
 
 

 

 

Synopsis 
‘Integraal Masterplan Nationaal Jenevermuseum 
Schiedam 2016-2020’  
 
Het ‘Integraal Masterplan Nationaal Jenevermuseum Schiedam 216-2020’ is het eindresultaat van 
twee jaar onderzoek en doorontwikkeling van de toekomstplannen van het Nationaal Jenevermuseum 
Schiedam. Doel is om het museum de komende vijf jaar qua bedrijfsvoering en publieksfunctie 
toekomstbestendig te maken. Ook de insteek van het museum zal veranderen; het wordt in de nieuwe 
situatie een echt ‘belevingsmuseum’. 

 

Nieuwe missie en visie 
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam geeft bezoekers een beeld van de ontwikkeling en 
maatschappelijke en economische betekenis van Nederlandse jenever. Het beheert, behoudt en 
ontsluit collecties en documenteert en deelt achterliggende kennis en verhalen via 
publiekspresentaties, evenementen op locatie en internet. 
 
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam wil op termijn functioneren als gespecialiseerd nationaal 
museum met bijbehorend publieksbereik. Het wil daarmee bijdragen aan het imago van jenever en 
aan het imago en de cultuur-toeristische versterking van de stad Schiedam. Voor de jeneverbranche 
wil het museum een aantrekkelijk en effectief publieksplatform zijn. Ook streeft zij naar interactie en 
samenwerking met inwoners van Schiedam en Nederlandse jeneverproducenten.  
 
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam wil dit bereiken door: 

 een nieuw overkoepelend museumconcept; 
 professionalisering, herpositionering en herinrichting van de verschillende locaties; 
 het aangaan van (her)nieuw(d)e samenwerking en partnerships binnen en buiten 

Schiedam. 
 

Doelstellingen 
Het museum heeft voor de komende vijf jaar een aantal doelstellingen geformuleerd: 

1. Verhogen aantal bezoekers fysieke locaties en online 
- Jenevermuseum: van 18.753 naar 24.000 bezoekers (25%) 
- Museummolen: van 6.168 naar 7.500 bezoekers (20%) 
- Opstarten www.wikischiedam.nl: 50.000 bezoekers in 2020  

2. Verbreden publiek 
- 75% uit de nationale/internationale doelgroep ‘levensgenieters’ 
- 20% uit de doelgroep ‘Schiedammers’ (stijging van 5% t.o.v. 2014) 
- 5% uit de doelgroep ‘Onderwijs’ (stijging van 2,5% t.o.v. 2014)  

3. Bijdragen aan aantrekkingskracht Schiedam 
4. Samenwerken binnen Museumkwartier 
5. Maximaliseren inkomsten t.b.v. continuïteit en uitbouwen museum 

 

Branding en doelgroepen 
De huidige Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam wil zich gaan profileren als nationaal 
‘instituut’. Daarbij zal de stichting op ‘corporate niveau’ naar buiten treden. In de publiekscommunicatie 
wordt verwezen naar de drie locaties: Jenevermuseum, Museumbranderij en Museummolen. De 
merknaam ‘Old Schiedam’ blijft gehandhaafd voor de jenever uit de Museumbranderij.  
 



 
 

 

Het bedrijfsprofiel is als volgt geformuleerd: “Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is hét museum 
over heden en verleden van de Nederlandse jenever en gin, waarbij verhalen en beleving centraal 
staan. In de Museumbranderij wordt de traditie van het ambachtelijk stoken van moutwijn en jenever in 
de praktijk gebracht. De Museummolen laat de bezoeker het productieproces van jenever en de 
historie van de Schiedamse molens ervaren.” 
 
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam wil een divers publiek aanspreken. Het museum richt zich 
hierbij op: 

1. ‘Levensgenieters’ 
2. Schiedammers 
3. Leerlingen Primair, Voortgezet en Beroepsonderwijs (in groepsverband) 
4. Overige doelgroepen (bijv. onderzoekers, vakmatig geïnteresseerden en vertegenwoordigers 

van de gedistilleerdbranche) 
 

Museumkwartier 
Schiedam telt vier musea: het Stedelijk Museum, het Jenevermuseum, het Nationaal Coöperatie 
Museum en de Museummolen. Drie van hen bevinden zich in het hart van de binnenstad, in het zgn. 
‘Museumkwartier’. Door het versterken van de fysieke verbinding tussen de gebouwen ontstaat een 
aangenamer gebied met een herkenbare identiteit. Ook verbinding op inhoudelijk vlak biedt grote 
meerwaarde voor de bezoeker. Daarbij is het van belang om als Museumkwartier één identiteit en 
boodschap uit te dragen.  
 
De gemeente Schiedam heeft aan de hand van de Museumwijzer de volgende vier archetypen 
onderscheiden voor het Museumkwartier, die corresponderen met de vier maatschappelijke waarden 
van musea: 

 “De collectiewaarde: het Heiligdom” past bij het Stedelijk Museum Schiedam; 
 “De verbindende waarde: de Broedplaats” bij het Stedelijk Museum Schiedam en werkgroep 

geschiedenis van Schiedam; 
 “De educatieve waarde: het Kennishuis” bij het Coöperatiemuseum en de Museummolen; 
 “De belevingswaarde: het Experience Center” bij het Jenevermuseum en de historische 

molens. 
 
N.B. De Museummolen ligt niet in het Museumkwartier, maar is inhoudelijk en bedrijfsmatig 
onlosmakelijk met het Jenevermuseum verbonden. 
 

Samenwerking 
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam streeft naar samenwerking in de vorm van partnerships.  
Ook bij de realisatie van het Masterplan – zowel inhoudelijk als programmatisch – worden daarom 
diverse partners in de stad betrokken. Bijvoorbeeld de Vrienden van het Jenevermuseum,  
Schiedamsch Jenevergilde 'Het Gulden Glaasje', Historische Vereniging Schiedam, 
Zakkendragersgilde, Stichting Mooi Werk, Stichting Centrummanagement Schiedam, Stedelijk Archief 
Schiedam, Stedelijk Museum Schiedam, Nationaal Coöperatie Museum Schiedam, Jeneverie ’t Spul, 
Bibliotheek Schiedam, Theater aan de Schie en Stichting Promotie Schiedam. Daarnaast zullen 
jeneverdistillateurs, moutwijnstokers en het Jenevermuseum Hasselt bij de realisatie worden 
betrokken. 
 
Met het Stedelijk Museum Schiedam zijn in september 2015 afspraken gemaakt voor organisatorische 
samenwerking. Deze richt zich in eerste instantie op: 

 het versterken van en invulling geven aan het Museumkwartier door afstemming of 
gezamenlijk uitvoeren van tentoonstellingen, evenementen, arrangementen, horeca en 
promotie. 

 het afstemmen of gezamenlijk uitvoeren van de digitalisering en het online zetten van de 
collectie en de verhalen van de stad en archiveren van de oral history (opzetten 
WikiSchiedam). 

 het ontwikkelen van gezamenlijke projecten in het kader van Stadsgeschiedenis door samen 
tentoonstellingen te realiseren en hiervoor gezamenlijke fondswerving en marketing uit te 
voeren. 

 



 
 

 

Ook heeft het Jenevermuseum een bijzondere samenwerking met Distilleerderij De Kuyper: het depot 
van het museum bevindt zich op het fabrieksterrein. Daar is recent een ‘state of the art’ klimaatdepot 
aan toegevoegd voor de kwetsbaardere onderdelen van de collectie. 
 

Het nieuwe museum 
De vaste opstellingen op de drie publiekslocaties voldoen niet meer aan de eisen van de huidige tijd. 
Daarom zullen er ingrijpende aanpassingen aan de inrichting moeten worden gedaan. Met behulp van 
nieuwe communicatiemiddelen verschuift de insteek naar een persoonlijke, belevenisgerichte 
benadering. Ook worden meer service-gerichte faciliteiten gerealiseerd (bijv. goede garderobe en 
toiletten, horecavoorzieningen en publieksbegeleiding). 
 
Bij de herpositionering van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam wordt één centrale verhaallijn 
ontwikkeld. Die vormt de hoofdstructuur en wordt uitgewerkt in onderliggende thematische verhalen. 
Iedere locatie verteld vervolgens haar eigen verhalen, als onderdeel van de centrale verhaallijn. 

 Centrale verhaallijn: Het verhaal achter de jenever, toen en nu. 
 Hoofdthema 1 :Jenever als erfgoed (Jenevermuseum en Museumbranderij) 
 Hoofdthema 2: Wat is Schiedam? (Jenevermuseum en Museummolen) 
 Hoofdthema 3: Wat is Jenever? (Jenevermuseum, Museumbranderij, Museummolen) 
 Hoofdthema 4: 'Jenevercultuur’ en trends (Jenevermuseum) 

 
Jenevermuseum: Onderwerpen die in de nieuwe situatie aan bod komen in het Jenevermuseum zijn: 
Wat is jenever?, De geschiedenis van de jenever, Zoek uw voorouder, Verhalen van personen of 
personages, Trends en imago, Jeneverkabinet: verleden en heden en Productieproces. Daarnaast zijn 
er wisselende exposities. 
 
Museumbranderij: De centrale verhaallijn van de Museumbranderij is het verhaal van het moutwijn 
stoken en Old Schiedam. Hieraan hoeft niets veranderd te worden. Voor de momenten dat de 
Museumbranderij niet actief is, is er een oplossing: extra uitleg door vrijwilligers of stokers. Aangevuld 
met een multimedia-toepassing met persoonlijke verhalen van de stokers. 
 
Museummolen: Onderwerpen die in de nieuwe situatie aan bod komen in het de Museummolen zijn:  
Schiedamse molens, Het productieproces – werking van de molen, De molenaar – het vak toen en nu 
en Werkende molens. 

 

Herinrichtingsproject 
De herinrichting kan starten zodra dekking is gevonden voor de investeringslasten. Beoogde afronding 
is medio 2018. De inrichting van het entreegebied aan de Hoogstraat is waarschijnlijk begin 2017 al 
gereed. Voor het herinrichtingsproject zal een stuurgroep en een projectgroep worden ingesteld. De 
projectleider is tevens verantwoordelijk voor de financiën en realisatie. 
 
Qua begroting zijn drie scenario’s uitgewerkt: een minimum, realistische en maximale variant. De 
minimum variant komt uit op €750.000, het realistische scenario op €1.500.000 en de maximale 
variant op €2.250.000. We gaan in de voorbereidingen en bij subsidie- en fondsenwerving uit van het 
realistische scenario. 
 
De totale investering van €1.500.000 zal bekostigd worden vanuit subsidies van gemeente Schiedam, 
steun van regionale en nationale fondsen en sponsors. We vragen gemeente Schiedam een bijdrage 
van 30% van de totale investeringskosten. Daarnaast kunnen we een beroep doen op vrienden en 
vrijwilligers van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. De fondsenwerving wordt gedaan door 
medewerkers van het Jenevermuseum, met extra inzet van externe fondsenwervers t.b.v. aanvragen 
bij grote nationale fondsen. 
 

Collectiebeheer en ontsluiting 
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam kan over een unieke en brede collectie beschikken. Het 
merendeel is eigendom van Stichting De Gekroonde Brandersketel. Daarnaast zijn er enkele 
permanente bruiklenen. Uiterlijk medio 2017 wordt een herzien en geactualiseerd collectieplan 2016-
2020 opgeleverd. In 2016 is reeds gestart met het intensiveren van collectiedigitalisering en -
ontsluiting.  
 



 
 

 

Functiehuis 
De Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam wordt geleid door een directeur met een mandaat 
dat in een directiereglement is vastgelegd. De directeur geeft leiding aan betaalde en vrijwillige 
medewerkers. Voor het toekomstig functioneren van het museum is verdere professionalisering 
noodzakelijk. Het betreft functies met het oog op inhoudelijke versterking, communicatie, 
publieksactiviteiten, publieks- en fondsenwerving. In 2016 wordt er (afhankelijk van de aard en duur 
van de werkzaamheden) iemand op projectbasis ingehuurd of wordt een bedrijf ingeschakeld om de 
betreffende expertise te leveren. Met ingang van 2017 zijn deze kosten opgenomen in de 
basisbegroting. 
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