezoekersbeleving wil het Huis van Weldadigheid een vliegwiel voor de regio zijn, die 

bezoekers aantrekt en doorverwijst naar andere attracties en ondernemers op locatie.  

Andersom treden ondernemers in de regio op als ambassadeurs en verwijzen klanten door naar het 

Huis van Weldadigheid in Frederiksoord. Ook treedt het Huis van Weldadigheid op als poort naar de 

Nationale Parken rondom: Drents-Friese Wold, Dwingelderveld en Weerribben-Wieden. 

 

Vanuit en naar het Huis van Weldadigheid lopen verbindingslijnen/routes voor verschillende 

doelgroepen, afhankelijk van de actieradius: wandelaars, fietsers, autorijders of passagiers van de 

Kolonietram. Deze routes rijgen de stepping stones aan elkaar en worden vermarkt door 

arrangementen.  

Verschillende media en product-markt-combinaties worden ingezet ter ondersteuning van deze 

beleving. Dit vraagt wel om een sturingsmodel om lokale initiatieven in goede banen te leiden.  
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Als eerste stap wordt door de siteholders van de werelderfgoednominatie een interpretatiekader 

opgesteld. Dat is een hulpmiddel gericht op niet-formeel leren, waarmee de bezoekersbeleving op 

erfgoedlocaties gestructureerd en in samenhang wordt versterkt. Het is het cement voor aantrekkelijk 

erfgoed. 

 

Als tweede stap wordt een meerjarig regiomarketingplan ontwikkeld, samenwerkend met stakeholders 

op verschillende niveaus: 

 Regionaal: in samenwerking met Stichting Weldadig Oord, TIP Vledder en de aangesloten 

ondernemers in de regio wordt de gebiedsmarketing aangepakt vanaf medio 2018 t/m 2019. 

Betrokken overheden en ondernemers zijn vertegenwoordigd in een Programmateam 

Vrijetijdseconomie. Dit bouwt voort op de lopende marketingcommunicatiecampagne van het 

project Denken, Durven Doen. Belangrijke pijler van de samenwerking is het professionaliseren 

en regisseren van de gastvrijheid en informatievoorziening. Zo draagt de Historische Vereniging ’t 

Vledder Kerspel bij door het leveren van gidsen en kennis over het gebied. 

 Interprovinciaal: met de unieke geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid als drager 

worden verbindingen gelegd met de omliggende nationale parken. Zo ontstaat een 

onderscheidende mix van cultuurhistorie en natuur, die dmv routes en arrangementen vermarkt 

wordt. 

 Landelijk: Marketing Drenthe geeft voor 2018 in de landelijke campagnes prioriteit aan het thema 

Koloniën van Weldadigheid, mn de Drentse koloniën onder de slogan Werelds Erfgoed. 

 Internationaal: in samenwerking met andere bezoekerscentra in Veenhuizen, Merkplas (BE) en 

Ommerschans (medio 2018) wordt een gezamenlijk marketingcommunicatieplan uitgevoerd dat 

moet leiden tot meer internationale bekendheid van het verhaal van de Koloniën van 

Weldadigheid, met de focus op meer bezoekers en meer bestedingen in de zeven koloniën en de 

vier bezoekerscentra in het bijzonder.  

 

Het Huis van Weldadigheid zet in op een bezoekersprognose van 80.000 binnen vijf jaren na de 

opening begin april 2019. Op basis daarvan is de economische spin-off van het Huis van Weldadigheid 

onderzocht door het adviesbureau Sweco Nederland
3
.  

 

Dit onderzoek toont aan dat dit initiatief een sterke toegevoegde waarde voor het gebied heeft: 

Algemeen: 

 Een kwalitatieve versterking van een vitale regionale economie. 

 Versterking van de toeristisch-recreatieve sector. 

 Versterking van het vestigingsklimaat voor bedrijven. 

Specifiek: 

 Vernieuwend bezoekerscentrum levert nieuwe bezoekersstromen in het gebied op. 

 Gezamenlijke marketing en promotie voorkomt versnippering en vergroot herkenbaarheid. 

 Nieuwe productontwikkeling vergroot aantrekkelijkheid van het gebied. 

 Samenwerking en kennisuitwisseling stimuleert tot kwaliteitsverbetering van de 

vrijetijdseconomie in de regio. 

 Samenwerking in de regiomarketing versterkt de propositie.  

 

Het Huis van Weldadigheid levert voor de provincie Drenthe de volgende economische spin-off op: 

 Extra dagbezoeken: 65.600 per jaar. 

 Extra overnachtingen: 2.500 per jaar. 

 Extra bestedingen: € 1.6 miljoen per jaar. 

 Toegevoegde waarde: ruim € 1 miljoen per jaar. 

 Extra werkgelegenheid structureel: 37 banen. 

 Extra werkgelegenheid tijdelijk: 22,7 arbeidsjaren. 

 

                                                           
3 Rapport Economische spin-off Huis van Weldadigheid door adviesbureau Sweco Nederland bv dd. 30 augustus 2017. 
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3.8. Museum van provinciaal belang 
 

In het museumbeleid van de provincie Drenthe heeft het Drents Museum een speciale status, met de 

museumcollectie en de gebouwen in eigendom van de provincie. De provincie heeft daarnaast vijf 

musea in Drenthe de status toegekend van ‘museum van provinciaal belang’. Sinds 1 januari 2017 heeft 

het Huis van Weldadigheid deze status ook. De vier andere Drentse musea met deze status zijn: 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen, Museum De Buitenplaats in Eelde, het 

Hunebedcentrum in Borger en het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Daarmee is het Huis 

van Weldadigheid onderdeel van de museale infrastructuur in de provincie Drenthe geworden. 

 

De provincie Drenthe hanteert de volgende criteria voor een ‘museum van provinciaal belang’: 

 de kwalitatieve status van landelijk erkend, of geregistreerd museum; 

 goed bereikbaar voor publiek (voorzieningen en openingstijden); 

 een aanbod van bovenprovinciale betekenis of een collectie van (kunst)historisch belang voor 

Drenthe; 

 van belang voor provinciebrede cultuureducatie; 

 een aantoonbare toeristische en daarmee economische functie. 

 

Voor het Huis van Weldadigheid in het bijzonder vraagt de provincie een goed meerjarenplan over 

opzet, inrichting en organisatie van dit nieuwe bezoekerscentrum annex museum.  

Met het voorliggende ondernemingsplan wil de Stichting Koloniecentrum duidelijk maken, dat zij met 

het Huis van Weldadigheid de ambitie heeft om op professionele wijze aan (inter)nationale bezoekers 

de geschiedenis en betekenis van de Koloniën van Weldadigheid als geheel en van De Noordelijke 

Vrije Koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord in het bijzonder te presenteren. 

 

De Stichting Koloniecentrum maakt werk van de registratie bij het Nederlands Museumregister. Dit is 

een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief 

hoogwaardige invulling van de functies van een museum.  

Voor de bedrijfsvoering betekent dit dat de stichting de Governance Code Cultuur toepast.  

Voor de collectie betekent dit dat deze stichting op basis van een meerjarig collectiebeleidsplan met 

een daarvan afgeleid collectiebeheerplan de museumcollectie beheert, verder uitbouwt en toegankelijk 

maakt. Deze museumcollectie wordt overgenomen van Museum De Koloniehof in Frederiksoord, dat 

nu onderdeel uitmaakt van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid. De huidige locatie van 

Museum De Koloniehof in Frederiksoord wordt met de opening van het Huis van Weldadigheid 

gesloten. Daarmee verdwijnt Museum De Koloniehof als merk en gaat alles volledig op in de nieuwe 

museumorganisatie van de Stichting Koloniecentrum. 

 

Niet alleen in het collectiebeheer en het bruikleenverkeer wordt samengewerkt met relevante musea, 

met name het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Ook voor kennisuitwisseling en 

wetenschappelijk onderzoek participeert het Huis van Weldadigheid in kennisnetwerken, verbonden 

met het nominatieproces voor de Koloniën van Weldadigheid en de Museumvereniging. Met het 

Nationaal Gevangenismuseum wordt bestuurlijk en operationeel verbinding gezocht. Zo wordt 

verscheidenheid gezocht in de inhoud en de sfeer van de publiekspresentaties, zodat bezoekers verleid 

worden om beide musea te bezoeken. 

 

Natuurlijk is het Huis van Weldadigheid één van de pijlers die het toekomstig werelderfgoed op een 

professionele wijze aan het publiek presenteren. Daartoe wordt samengewerkt met het 

Programmabureau voor de Koloniën van Weldadigheid en de andere bezoekerscentra in de Koloniën.  

De nominatie brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om de publieksvoorlichting en educatie op 

orde te brengen en te houden. Immers, de Koloniën van Weldadigheid zijn onderdeel van één groot 

verhaal, dat de levens van veel van onze voorouders ingrijpend heeft veranderd. De samenwerking 

moet leiden tot meer internationale bekendheid van dit uitzonderlijke verhaal, tot betere bescherming 

en draagvlak in de omgeving van de Koloniën en tot meer bezoekers voor alle locaties. 
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3.9. Participatiemuseum 
 

Erfgoed is geschiedenis zoals die hier en nu beleefd wordt en betekenis krijgt. Meer nog: erfgoed 

verbindt mensen, versterkt de sociale cohesie en verschaft mensen, families, groepen een identiteit.  

Dat is de basis van het participatiemuseum, een concept dat het Huis van Weldadigheid wil inzetten 

voor het opbouwen van een digitale collectie, die voor iedereen bereikbaar is. 

 

De ‘collectie’ van het Huis van Weldadigheid is niet alleen een verzameling van museale objecten, maar 

veel meer nog van materiële en immateriële goederen in het gebied van De Noordelijke Vrije Koloniën: 

de monumentale panden en lagen in het landschap, de daarmee verbonden verhalen van bewoners toen 

en nu. En vergeet ook niet het unieke bedrijfsarchief van de Maatschappij van Weldadigheid, dat is 

ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum Drents Archief. 

 

Het probleem is dat veel historische informatie over het gebied verspreid verscholen ligt in allerhande 

databases. Voor het toegankelijk maken daarvan starten we de opbouw van een centraal platform: het 

Digitaal Magazijn. Zo bouwen we een kennisbank op, die ook beschikbaar komt voor bewoners, 

bezoekers en ondernemers in het gebied. 

Voor de opbouw van deze kennisbank willen we de bewoners van het gebied in beweging krijgen. Door 

te participeren in een Historische Werkplaats kunnen bewoners concreet bijdragen, hun kennis delen, 

documentatie verzamelen, beschrijven en toegankelijk maken voor diverse doelgroepen. 

 

Het Digitaal Magazijn wordt in samenwerking met het Drents Archief gebouwd op het bestaande 

platform Geheugen van Drenthe. Dit platform bestaat uit de vernieuwde en uitgebreide Drentse 

Encyclopedie en locatiedossiers over de belangrijkste erfgoedlocaties in Drenthe, vol informatie en 

beeldmateriaal dat gratis gebruikt mag worden. Bijzonder is dat het Digitaal Magazijn gevoed wordt 

met behulp van een zogenaamde aggregator, een systeem dat informatie uit tal van databases met 

gegevens over De Noordelijke Vrije Koloniën bundelt en op nieuwe manieren kan aanbieden aan de 

gebruiker.  

       
 

Het Digitaal Magazijn richt zich op drie doelgroepen. Aan de ene kant wordt de toeristische sector 

bediend met een bundeling en selectie van informatie. Wat zijn nu de meest aantrekkelijke 

erfgoedlocaties in De Noordelijke Vrije Koloniën en wat voor informatie is daarover beschikbaar? Met 

nieuwe locatiedossiers kunnen bijvoorbeeld ondernemers van verblijfsaccommodaties en horeca, maar 

ook marketingorganisaties snel en doeltreffend erfgoedinformatie inzetten richting toeristen en 

dagjesmensen. De digitale locatiedossiers worden opgebouwd met tekst, beeldmateriaal en informatie 
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over routes en gidsen in de buurt. Met deze toolkit voor ondernemers kunnen marketingcampagnes, 

folders, websites, maar ook publieksactiviteiten of nieuw te maken routes van inhoud worden voorzien.  

 

Aan de andere kant richt het Digitaal Magazijn zich op de eigen inwoners. Binnen het concept 

Historische Werkplaats worden zoveel mogelijk mensen geactiveerd om met het erfgoed van de 

koloniën aan de slag te gaan. Bij veel mensen, zoals bij leden van historische verenigingen en 

dorpsbelangen, is veel kennis aanwezig waarmee bestaande databases verrijkt kunnen worden. Ook 

persoonlijke verhalen zijn van belang om te documenteren; deze geven een bijzondere belevingswaarde 

aan ons erfgoed. Zo krijgt het Verhaal van de Plek op tal van historische locaties in het gebied een 

nieuwe dimensie. Bovendien draagt de samenwerking met het verenigingsleven in het gebied bij aan 

gemeenschapszin en verbondenheid met elkaar en de eigen woonomgeving.  

 

In het verlengde van de inwoners vormen nazaten van kolonisten in het gebied, maar vooral in de rest 

van de wereld een derde doelgroep. Via de digitale snelweg kunnen ook zij actief bijdragen aan het 

verrijken van gegevens in het Digitaal Magazijn.  

 

Participatie van burgers kan ook op een andere manier gestimuleerd worden. Het Huis van 

Weldadigheid kan bezoekers in beweging krijgen door ze te laten nadenken over vragen als: wat is 

weldadigheid toen en nu? Wat kan ik zelf doen om armoede nu te bestrijden? Zo wordt het 

bezoekerscentrum een podium voor het aanjagen van het maatschappelijk debat over weldaad nu, op 

terreinen als armoede en zorg. Daarbij wordt uitdrukkelijk samenwerking gezocht met lokale en 

landelijke partners die in de geest van Johannes van den Bosch werken en zo hun missie kunnen 

uitdragen en bezoekers betrekken bij hun werk. 
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4. Marktanalyse 

 

 

4.1. Trends 
 

De wereld is in beweging. Globalisering, individualisering, informatisering, vergrijzing, migratie: er 

wordt een deuk geslagen in ons vooruitgangsdenken. Dat leidt tot onzekerheid. Maar dat niet alleen: 

het leidt ook tot andere patronen in cultuurbezoek en vrijetijdsbesteding
4
. 

Het publiek wil steeds meer worden vermaakt en is op zoek naar intense ervaringen, naar een beleving 

die hun raakt. Die nieuwe cultuurbeleving is vaak onderdeel van een package deal, museumbezoek 

gecombineerd met diner, of verdieping door workshop of rondleiding achter de schermen. Sommige 

museumbezoekers zijn juist op zoek naar betekenis of identiteit. 

 

Het publiek is een optelsom van veel verschillende groepen met eigen, zelfstandige kenmerken, 

veranderende samenstelling, voorkeuren en gedrag. De uitdaging voor instellingen als het Huis van 

Weldadigheid is tijdig te zien wat er verandert, waarom en vooral: hoe daarop in te spelen. 

 

Ook de museumsector is in beweging. Bij musea stijgt het bezoek aan bijzondere, spectaculaire 

tentoonstellingen en (her)openingen. In 2016 trokken de musea gezamenlijk 31,7 miljoen bezoeken
5
. 

Dit is een stijging van 8,7% ten opzichte van 2015. Het aandeel van het snel stijgende buitenlandse 

bezoek steeg van 27% in 2015 tot 29% in 2016. Jongeren tot en met 18 jaar zijn in 2016 goed voor 6,1 

miljoen museumbezoeken. De Museumkaart is van groot financieel belang voor musea. Net als het 

totale museumbezoek steeg het aantal Museumkaarthouders sterk: in 2016 waren de bijna 1,3 miljoen 

kaarthouders goed voor 26% van het totale museumbezoek.  

 

In ieder geval wil het Huis van Weldadigheid inspelen op de toenemende belangstelling voor 

geschiedenis en zingeving. Verschillende factoren hebben hierbij een rol gespeeld: de welvaartsgroei, 

het hogere opleidingsniveau en ook demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing.  

De cultuurhistorische belangstelling beperkt zich niet tot musea en monumenten. Zo is er aantoonbaar 

meer belangstelling voor erfgoed via media als boeken, films en documentaires. Steeds meer mensen 

zijn geïnteresseerd in hun familiegeschiedenis, in levensverhalen van beroemde en onbekende 

personae of in historische thema’s die in het actuele debat een rol spelen: slavernij, armoedebestrijding 

of politiek. De nominatie voor de werelderfgoedstatus versterkt nog eens het economisch potentieel.  

 

Kortom: bij het Huis van Weldadigheid is men straks aan het goede adres: hier worden verbindingen 

gelegd tussen plekken en verhalen, tussen verhalen en mensen, tussen actuele thema’s en hun 

historische dimensie.  

 

 

4.2. Toeristische markt 
 

Toerisme is voor de lokale en regionale economie in Drenthe van groot belang. Wat betreft het aantal 

dagtochten en gerealiseerde overnachtingen zit de toeristische markt in Drenthe na een mindere 

periode weer in de lift. Zowel in Drenthe als in heel Nederland was vanaf 2015 sprake van een herstel 

van het aantal toeristische binnenlandse vakanties, het aantal overnachtingen en de bestedingen
6
. Zo 

werden in 2015 zo’n 43,6 miljoen dagtochten (> 2 uur) in de provincie Drenthe ondernomen, het 

merendeel (60%) door de eigen inwoners. Daarnaast zijn de aangrenzende provincies Groningen, 

Overijssel en Friesland de belangrijkste herkomstprovincies. Het dagtoerisme concentreert zich vooral 

                                                           
4
 De cultuurverkenning. Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland. Raad voor Cultuur, juni 2014.  

5 Museumcijfers 2016. Stichting Museana, oktober 2016. 
6
 Vrijetijdseconomie. Feiten en cijfers 2017Provincie Drenthe, 15 juni 2017. 
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in de verstedelijkte gebieden: Emmen, Assen, Coevorden en Hoogeveen
7
. Over de jaren 2013 tot 2015 

nam in de gemeente Westerveld het aantal dagtochten en overnachtingen toe.  

Drenthe is bovengemiddeld populair bij gezinnen met jonge kinderen en stellen 35 plus. De 

provinciale marketingorganisatie Marketing Drenthe zet in zijn meerjarenstrategie 2017-2020 in op 

deze doelgroepen (uitbundig geel en ingetogen aqua). Internationaal wil men groeien op de Duitse 

markt en de Vlamingen
8
. Voor vakantiegangers in Drenthe is fietsen een populaire activiteit. De 

provincie Drenthe wil dat versterken en investeert bewust in de kwaliteit van de fietsbeleving.  

 

Ervaringsgegevens vanuit de toeristische sector tonen aan dat bezoekers hun bezoek aan een museum 

steeds vaker inrichten als ‘een dagje uit’. Daarbij bestaat die dagtocht veelal uit een mix van zaken 

waarbij een bezoek aan een museum gekoppeld wordt met wandelen in de natuur of winkelen in een 

stad; horeca is daarbij het verbindende element. Het Huis van Weldadigheid werkt samen met TIP 

(Toeristisch Informatie Punt) Vledder en de regionale ondernemersorganisatie Stichting Weldadig 

Oord om hierop in te spelen met tal van arrangementen die de verbindingen in de regio stimuleren. 

 

 

4.3. Groepsmarkt 
 

Naast de individuele consument is de groepsmarkt voor het Huis van Weldadigheid van groot belang. 

Voor tal van groepen, van scholen tot personeelsuitjes, van historische verenigingen tot toeristische 

dagjes uit, worden groepsarrangementen aangeboden, afgestemd op de groepsinteresse.  

 

Voor scholen kan het Huis van Weldadigheid een interessante bestemming zijn voor een schoolreisje 

of als onderdeel van het schoolcurriculum. In ieder geval wordt het Huis van Weldadigheid als 

‘museum van provinciaal belang’ deelnemer in het provinciale vervoersprogramma Culturele 

Mobiliteit. Daarbij zet de provincie Drenthe actief in op het verkleinen van de afstand tussen scholen 

en culturele instellingen door de financiering van de noodzakelijke buskosten. Start in het 

schoolseizoen 2019-2020. 

 

Daarnaast is binnen de zakelijke markt sprake van een toenemende interesse in zogenoemde 

meetcentives, waar vergaderingen kunnen worden gecombineerd met een ontspannende, zinvolle 

activiteit. De unieke waarden van het gebied bieden mogelijkheden om sociaal-maatschappelijke 

organisaties op regionale en landelijke schaal aan het Huis van Weldadigheid te verbinden.   

 

Drenthe en andere noordelijke provincies kennen een hoge organisatiegraad en een rijk 

verenigingsleven. Hierop wordt ingespeeld door voor deze groepen speciale arrangementen aan te 

bieden. Met de experience bezit het Huis van Weldadigheid een unieke propositie die nog eens door de 

werelderfgoednominatie versterkt wordt. Een globale indicatie voor de werving van groepen: 

- historische verenigingen; 

- dorpsverenigingen/dorpsbelangen/buurtverenigingen; 

- sociale en culturele verenigingen: Nut, toneel, sport; 

- netwerkorganisaties: vrouwen, ouderen, boermarken, serviceclubs, G1000;   

- families (focus: familiegeschiedenis); 

- onderwijsinstellingen (focus: curriculum, schoolreis); 

- maatschappelijke en bestuurlijke organisaties als woningcorporaties en gemeenteraden. 

 

 

4.4. Evenementen 
 

De jaarlijkse (buiten) evenementen in Frederiksoord worden geïntensiveerd met als doel meer en 

ander publiek te trekken: denk aan het Winter Boschfestijn, de Kolonistendag en het nieuwe initiatief 
                                                           
7
 Toerisme in Drenthe in beweging. De economische betekenis van toerisme en recreatie in Drenthe. Ecorys in opdracht van 

Recreatieschap Drenthe, december 2016. 
8 De marketing van Drenthe. Meerjarenstrategie 2017-2020. Marketing Drenthe, 2017. 
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van de Nachtbeleving, een jaarlijks terugkerend buitenevenement, waar verhalen en theatrale 

uitvoeringen worden gepresenteerd over het leven in de Kolonie, toen en nu. Deze activiteiten zijn 

onderdeel van de programmering van publieksactiviteiten, gericht op lezingen (de jaarlijkse Johannes 

van den Bosch Lezing), debatten, workshops, artists in residence, challenges, prijsvragen (de 

Johannes van den Bosch Prijs voor sociale innovatie), bloggende en vloggende observatoren etc.  

Zo wordt een repertoire opgebouwd waaruit blijkt hoe weldadigheid in de 21ste eeuw vorm en inhoud 

krijgt. Daarbij is het van belang om naast block-buster evenementen aandacht te besteden aan kleinere, 

bottom-up initiatieven. Ook wordt aangehaakt bij bestaande evenementen van derden zoals het 

jaarlijkse Bloemencorso in Frederiksoord. Vanuit het Kolonieplan De Noordelijke Vrije Kolonie zetten 

de stakeholders zich in voor een integrale gebiedsontwikkeling, waarin ondernemers worden 

gestimuleerd zich te profileren op het terrein van maatschappelijke innovatie en circulaire economie. 

 

 

4.5. Herhaalbezoek 

 

Vooral in de drie noordelijke provincies komt het leeuwendeel van het museumbezoek niet uit de 

vestigingsgemeente van het museum
9
. In de provincie Drenthe komt slechts 8% van de 

museumbezoekers uit de eigen gemeente, maar 88% uit de rest van Nederland, terwijl 4% uit het 

buitenland komt. Voor Nederland zijn deze percentages achtereenvolgens 20% uit eigen gemeente, 

51% uit de rest van Nederland en 29% uit het buitenland. Deze wetenschap is belangrijk voor de 

marketingstrategie van het Huis van Weldadigheid, zeker waar het gaat om het stimuleren van 

herhaalbezoek. Want we weten dat het vijf keer zoveel kost om een nieuwe klant te werven dan om 

een bestaande klant terug te laten keren.   

 

Uit onderzoek
10

 onder tien podia en musea blijkt dat voor herhaalbezoek de twee belangrijkste 

variabelen zijn: leeftijd van de bezoekers en de afstand ten opzichte van de instelling. Dat is niet 

opzienbarend, maar goed om te weten is dat ook timing een belangrijke rol speelt. Mensen plannen 

een nieuw bezoek vooral vlak nadat men een museum of voorstelling heeft bezocht. Een aanbod voor 

een herhaalbezoek kan dus het beste zo snel mogelijk na het eerste bezoek gedaan worden.  

Een dergelijke klantenbinding is alleen mogelijk op basis van de juiste bezoekersgegevens. Daarom is 

het opbouwen van een efficiënt CRM-(customer relationship management) systeem noodzakelijk voor 

succesvolle marketingstrategieën voor herhaalbezoek.  

 

Daar komt nog bij dat het Huis van Weldadigheid een bijzonder propositie bezit met het gegeven dat 1 

op de 16 Nederlanders voorouders heeft gehad in één van de Koloniën. Dat biedt kansen voor 

community building, waarmee potentiële bezoekers duurzaam met deze locatie verbonden kunnen 

worden. Bezoekers worden on line en on site actief verleid om op zoek te gaan naar mogelijke 

voorouders in de koloniën en kennis te nemen van hun bijzondere levensgeschiedenis. Het 

televisieprogramma Verborgen Verleden bewijst wel, dat mensen geraakt worden door de armoedige 

omstandigheden van voorouders en hun strijd om het bestaan.  

Overigens biedt dat een goed aanknopingspunt om ook bezoekers te binden die geïnspireerd worden 

door dit sociale experiment van toen en nadenken over de kansen en bedreigingen van de hedendaagse 

verzorgingsstaat. Samenwerking met landelijke organisaties op het terrein van welzijn biedt toegang 

tot de achterban van dergelijke ideële platforms. 

 

Tegelijkertijd realiseren we ons, dat het bouwen van een sterk museummerk meestal vele jaren duurt. 

Voor het stimuleren van herhaalbezoek kiezen we niet voor wisseltentoonstellingen, maar voor het 

samenstellen van een package deal bestaande uit: het verversen van de content in de experience (met 

name de Postshow), publieksevenementen, tours en arrangementen. Dat vereist een doordachte 

strategie voor de regiomarketing met een meerjarig uitvoeringsplan, gebruik makende van de potentie 

in de hele omliggende regio. Dat is de eerste stap op weg naar de feestelijke opening begin 2019. 

 

                                                           
9 Museumcijfers 2016. Stichting Museana, oktober 2016. 
10 Klanten leren kennen. Factbased marketing helpt culturele instellingen publiek te binden. In: MMNieuws, jrg 2015,nr 1. 
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4.6. Bezoekersprognose 

 

Gelet op de marktpotentie voor het Huis van Weldadigheid wordt een publieksbereik van 40.000 

bezoekers in het eerste jaar 2019 (vanaf 1 april) haalbaar geacht. Dit loopt op naar 80.000 bezoekers 

na vijf jaar (2023)
11

.  

 
Tabel 1: Prognose aantal fysieke bezoeken Huis van Weldadigheid 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Aantal bezoeken individueel 28.500 36.000 45.000 54.000 63.000 

Aantal bezoeken in groepen   7.500   9.000   9.500 10.000 10.500 

Aantal leerlingen in groepen   4.000   5.000   5.500   6.000   6.500 

Totaal 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

  

Deze prognose is een conservatieve, maar realistische schatting. Het Huis van Weldadigheid moet met 

zijn experience in staat worden geacht meer bezoekers te genereren, maar dat is afhankelijk van het 

succes van samenwerking met partners in de omgeving en de marketingstrategie voor het gebied en 

voor geheel Drenthe. De Provincie Drenthe zet in op de versterking van de vrijetijdseconomie van 

Drenthe en Drenthe als vijfsterren-fietsprovincie. De centrale organisaties Marketing Drenthe en 

Recreatieschap Drenthe geven inhoud aan deze ambities voor de regiomarketing. 

 

De bijzonderheid doet zich voor dat Frederiksoord te midden van drie Nationale Parken ligt, namelijk 

Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en Weerribben-Wieden (Giethoorn eo). Dat biedt kansen: 

immers marktonderzoek van Marketing Drenthe laat zien dat er in Drenthe behoefte is aan een breder 

aanbod voor de belevingswerelden ‘ondernemend paars’ en ‘creatief en inspirerend rood’. Deze 

kleuren zijn gebaseerd op de door de RECRON ontwikkelde Leisure Leefstijlensegmentatie aanpak en 

geven aan dat ‘paarse’ mensen zich graag laten verrassen en inspireren door cultuur, sport en 

activiteiten. ‘Rode’ mensen zijn op zoek naar creatieve, uitdagende en inspirerende ervaringen.  

De combinatie Frederiksoord en natuurparken kan aan deze behoeften tegemoet komen. Tegelijkertijd 

is er behoefte om het aanbod voor bestaande doelgroepen te verbreden. Het gaat dan om de groepen 

‘gezellig lime’, die recreëren om een dagje weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen, en de groep 

‘rustig groen’ die willen ontspannen en uitrusten. Beide groepen kunnen bediend worden met een 

dergelijk gecombineerd aanbod van cultuur en natuur.  

 

Dit alles sluit aan bij de nieuwe marketingstrategie van Marketing Drenthe
12

. Daarin wordt het merk 

Drenthe geladen aan de hand van verhaallijnen, gebaseerd op de iconen van de provincie Drenthe, 

waaronder de Nationale Parken en de Koloniën van Weldadigheid.  

Samen met Marketing Drenthe, Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen en Drents Archief in 

Assen werken we aan een Drentse campagne om meer bezoekers te genereren. Daarnaast werken we 

met alle bezoekerscentra in de Koloniën van Weldadigheid samen om meer bezoekers en meer 

bestedingen in de zeven koloniën te genereren. Allereerst wordt ingezet op het fenomeen van de 

koloniehoppers van vroeger. Potentiële bezoekers moeten verleid worden om alle koloniën te 

bezoeken, dat vanuit het gegeven dat binnen de authentieke totaalbeleving elke zusterkolonie zijn 

eigen sense of place heeft
13

.  

 

De voorliggende marktanalyse is de basis voor een doordacht marketing&communicatie-plan, dat met 

financiële middelen vanuit LEADER ZuidWest-Drenthe in 2018 wordt uitgewerkt. Daarbij zal een 

praktisch meerjarenplan inzicht moeten geven in de te bereiken doelgroepen en de benodigde 

middelen met de focus op de officiële opening rond 1 april 2019.  

 

                                                           
11 Deze bezoekersprognose is gebaseerd op vergelijking met landelijke museummonitor en referentiemusea.  
12 Meerjarenstrategie 2017-2020. Drenthe Oerprovincie van Nederland. Marketing Drenthe, 2017.  
13 De Koloniën van Weldadigheid. Een uitzonderlijk experiment. Programmabureau Koloniën van Weldadigheid, juni 2017. 
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5. Realisatie 

 

 

5.1. Verbouwing 
 

Het mag duidelijk zijn dat de bijdrage van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid bijzonder is: 

als eigenaar van het pand financiert deze stichting de verbouwing met ondersteuning van de Provincie 

Drenthe. De verbouwing van het pand is enerzijds gericht op een duurzame exploitatie en anderzijds 

op de gewenste samenhang tussen de publieksfuncties. De andere activiteiten in het gebouw moeten 

nauw aansluiten bij wat er in de experience door de bezoeker beleefd en ervaren is. Dat geldt niet 

alleen voor de vormgeving, maar ook inhoudelijk: de beleving zet aan tot actie die binnen en buiten 

het gebouw gefaciliteerd wordt. Daarvoor zijn partners nodig die in staat zijn hierop in te spelen. Niet 

alleen voor informatievoorziening, maar ook voor gedachtenuitwisseling en zelf doen. 
 

    
Artist impression architectenbureau B+O 

 

 

5.2. Indeling 
 

Publieksentrees 

Een kwaliteit van het gebouw is, dat de drie bouwdelen gekoppeld zijn aan een centrale as, die aansluit 

op het orthogonale stelsel van het landschap. De huidige hoofdentree blijft als zichtlocatie 

gehandhaafd, alleen voor automobilisten komt de entree aan het zuidelijke uiteinde van de centrale as, 

vanuit het gegeven dat zij aan de zuidzijde van het gebouw in het groen kunnen parkeren. Zo kunnen 

de bezoekersstromen voor automobilisten gescheiden worden van fietsers, wandelaars en groepen. 

De meeste binnenruimten zijn openbaar toegankelijk, dat geldt niet voor de experience en 

groepsruimten als auditorium en educatieve werkplaats. 

 

Informatiecentrum 

Centraal op de as en in het gebouw bevindt zich de receptiebalie met het informatiecentrum, waar 

gasten welkom worden geheten, een ticket voor de experience kunnen kopen en afrekenen voor 

winkelproducten of op weg worden geholpen om het gebied te verkennen.  

Het Huis van Weldadigheid wil uitdrukkelijk hét fysieke informatiepunt worden voor de 

regiomarketing voor en met de ondernemers in de toeristische & recreatieve sector.  
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Bij de inrichting en bemensing van deze ontvangstbalie staan gastheerschap en serviceverlening 

voorop. De ontvangstbalie annex informatiecentrum wordt bemenst door TIP (Toeristisch Informatie 

Punt) Vledder en (vrijwillige) medewerkers van het Huis van Weldadigheid. 

 

 

             
 

 

Koloniewinkel 

De koloniewinkel is openbaar toegankelijk, zodat de winkelformule ook aantrekkelijk kan zijn voor 

niet-museumbezoekers. Zo kan de winkel een podium bieden voor bedrijven en instellingen in de 

regio die producten maken, passend bij de speerpunten van de gebiedsontwikkeling: duurzaam, lokaal 

gefabriceerd (verkorte voedselketen). Ook kan de koloniewinkel een shop-in-shop formule bieden 

voor Goede Doelen organisaties, die inspelen op de thema’s die in het Huis van Weldadigheid aan de 

orde worden gesteld. 

 

Auditorium 

Voor groepsontvangst en bedrijfspresentaties wordt een auditorium ingericht met 70 zitplaatsen.  

Daarmee kunnen bezoekers die per touringcar worden vervoerd op een efficiënte manier worden 

ontvangen. Naast informatieve en educatieve presentaties gekoppeld aan de experience staat dit 

auditorium ter beschikking voor zakelijk gebruik. Zo kan het Huis van Weldadigheid met name 

inspelen op bedrijven en organisaties die zich verwant voelen met het gedachtegoed van Johannes van 

den Bosch.  



Ondernemingsplan Huis van Weldadigheid versie 1.6 dd. 01 oktober 2018                                                              

 
22 

Educatieve Werkplaats  

Speciaal voor schoolgroepen wordt een multifunctionele werkplaats ingericht. Educatie is een 

kernactiviteit van het Huis van Weldadigheid, niet alleen voor scholen, maar ook voor groepen 

volwassenen. De indeling is flexibel met (inklapbare) stoelen, tafels en kastruimte zodat op 

verschillende manieren met groepen gewerkt kan worden. Verder kan deze ruimte door tussendeuren 

verbonden worden met het auditorium met als doel de gebruiksmogelijkheden te vergroten. 

 

Horeca 

In het concept is een museumcafé annex restaurant opgenomen, die binnen de kaders van het 

vigerende bestemmingsplan ook buiten de openingstijden geëxploiteerd kan worden. Een museumcafé 

vormt een laagdrempelige entree naar de experience en het informatiecentrum in het Huis van 

Weldadigheid en is dus daarmee méér dan alleen een horecagelegenheid.  

Het ideale museumcafé moet een zichtbare link met het museum hebben qua sfeer en aankleding
14

. 

Voor het Huis van Weldadigheid dient het café een gepaste afsluiting te vormen van de beleving in de 

experience: hier kunnen ervaringen gedeeld en herinneringen opgeroepen worden. Ook kan het 

museumcafé een buurtfunctie vervullen voor actieve bewoners en vrijwilligers. 

Het museumcafé ligt op een zichtlocatie en met het terras vergroot dit de aantrekkingskracht van het 

complex. Vanuit het café en het terras hebben bezoekers zicht op het voorliggende parklandschap met 

een kunstwerk en de historische bebouwing aan de Majoor van Swietenlaan. Dat versterkt de beleving 

te recreëren in een omgeving met historische dimensies. 

 

Kantoorruimten  

Boven de winkel en aangrenzende voorzieningen bevindt zich een verdieping met kantoorruimten, 

rekening houdend met werkplekken voor de museumstaf, vrijwilligers en ook medewerkers van de 

TIP Vledder. Daarnaast wordt de Historische Vereniging ’t Fledder Kerspel hier gehuisvest. Ook zijn 

hier voldoende opslagruimte en een pantry (bijkeuken) beschikbaar. 

 

Fietsknooppunt 

De nieuwe voorzieningen in en rond het Huis van Weldadigheid maken deze plek tot een ideaal 

transferium, waar bezoekers verleid worden om het gebied op de fiets te verkennen. Hier kan ook een 

proeftuin voor innovatieve fietsbelevingen worden neergezet. Het wordt een knooppunt waar 

verschillende vervoerstromen samenkomen: openbaar vervoer, automobilisten, fietsers en wandelaars. 

Het wordt een natuurlijk toeristisch overstappunt met kwalitatief up-to-date voorzieningen. 

Met de herinrichting van het terrein concentreren we alles wat met fietsen te maken heeft op één plek 

in de directe nabijheid van het gebouw. Naast stallingsfaciliteiten ook voldoende oplaadpunten voor E-

bikes én een overdekte ruimte als uitgiftepunt voor huur-/leenfietsen en werkplaats voor eenvoudige 

reparaties. In het verlengde hiervan kunnen bezoekers in het informatiecentrum binnen voorlichting 

krijgen over fietsroutes en arrangementen. Andere faciliteiten als toiletten, winkel en horeca zijn gratis 

toegankelijk.  

Voor de exploitatie van een dergelijk fietstransferium wordt samenwerking gezocht met een 

fietsondernemer in de regio. Deze ondernemer moet bereid zijn om te investeren en de exploitatie voor 

zijn rekening te nemen. Met subsidie van de Provincie Drenthe heeft de Stichting Maatschappij van 

Weldadigheid aan het adviesbureau Kiemkr8 opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit 

wordt medio augustus opgeleverd.  

 

 

                                                           
14

 Het ideale museumcafé moet voldoen aan een aantal voorwaarden, zie www.hetmuseumcafe.nl. 
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5.3. Herinrichting infrastructuur 

 

De Provincie Drenthe biedt de Maatschappij van Weldadigheid een kunstwerk aan in het kader van 

haar tweehonderdjarig bestaan in 2018. Dit kunstwerk zal worden gerealiseerd op het voorterrein van 

het Huis van Weldadigheid. Dat was de aanleiding voor de schetsopdracht aan twee 

landschapsontwerpbureaus in combinatie met een kunstenaar voor het opstellen van een integraal plan 

met als doel de beeldkwaliteit van het Huis van Weldadigheid en omgeving zo groot mogelijk te 

maken. Het gebouw en zijn directe omgeving hebben nu niet de uitstraling die past bij een 

werelderfgoedlocatie.  

Deze opdracht past in de gebiedsontwikkeling, waarbij het behoud en de doorontwikkeling van de 

voormalige proefkolonie Frederiksoord en omgeving centraal staan
15

. Doel is om van het voorterrein 

een uitnodigende en aantrekkelijke toegang te maken. Het is immers de ‘poort’ en de ‘landingsbaan’ 

naar het centraal gelegen Huis van Weldadigheid. 

  

Het bureau Karres+Brands Landschapsarchitecten en de kunstenaar Ricky Rijkenberg hebben onder 

de titel De illusie van regelmaat een schetsontwerp ontwikkeld, dat door de stakeholders Stichting 

Maatschappij van Weldadigheid, Gemeente Westerveld en Provincie Drenthe als beste is beoordeeld. 

Dit originele ontwerp sluit goed aan op de geometrische lijnen van het historische landschap, de 

kavelstructuur aan de Majoor Van Swietenlaan, de architectuur van het gebouw en het gedachtegoed 

van de Koloniën van Weldadigheid. 

 

Het schetsontwerp visualiseert en versterkt de logistieke lijnen voor bezoekersstromen (auto, bus, 

Kolonietram, fiets, wandelen) naar en van de entrees van het gebouw. Faciliteiten voor parkeren en E-

oplaadpunten worden op een natuurlijke manier in het landschap ingepast, zodat vanaf de openbare 

weg de geparkeerde vervoermiddelen het totaalbeeld niet zullen verstoren.  

 

 

          
 

 

                                                           
15

 Rapport Waardenstelling, Kaders en Ontwerpprincipes ‘Hart voor Frederiksoord’, 2016. 
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Met de Provincie Drenthe als formele opdrachtgever wordt dit schetsontwerp door Karres+Brands en 

Ricky Rijkenberg in afstemming met de stakeholders uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. 

Oplevering hiervan vindt plaats eind augustus 2018. 

 

Het kunstwerk van Ricky Rijkenberg is vanaf de openbare weg een stevige eyecatcher maar 

transparant en daardoor niet te dominant, waardoor het gebouw zichtbaar blijft.   

 

Dit kunstwerk refereert aan het bijzondere ontstaan en gebruik van de koloniën en is goed 

toegankelijk: je kunt erin lopen en het beleven, kinderen kunnen er in spelen, kortom het draagt bij aan 

het karakter van dit voorterrein als verblijfsgebied. Voor ouders is het kunstwerk zichtbaar vanuit het 

museumcafé met bijbehorend terras.  

 

         
 

Bovendien geeft het kunstwerk de mogelijkheid om karakteristieke onderdelen als herkenbare 

modules en wegwijzers verspreid te plaatsen in het gebied van de Vrije Koloniën.  

 

 

5.4. Inrichting 
 

De Stichting Maatschappij van Weldadigheid financiert als eigenaar van het gebouw de 

basisfaciliteiten als vloerafwerking, stoffering, basisvoorzieningen keuken met buffet, verlichting en 

vaste interieurelementen als receptiebalie en auditorium. De inrichting van het museumcafé is voor 

rekening van de exploitant. 

 

De Stichting Koloniecentrum is verantwoordelijk voor de inrichting van de experience. Deze 

experience vraagt specifieke deskundigheid in storytelling gecombineerd met moderne technieken. 

Bovendien valt of staat het succes van zo’n formule met creatieve conceptontwikkeling en historisch 

onderzoek.  

Voor de experience is door het gespecialiseerde adviesbureau SemMika een begroting opgesteld met 

een totaalbedrag van € 1.672.000. Adviesbureau BMC heeft in een second opinion op het 

ondernemingsplan de conclusie getrokken dat deze begroting voldoende ruimte biedt voor een 

attractieve experience.
16

  

De productie van de experience is in handen gelegd van een projectteam waarin de benodigde 

expertises vertegenwoordigd zijn. Op basis van onderhandse aanbestedingstrajecten zijn de 

verschillende onderdelen gegund aan professionele marktpartijen.  

                                                           
16

 Second Opinion Ondernemingsplan Huis van Weldadigheid door adviesbureau BMC, drs. M.M. van Vulpen, partner 

cultuur & erfgoed, 24 augustus 2017. 
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5.5. Investeringen 
 

Voor de museale inrichting en ondersteunende deelprojecten bedraagt het totale investeringsbedrag  

€ 2.072.000.  

 
Tabel 2: Kostencalculatie Huis van Weldadigheid (bedragen exclusief BTW) 

 

Investeringskosten totaal: in €: 

Museuminrichting: Experience 1.672.000 

Deelproject Digitaal Magazijn 100.000 

Deelproject Educatieve Werkplaats 100.000 

Deelproject Regiomarketing  100.000 

Deelproject Buitenmuseum routing en bewegwijzering 100.000 

Totaal investeringskosten: 2.072.000 

   

De Stichting Koloniecentrum richt zich in de fondswerving op de financiering van de 

museuminrichting en de deelprojecten. Deze deelprojecten worden verder uitgewerkt in 

deelprojectplannen, zie daarvoor ook hoofdstuk 8: 

1. De conceptontwikkeling en productie van de Experience als hart van het beleefcentrum. 

2. De inrichting van de Educatieve Werkplaats en het opzetten van educatieve programma’s. 

3. Het opbouwen en verrijken van het Digitaal Magazijn als kennisbank voor hergebruik. 

4. Het ontwikkelen van een campagnestrategie met uitvoeringsplan voor de Regiomarketing. 

5. Met voor het Buitenmuseum de focus op het realiseren van routing en bewegwijzering in het 

gebied. 

 

 
 

Dekkingsplan experience: Totaal in €: In aanvraag: Toegezegd: 

Provincie Drenthe 600.000   600.000 

LEADER ZuidWest Drenthe 200.000   200.000 

P.W. Janssens Friesche Stichting 50.000   50.000 

BPD Cultuurfonds 50.000   50.000 

Stichting Bercoop Fonds 50.000  50.000 

Mondriaan Fonds 75.000 75.000 aangehouden 

Extra bijdrage Provincie Drenthe 200.000  200.000 

Bijdrage Stichting Maatschappij van Weldadigheid 200.000  200.000 

Bijdrage Gemeente Westerveld 200.000  200.000 

Verdere fondswerving (in verkennende fase) 47.000 47.000   

Totaal baten: 1.672.000 122.000 1.550.000 

 

Allereerst is ingezet op de fondswerving voor de experience. De financiering van de inrichtingskosten 

van de experience van totaal € 1.672.000 is nagenoeg gedekt, zodat inmiddels de productie is gestart. 

Wij hebben nog aanvragen lopen voor een bedrag van € 122.000,-, maar dit gaat om onderdelen die op 

een later moment in gebruik kunnen worden genomen. 
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6. Exploitatie 
 

 

6.1. Eigendom en beheer 
 

In dit hoofdstuk komen de verschillende elementen van de jaarlijkse exploitatie van het Huis van 

Weldadigheid aan bod. Uitgangspunt is dat eigendom en onderhoud van het gebouw in handen blijven 

van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid. Deze stichting verhuurt het gehele gebouw aan de 

Stichting Koloniecentrum (museumorganisatie), die vervolgens de horecavoorziening  en 

kantoorruimten  kan onderverhuren aan derden (horecaondernemer, TIP Vledder en Historische 

Vereniging ’t Fledder Kerspel).  

De oorspronkelijke opzet van een aparte beheerstichting voor het gebouw is verlaten, dat heeft geen 

meerwaarde. De consequenties voor de begroting zijn in tabel 3 in bruin weergegeven.   

 

 

6.2. Begroting 

 

De totale omzet van de Stichting Koloniecentrum bedraagt in het eerste jaar 2019 totaal € 558.600. 

 

Algemeen 
Het Huis van Weldadigheid start met de experience uiterlijk op 1 april 2019. De marketing & 

communicatie strategie is er op gericht om in dat eerste jaar 40.000 betalende bezoekers te trekken. 

Als nieuwe toeristische attractie en (mogelijk) werelderfgoed is dat haalbaar. De opbouw van de 

organisatie en de daarmee verbonden kosten zijn ingecalculeerd voor het gehele jaar. De 

begrotingscijfers zijn gebaseerd op een vergelijking met referentiemusea
17

. Zie tabel 3 hierna. 

 

Baten 
De prijsstelling voor de kaartverkoop van € 9,50 (exclusief btw) is gebaseerd op vergelijkend 

prijsonderzoek met vergelijkbare musea
18

. Vanwege groepskortingen, Museumkaart en gereduceerd 

tarief voor kinderen is een opbrengst van 50% van de prijs van € 9,50 realistisch. 

 

Naast de kaartverkoop voor de experience worden inkomsten gegenereerd door een actieve 

programmering van evenementen en de mogelijkheid de omgeving te verkennen met de Kolonietram 

en gidsen. 

 

Voor de winkelverkoop is gekeken naar de bestedingen in het huidige museum De Koloniehof en 

referentiemusea. Gemiddeld wordt per bezoeker bruto een bedrag van € 1,50 besteed, dat is netto  

€ 0,65 (winstmarge in % van omzet is 43,1%).  

 

De verhuur aan derden valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Koloniecentrum.  

Dat geldt ook voor de partners TIP Vledder en Historische Vereniging als onderhuurders. 

Voor de zaalverhuur zijn twee ruimtes beschikbaar: een auditorium met 70 zitplaatsen en een 

educatieve werkplaats annex vergaderruimte met 20 zitplaatsen. De zalen staan primair ter 

beschikking van het museum, maar uiteraard wordt de acquisitie ook gericht op de partners in gebouw. 

Ook zijn de zalen beschikbaar voor externe partijen voor bijeenkomsten en bedrijfspresentaties. Voor 

de omzet is uitgegaan van een bezettingsgraad van gemiddeld 2 keer per week voor 40 weken 

effectief. De prijsstelling is voorlopig vastgesteld op: auditorium € 250 per dagdeel, vergaderruimte € 

125 per dagdeel. 

                                                           
17

 Naast de exploitatie van het huidige museum De Koloniehof is gekeken naar die van Veenkoloniaal Museum Veendam, 

Hunebedcentrum Borger, Gevangenismuseum Veenhuizen. 
18

 Museum De Koloniehof (€ 6 volwassene / € 3 kind); Eise Eisinga Planetarium (€ 5,25 / € 4,50); Woudagemaal (€ 8,25 / € 

5,25); Gevangenismuseum (€ 9,00 / € 4,50); Waterliniemuseum Fort Vechten (€ 7,50 / € 5); Drents Museum Assen (€ 13 / tot 

18 jaar gratis); Hunebedcentrum (€ 9,50 / € 5,25). 
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Tabel 3: Begroting Stichting Koloniecentrum 2019 

 

Kengetallen: Kengetallen: Toelichting:

bron: 2019

bezoekers: 40.000

entree per volwassen bezoeker: € 9,50

opbrengst alsw % entreeprijs volw. 50%

Baten: Baten:

Entreegelden 190.000 gebaseerd op 50% van € 9,50

Winkel 60.000 winkel-kaartverkoop in samenwerking met TIP

Activiteiten/markten 10.000 activiteiten kostendekkend

Begunstigers/community 10.000 verdubbeling in 2019: vereist campagne dus budget

Kolonietram 13.600 tram kost nu meer dan opbrengst

Rondleiding gidsen 7.200 uitbreiding + verjonging gidsen noodzaak

Educatie schoolgroepen - inkomsten opgenomen in entreegelden

Verhuur zalen 32.800 bezettingsgraad 40 wkn effectief 2xpw

Verhuur faciliteiten aan partners 25.000 waaronder overheden en verwante organisaities

Subsidie Provincie Drenthe 100.000

Bijdrage Maatschappij van Weldadigheid 50.000

Sponsoring/giften/projectsubsidies 22.000 11 Weldoeners/bedrijven x € 2.000

Verpachten Horeca 30.000

Verhuur Informatiefunctie TIP 6.000

Verhuur Historische Vereniging 2.000

Totaal Baten: 558.600

Lasten: Lasten:

Personeel 244.500

Vrijwilligers/inleenkrachten 6.000

Diverse personeelskosten 4.000 check Arbodienst/scholing/herverzekering ZW

Inkoop winkel 37.400 Inkoop verpakking en kassasysteem/pin: + € 3.400

Belastingen, heffingen, assurantie 5.000 plus accountant, verzekeringspremie experience

Administratie en accountancy 4.600

PR en marketing 25.000

Activiteiten/markten 10.000

Kantoorkosten 8.000 incl. licentie touchtafel, telefoon

Arrangementen/bus 600

Kolonietram 4.400 stalling besparen door overkapping bij KC

Advies en begeleiding 3.000

Educatie schoolgroepen 1.000 materiaalkosten

Publicaties -

Collectie 5.000

Diversen 2.600

Kapitaallasten 0

Huisvesting 85.000 Aangepast

Onderhoud gebouw/terrein/inv./apparatuur 24.000

Gas, Water, Licht 20.000 Rekening houdend met opbrengst zonnepanelen

Schoonmaak en beveiliging 10.000

Onderhoud experience 21.000 jaarlijkse kosten SLA en onderhoud techniek

Onderhoud auditorium 1.000 jaarlijkse kosten SLA en onderhoud techniek

Vernieuwing experience/auditorium 10.500 reserveren voor vernieuwing techniek

Onvoorziene uitgaven (5%) 26.000

Totaal Lasten: 558.600

Bedrijfsresultaat: 0  
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Vanuit de status van museum van provinciaal belang subsidieert de Provincie Drenthe jaarlijks een 

bedrag van € 100.000. De Stichting Maatschappij van Weldadigheid doneert een bedrag van € 50.000 

per jaar.  

 

Tenslotte heeft de Stichting Koloniecentrum de taakstelling om actief gelden te genereren door het 

intensiveren van de kring van begunstigers, sponsoring door weldoeners, giften en projectsubsidies. 

Daar liggen voldoende mogelijkheden, evenwel dat vraagt maximale inzet op de activistische rollen 

van participatiemuseum en vliegwiel voor de regio. Ook community-building biedt mogelijkheden om 

geïnteresseerden duurzaam met dit initiatief te verbinden. Speciaal liggen er kansen om als vliegwiel 

een relatie op te bouwen met ondernemers in de regio, die zich herkennen in het gedachtegoed van 

Johannes van den Bosch. Dat geldt overigens ook voor organisaties in heel Nederland, die het de 

moeite waard vinden zich te verbinden met het thema weldadigheid. 

 

Lasten 
De gebouweigenaar berekent de huisvestingskosten voor het gehele gebouw inclusief omliggende 

terrein op € 105.000 per jaar, exclusief alle beheerkosten, waaronder gas, water en elektra, 

schoonmaak en beveiliging, regulier onderhoud van gebouw en terrein.  De gebouweigenaar is 

verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud van het gebouw en vaste inventaris, waaronder 

brandveiligheid. 

 

Voorwaarde voor succes is dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor marketing & 

communicatie. Daarvoor is een budget van € 25.000 gereserveerd. Dit bedrag kan worden gezien als 

een bijdrage in de overkoepelende regiomarketing voor alle partners in de regio.  

 

De experience is de achilleshiel van het Huis van Weldadigheid en als zodanig is niet alleen het beheer 

en onderhoud, maar ook doorgaande vernieuwing in techniek van wezensbelang. Beheer en onderhoud 

van de techniek kunnen op afstand door leveranciers gedaan worden op basis van een Service Level 

Agreement (SLA). Voor de vernieuwing van content en techniek wordt een jaarlijks bedrag 

gereserveerd.  

 

Een klantgerichte oriëntatie op nieuwe doelgroepen stelt ook hoge eisen aan de organisatie en aan de 

medewerkers. Cultureel ondernemerschap vraagt om een activistisch ondernemend vermogen en het 

vergroten van de eigen inkomsten. De volgende tabel biedt inzicht in de basisformatie voor het Huis 

van Weldadigheid. Het salarisniveau is gebaseerd op de Museum CAO van de Museumvereniging
19

. 

Deze basisformatie van 4,8 fte bestaat uit een kleine kernorganisatie van professionals, die wordt 

ondersteund door een substantiële groep vrijwilligers. Verder wordt rekening gehouden met een 

flexibele schil van tijdelijke medewerkers. 

 
Tabel 4: Personeelsformatie van Huis van Weldadigheid 

 

Formatie Koloniecentrum: aantal mdw.: aantal FTE: schaalniveau:

directeur/conservator 1 0,8 12

educatie/publieksbegeleiding/activiteiten 2 1,0 8

M&C/acquisitie zalenverhuur/groepsbezoek/arrangementen 1 0,8 8

huismeester (zaalverhuur/techniek/beveiliging) 2 1,6 5

coördinator vrijwilligers 1 0,2 6

backoffice: administratieve taken, automatisering etc. 2 0,4 6

kaartverkoop/winkel: uitbesteden aan TIP cq vrijwilligers - 0,0 -

Totaal: 9 4,8  

 

 

 
                                                           
19

 https://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-DeVereniging/Bestanden/Museumvereniging_CAO_2016-

2018_definitief.pdf 
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Meerjarenbegroting 
 

Tabel 5: meerjarenbegroting Stichting Koloniecentrum 

 

Kengetallen: 2019 2020 2021 2022

bezoekers: 40.000 48.000 56.000 64.000

entree per volwassen bezoeker: € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50

opbrengst alsw % entreeprijs volw. 50% 50% 50% 50%

Baten: 2019 2020 2021 2022

Entreegelden 190.000 228.000 266.000 304.000

Winkel 60.000 72.000 84.000 96.000

Activiteiten/markten 10.000 10.500 11.000 11.500

Begunstigers/community 10.000 11.000 12.000 12.500

Kolonietram 13.600 15.000 16.500 17.000

Rondleiding gidsen 7.200 7.500 7.800 8.100

Educatie schoolgroepen - - - -

Verhuur zalen 32.800 33.500 34.500 35.500

Verhuur faciliteiten aan partners 25.000 25.000 25.000 25.000

Subsidie Provincie Drenthe 100.000 100.000 100.000 100.000

Bijdrage Maatschappij van Weldadigheid 50.000 50.000 50.000 50.000

Sponsoring/giften/projectsubsidies 22.000 26.000 30.000 34.000

Horeca omzet netto minus kosten 30.000 30.450 30.907 31.370

Verhuur Informatiefunctie TIP 6.000 6.090 6.181 6.274

Verhuur Historische Vereniging 2.000 2.030 2.060 2.091

Totaal Baten: 558.600 617.070 675.949 733.336

Lasten: 2019 2020 2021 2022

Personeel vaste formatie 244.500 250.613 256.878 263.300

Vrijwilligers/tijdelijk personeel 6.000 24.573 34.665 42.872

Diverse personeelskosten 4.000 4.500 5.000 5.500

Inkoop winkel 37.400 45.600 53.200 60.800

Gas, water, licht 0 0 0 0

Belastingen, heffingen, assurantie 5.000 6.000 6.500 7.000

Financiële administratie en accountancy 4.600 4.669 4.740 4.810

PR en marketing 25.000 29.000 32.000 35.000

Activiteiten/markten 10.000 10.000 10.000 10.000

Kantoorkosten 8.000 8.400 8.700 9.000

Arrangementen/bus 600 800 1.000 1.200

Kolonietram 4.400 5.000 5.400 6.000

Advies en begeleiding 3.000 4.000 5.000 6.000

Educatie schoolgroepen 1.000 1.500 2.000 2.500

Publicaties - - - -

Collectie 5.000 6.000 6.500 7.000

Diversen 2.600 3.000 3.500 4.000

Kapitaallasten 0 0 0 0

Huisvesting 105.000 106.575 108.174 109.796

Onderhoud gebouw/terrein/inventaris 4.000 4.060 4.121 4.183

Gas, Water, Licht 20.000 20.300 20.605 20.914

Schoonmaak en beveiliging 10.000 10.150 10.302 10.457

Beheer en verhuurkosten 0 0 0 0

Onderhoud experience 21.000 21.315 21.635 21.959

Onderhoud auditorium 1.000 1.015 1.030 1.046

Vernieuwing experience/auditorium 10.500 21.000 43.000 65.000

Onvoorziene uitgaven (5%) 26.000 29.000 32.000 35.000

Totaal Lasten: 558.600 617.070 675.949 733.336

Bedrijfsresultaat: 0 0 0 0



Ondernemingsplan Huis van Weldadigheid versie 1.6 dd. 01 oktober 2018                                                              

 
30 

De meerjarenbegroting gaat uit van 40.000 betalende bezoekers in het eerste jaar 2019, doorgroeiend 

naar 80.000 bezoekers na vijf jaar. Dat betekent een jaarlijkse toename van 8.000 bezoekers. 

 

Baten  
De inkomsten uit kaartverkoop en andere diensten zijn gebaseerd op een ongewijzigde prijzen, vanuit 

het gegeven dat in ieder geval de museumticket onder de (psychologische) grens van tien euro dient te 

blijven. 

De inkomsten uit dienstverlening nemen toe analoog aan de groei van het aantal gebruikers. 

 

Vanuit de status van museum van provinciaal belang subsidieert de Provincie Drenthe voor de jaren 

2017-2020 jaarlijks € 100.000. Bij de voorbereiding van het cultuurbeleid voor de jaren daarna wordt 

de provinciale bijdrage opnieuw bepaald.  

De Stichting Maatschappij van Weldadigheid doneert jaarlijks een bedrag van € 50.000. Deze bijdrage 

is gegarandeerd tot en met 2020 en wordt voor de jaren daarna opnieuw bepaald. 

 

Lasten  
Voor de personeelslasten van de vaste formatie is rekening gehouden met een overall salarisstijging 

van 2,5% per jaar. Verder wordt rekening gehouden met de mogelijke inzet van tijdelijk personeel om 

bij pieken in bezoekersaantallen met name de groepen te kunnen opvangen, voor het toevoegen van 

nieuwe content aan de presentaties in met name de Postshow en specifieke marketingacties. 

 

Voor de vernieuwing van de technische voorzieningen in experience en auditorium dient jaarlijks een 

bedrag gereserveerd te worden. Dat maakt het mogelijk om de kosten van incidentele reparaties op te 

vangen, maar vooral te kunnen reserveren voor noodzakelijke investeringen op termijn. 

 

Tenslotte is vanuit risicomanagement aan de meerjarenbegroting een begrotingspost van 5% 

onvoorziene uitgaven toegevoegd.  

 

 

6.3. Risicomanagement 
 

De duurzaamheid van de organisatie staat of valt met een zekere toename in de betalende 

bezoekersstroom. Meer bezoekers betekent meer inkomsten, dus meer begrotingsruimte om te kunnen 

opschalen, met name bij de inzet van personeel en budgetten voor het periodiek vernieuwen van de 

publiekspresentaties. Dit groeimodel is de basis voor het meerjarenperspectief. Daarbij worden de 

volgende risico’s onderkend. 

 

Groei publieksbereik 
Ook volgens de second opinion van het bureau BMC is het aantal van 40.000 bezoekers in het eerste 

jaar haalbaar. De doorgroei naar 80.000 bezoekers is alleen haalbaar wanneer de betrokken overheden, 

marketingorganisaties en ondernemers er gezamenlijk in slagen om een scherpe branding voor de hele 

regio neer te zetten. Dat vraagt de volgende tegenmaatregelen:   

 het Huis van Weldadigheid neemt het voortouw in de regiomarketing en sluit 

samenwerkingsovereenkomsten met relevante partners;  

 in de samenwerking met de andere Koloniën van Weldadigheid wordt ingezet op het aantrekken 

van koloniehoppers door marketingacties en arrangementen;  

 in de marketing en communicatie wordt rekening gehouden met specifieke acties wanneer bij 

periodieke toetsing de bezoekersaantallen achterblijven; 

 de begrotingsposten onvoorziene uitgaven en tijdelijk personeel bieden enige opvang voor 

tegenvallende bezoekerscijfers. 
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Personeelsformatie 
De vaste personeelsformatie is zuinig, maar toereikend. Het ondernemingsplan wordt op het terrein 

van organisatie & management concreet uitgewerkt. Tegenmaatregelen:  

 de backoffice taken worden gedeeld met de werkorganisatie van de Stichting Maatschappij van 

Weldadigheid;  

 de partners in huis vervullen specifieke taken in de directe dienstverlening en het organiseren van 

evenementen; 

 gaandeweg komt een groeiend budget beschikbaar voor het inhuren van freelancers op 

projectbasis; 

 daarnaast wordt menskracht gemobiliseerd door de inzet van studenten, herintreders/WIA, 

werkzoekenden met opleidingstrajecten en werkervaringsplekken. 

 

Samenwerking 
Het succes van het Huis van Weldadigheid is afhankelijk van de samenwerking met verschillende 

partners, zowel in huis als in de regio. Tegenmaatregel: met elke partner is/wordt een zakelijke 

intentieovereenkomst gesloten en worden de partners betrokken in de ontwikkeling van organisatie en 

publieksconcept. 

 

Expertise 
Voor een museum van deze schaal is samenwerking noodzakelijk om de museale expertise te borgen. 

Tegenmaatregelen:  

 actieve samenwerking binnen het kennisnetwerk van het nominatieproces voor werelderfgoed en 

van de door de Provincie Drenthe gefinancierde musea; 

 het Huis van Weldadigheid is aangesloten bij de Stichting Platform Drentse Musea en de 

Museumvereniging. 

 

Exploitatie 
In de exploitatie van de pas opgerichte stichting is geen rekening gehouden met de BTW. Over de 

verrekenbaarheid van BTW en andere belastingen dient met de Belastingdienst nog een overeenkomst 

gesloten te worden.  
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7. Planning 
 

 

De verbouwing van het pand is afgerond, uitgezonderd de onderdelen: publieksruimte met terras 

horeca (door pachter), auditorium; educatieruimte en winkel.  

 

In de zomer van 2018 biedt het verbouwde pand tijdelijk onderdak aan de kunstbiënnale Into Nature, 

een initiatief van de Provincie Drenthe. Deze kunstexpeditie door het Drentse landschap brengt al een 

bezoekersstroom op gang voor het Huis van Weldadigheid en andere locaties met unieke 

landschapskunstwerken in ZuidWest-Drenthe. Bovendien maakt Into Nature onderdeel uit van het 

jaarprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. 

 

In het najaar van 2018 start binnen de inrichting van de experience en buiten de herinrichting van de 

infrastructuur met kunstwerk. 

 

In afwachting van de opening van het Huis van Weldadigheid begin 2019 sluit het huidige museum De 

Koloniehof in Frederiksoord eerst definitief op 1 december 2018. 

 

 

Datum Fondswerving Infrastructuur Gebouw Experience Organisatie C&M 

Q1  2018 Fondswerving 

 
Investeringen en 

exploitatie gedekt 

 

 Vooroplevering  

 

Aanbesteding & 

selectie 
producent(en) 

percelen 1 t/m 3 

 
 

 

 

Projectorganisatie 

productie experience 
inrichten 

Vaststellen M&C 

plan met mijlpalen 
 

 

6 april 2018      MvW 200 jaar 

Q2  2018 

 

Fondswerving Start ontwerpfase 

met opstellen VO 

en DO 
 

Voorbereiding 

vergunningen 
(omgeving) 

 

Oplevering 

 

Inrichting 
 

Ingebruikname 

gebouw uiterlijk  
1 juni 2018 

Opdrachtverlening 

 

 

Inrichten 

museumorganisatie 

lange termijn 

 

Juni-sept. 18    Into Nature   

Q3  2018 Fondswerving Opstellen Bestek 
 

Formele aanvraag 

vergunningen 
 

Inrichting 
auditorium 

Oplevering VO  
begin september 

 

Oplevering DO 
Begin november 

 

Aanbesteding 
percelen 3 t/m 6 

 
Start productie  

 

  

Q4  2018 /  

 

Fondswerving Bouwrijp maken 

 
Start inrichting 

terrein + 

kunstwerk: 

realisatiefase 

 

 Opbouw en 

installatie  
 

  

Q1 2019 Fondswerving Oplevering Inrichting 
educatieruimte + 

winkel + horeca 

Eerste oplevering: 
start testfase maart 

 

Definitieve 
oplevering: 

ingebruikname 

  

Voorjaar 2019      Feestelijke 

opening 
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8. Producten 
 

 

De realisatie van dit ondernemingsplan levert de volgende producten op:  

1. Experience 

2. Regiomarketing 

3. Digitaal Magazijn 

4. Educatieve Werkplaats 

5. Buitenmuseum routing en bewegwijzering. 

 

Per product is een deelbeschrijving gemaakt, dit is de basis voor het opstellen van deelprojectplannen. 

 

Nummer 01 

Productnaam Experience 

Budget: Experience: € 1.672.000. 

 

Doel van het product De experience biedt bezoekers op basis van persoonlijke verhalen 

een reis in de geschiedenis die hun raakt en verleidt tot vervolgacties 

binnen en buiten het gebouw. Bezoekers worden uitgenodigd tot 

reflectie op de veranderlijke tijd: armoede toen, armoede nu. 

 

Samenstelling  Uitdagend en onderscheidend publieksconcept. 

 Op basis van historisch onderzoek naar levensverhalen van 

kolonisten. 

 Experience gerealiseerd met verbindingslijnen naar de publieke 

ruimte binnen en buiten (wat kan ík nu doen?). 

 

Bronnen  Wetenschappelijke documentatie in nominatiedossier- 

 Interpretatiekader- 

 Huisstijl Koloniën van Weldadigheid. 

 Strategisch Narratief Provincie Drenthe. 

 Kolonieplan met diverse programmalijnen. 

 Samenwerkingsovereenkomst 1/5. 

 Tijdelijke expositie De Koloniehof. 

 Virtual Reality project van Stichting Weldadig Oord. 

 Land Art projecten in samenwerking met Stichting Land Art 

Contemporary. 

 

 

 

Nummer 02 

Productnaam Regiomarketing 

Budget €100.000. 

Doel van het product Een meerjarenvisie met operationele jaarplannen voor de 

regiomarketing inclusief Huis van Weldadigheid, in samenwerking 

met partners in de regiomarketing. 

 

Samenstelling  Interpretatiekader De Vrije Koloniën met stepping stones  

(met aandacht voor positionering icoon Huis Westerbeek). 

 Samenwerkingsovereenkomst met relevante organisaties in de 

regiomarketing. 

 Marktonderzoek publieksgroepen. 

 Heldere positionering merk/naamgeving/huisstijl. 

 Regels voor gebruik ‘merk’ door partners in Huis van 
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Weldadigheid en derden zoals lokale ondernemers. 

 Meerjarenplan M&C 2018-2022 met meetbare doelstellingen. 

 Doordachte mediamix binnen + buiten (08), fysiek + digitaal 

(website). 

 Jaarprogrammering (binnen/buiten het Huis van Weldadigheid) 

met een mix van grootschalige evenementen en kleinschalige 

publieksactiviteiten, in tijd en doelgroepen gespreid. 

 

Bronnen  M&C-plan nominatieproces Koloniën van Weldadigheid. 

 Huisstijl Koloniën van Weldadigheid. 

 M&C voor Kolonieplan met diverse programmalijnen. 

 Samenwerkingsovereenkomst 1/5. 

 Strategisch Narratief Provincie Drenthe. 

 Bestaande activiteiten als: Lente Fair, Corso, Winterfeest, 

Kolonistendag, wekelijkse biologische markt. 

 200-jarig bestaan MvW op 6 april 2018. 

 Jubileumboek 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid. 

 Biografie Johannes van den Bosch in 2018. 

 Kunstbiënnale Into Nature zomer 2018. 

 

 

 

Nummer 03 

Productnaam Digitaal Magazijn 

Budget € 100.000. 

 

Doel van het product  Opbouwen en verrijken van een digitale kennisbank met 

documentatie over geschiedenis en actualiteit van De Vrije 

Koloniën, beschikbaar voor hergebruik door bewoners, 

bezoekers en ondernemers. 

 Bewoners van het gebied activeren tot kennis delen, 

documentatie verzamelen, beschrijven en toegankelijk maken 

voor diverse doelgroepen. 

 

Samenstelling  Collectiebeleidsplan en collectiebeheerplan (eis Provincie 

Drenthe/Museumregister). 

 Projectplan in samenwerking met Drents Archief en 

Recreatieschap Drenthe. 

 Marktonderzoek naar behoeften bij diverse doelgroepen. 

 Digitaal platform gebouwd op Geheugen van Drenthe. 

 Historische Werkplaats operationeel. 

 Kennisnetwerk in kaart en toegankelijk gemaakt. 

 Organisaties van bewoners en ondernemers gemobiliseerd. 

 Fysiek loket voor bezoekers in Huis van Weldadigheid 

gerealiseerd. 

 

Bronnen  Interpretatiekader Koloniën van Weldadigheid. 

 Samenwerkingsovereenkomst 1/5. 

 Bestaand platform www.geheugenvandrenthe.nl. 

 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid onder beheer 

van Drents Archief. 
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Nummer 04 

Productnaam Educatieve Werkplaats 

Budget € 100.000. 

 

Doel van het product Het Huis van Weldadigheid heeft een gedifferentieerd aanbod 

gericht op groepen leerlingen BO, VO, MBO en HBO. 

 

Samenstelling  Educatieve programma’s online voor gebruik in de klas. 

 Idem voor gebruik in experience en buiten in het gebied. 

 

Bronnen  Interpretatiekader Koloniën van Weldadigheid. 

 Digitaal Magazijn. 

 Experience. 

 Bestaande website met app Annodrenthe.nu. 

 Bestaande routes in het gebied als Pauperportretten. 

 Vervoersprogramma Culturele Mobiliteit. 

 In samenwerking met Kunst & Cultuur Drenthe en illustrator 

Sonja de Boer. 

 

 

 

Nummer 05 

Productnaam Buitenmuseum routing en bewegwijzering 

Budget € 100.000. 

 

Doel van het product Bezoekers worden met verschillende media en product-markt-

combinaties uitgedaagd om in het gebied het Verhaal van de Plek te 

beleven en zich op deze authentieke locaties te verdiepen in de 

betekenis van het landschap, fysieke structuren en gebouwen als 

illustratie van het overkoepelende verhaal van de koloniën. 

 

Samenstelling  16 Locatiedossiers van iconische plekken samengesteld. 

 Netwerk van routes (fysiek en digitaal) met verschillende 

actieradius voor wandelaars, fietsers en andere vervoersvormen. 

 Mediamix van informatievoorzieningen, waaronder 

geactualiseerde informatieborden, routeboekjes en app. 

 

Bronnen  Interpretatiekader Koloniën van Weldadigheid. 

 Digitaal Magazijn. 

 Bestaande informatieborden voor gebiedsentrees en 

monumentale panden. 

 Bestaande routes (borden, print en digitaal). 

 Bestaande website met app Annodrenthe.nu. 

 Lopende projecten als Pauperportretten. 
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9. Zakelijke gegevens  
 

 

De Stichting Koloniecentrum is een stichting zonder winstoogmerk en als zodanig geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel. 

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 69823723. 

RSIN/fiscaal nummer: 858027033. 

Bankrekeningnummer: NL68RABO0324071078. 

Postadres: Majoor van Swietenlaan 28, 8382 CG Frederiksoord, gemeente Westerveld. 

Vestigingsadres: Majoor van Swietenlaan 1A, 8382 CE Frederiksoord, gemeente Westerveld. 

Telefoon: (0521) 72 58 00. 

Mailadres: info@mvwfrederiksoord.nl. 

Website: www.welkomtoenwelkomnu.nl (www.huisvanweldadigheid.nl is in voorbereiding).  

 

Doelstelling:  

1. het instandhouden en uitdragen van cultuurhistorisch erf- en gedachtengoed van Johannes van den 

Bosch; 

2. het verkrijgen, beheren en instandhouden van de geschiedenis en ontwikkeling van de Koloniën 

van Weldadigheid;  

3. het instandhouden en beheren van een collectie voorwerpen en documenten die daarop betrekking 

hebben; 

4. het versterken en ontwikkelen van het cultuurhistorisch erfgoed en de economische draagkracht in 

Frederiksoord/Wilhelminaoord en Boschoord; 

5. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Samenstelling raad van toezicht: 

 mevrouw A. Haarsma 

 de heer A. van der Spek  

 de heer R. van den Bosch 

 mevrouw M. Jongsma 

 de voorzittersfunctie is nog vacant. 

 

Rol raad van toezicht: 

De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht te houden op het beleid van de directie en op de 

algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in 

de statuten van de stichting aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. Daartoe stelt zij op 

voordracht van de directie het vierjarenbeleidsplan, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de 

jaarrekening vast.  

De Stichting Koloniecentrum hanteert de Governance Code Cultuur. 

 

Directie: 

Tot bestuurder/directeur van de stichting is per 15 september 2018 benoemd de heer J.P. Sluiter. 

 

Beloning en bevoegdheden: 

Het beloningsbeleid voor en de handelingsbevoegdheden van de leden van de raad van toezicht en de 

directie zijn vastgelegd in een bestuursreglement en een directiereglement (in voorbereiding). 

Het beloningsbeleid voor het personeel volgt de CAO van de Museumvereniging. 
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