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Erfgoedcel Mechelen 
 

Marijke Wienen 
 
Wat ik meeneem uit het boek The Participatory Museum van Nina Simon? 
 
In haar boek gidst Nina Simon de lezer in verschillende stappen langsheen diverse vormen van 
participatie. Van bij de start geeft ze al aan dat participatie minder ‘open, vrij en vrijblijvend’ is als 
vaak wordt gedacht. Participatie vraagt een zekere investering van de deelnemer en die is, 
logischerwijze, enkel bereid om die te maken wanneer die ook voor hem/haar zinvol is. Wie met 
participatie aan de slag wil, weze gewaarschuwd: “Bezint eer ge begint!”.  
 
Neem de tijd om, voor je van start gaat, zorgvuldig na te denken over het waarom van je project. 
Neem het standpunt/de invalshoek van je publiek in en betrek hen bij voorkeur al van bij de 
voorbereiding bij je project om tot waardevolle participatieve projecten te komen. Een reactie 
achterlaten, of iets creëren in een museum ‘just for the fun of it’ zal weinig mensen inspireren om tot 
actie over te gaan. Het gaat om betrokkenheid creëren en waardevolle input in een 
tweerichtingsverkeer tot stand te brengen.  
 
Er zijn bovendien ook grenzen aan participatie. De ‘scaffolding’ die Nina Simon omschrijft, is een 
belangrijk aandachtspunt bij het voorbereiden van een participatief project. Welke randvoorwaarden 
zijn essentieel, welke ondersteuning of omkadering heeft een publiek nodig om actief deel te nemen 
aan een museumproject? Simon houdt een pleidooi voor een bewust denktraject voor je een 
participatief project opstart. Vraag je niet enkel af wat je aan je publiek wil vragen en waarom, maar 
denk evenzeer na over wat je met hun input wil en kan doen. Stel geen vragen als je niet oprecht 
geïnteresseerd bent in het antwoord! 
 
Eigen participatief project: 
 

Naam project:  MaMuze – het middenveld is meer dan inspiratie 
(brainstorm met de erfgoedsector en het ruimere middenveld) 

Organisatie:  Erfgoedcel Mechelen i.s.m. Stedelijke Musea Mechelen 
Aanspreekpunt:  Marijke Wienen en Sigrid Bosmans 
Website:   www.erfgoedland.be   
 
Type participatie (volgens het model van Nina Simon):  
het publiek kan zowel bijdragen (contributory) als meewerken (collaborative) aan het project 

 
De ‘MaMuze brainstorm’ maakt deel uit van het Museumtraject Mechelen onder de vlag van E-land.     
E-land zoekt manieren om vanuit concrete, lokale erfgoedprojecten in te zetten op (internationale) 
netwerking en expertisedeling. Op vraag van de Stedelijke Musea Mechelen, die zochten naar een 
invulling voor het nieuwe stadsmuseum, startte de Erfgoedcel met het Museumtraject. Het traject is 
van bij de basis participatief opgevat. Het wil zowel de nodige museologische en inhoudelijke kennis 
verwerven om het museumconcept uit te werken, als de participatie en betrokkenheid van zoveel 
mogelijk mensen bij het wordingsproces van het nieuwe stadsmuseum stimuleren.  
 

http://www.faronet.be/node/47350
http://www.erfgoedland.be/
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In MaMuze werden diverse deelnemers uit het Mechelse erfgoedveld en verwante sectoren 
bevraagd over: 
 

- wat zij verwachten van een stadsmuseum; 
- wat zij willen zien  in het toekomstige Mechelse stadsmuseum (thema’s); 
- wat zij willen doen in het toekomstige Mechelse stadsmuseum (werkvormen). 

 
De deelnemers konden zich daarna verder engageren om in focusgroepen met andere partners de 
mogelijkheden voor een participatieve tentoonstelling uit te bouwen rond de thema’s die ze zelf 
hadden aangebracht in die eerste brainstorm.  
 
Die tentoonstelling fungeert als try-out voor de werking van het toekomstige stadsmuseum. De 
deelnemers aan MaMuze vormen een staalkaart van het Mechelse middenveld. Zowel de klassieke 
erfgoedverenigingen als socio-culturele organisaties maar ook partners uit het onderwijs, toerisme of 
regionale landschappen waren vertegenwoordigd.  
 
Hoe is het idee voor dit project gegroeid? 
 

‘MaMuze – stuck in the middle with you’ 
Het project maakt deel uit van de tweede fase van 
het Museumtraject.  De eerste actie binnen het 
museumtraject was de organisatie van een denkdag 
met museumexperts en theoretici. Die resulteerde in 
drie mogelijke (theoretische) concepten voor een 
stadsmuseum. In de tweede fase werden die drie 
concepten verder afgetoetst en verfijnd bij 
verschillende stakeholders. De MaMuze-brainstorm 
was daar een onderdeel van. De andere stappen 
waren onder meer: een trendonderzoek waarbij 

sleutelfiguren uit diverse maatschappelijke sectoren hun visie geven op een hedendaags 
stadsmuseum voor Mechelen. Dit onderzoek vormde samen met de resultaten van MaMuze de basis 
voor een denkmoment met de beleidsmakers. En in 2014 volgt een bevraging van het publiek over 
hun wensen en verwachtingen voor een museum. 
 
In 2014 komt er een overzichtstentoonstelling waarin verslag wordt uitgebracht over alle stappen in 
het Museumtraject. Dat biedt de kans om alle opgedane kennis op een zeer concrete manier voor te 
stellen aan het publiek en het tentoonstellingsproject is meteen ook een proeftuin voor participatief 
werken (alle deelnemers aan sector- en publieksbevragingen kunnen ook een stap verder gaan en 
concreet met het projectteam samenwerken aan de tentoonstelling). De tentoonstelling zelf 
fungeert als toetssteen voor een mogelijke museale werking. De presentatie is participatief opgevat 
en de bezoekers kunnen reageren op de getoonde voorstellen.  
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Alle informatie uit de voorgaande fasen vormt zo de voedingsbodem voor een masterplan voor het 
nieuwe stadsmuseum. Naast de conceptbepaling, zal het daarin vooral van belang zijn om alle 
voorgestelde ideeën te koppelen aan budgetten, personeelsinvesteringen en een timing. Want 
uiteraard vraagt de ontwikkeling van een participatief stadsmuseum om een gefaseerde aanpak. Een 
uitgebalanceerd masterplan moet een realistische uitvoering van het museumconcept mogelijk 
maken.  
 
Het Museumtraject wil op die manier, van bij de start, een participatief proces creëren waarbij het 
concept en de inhoud van het museum  beïnvloed worden door een lang proces van interactie met 
de diverse stakeholders en het publiek.   
 
Hoe heb je het project aangepakt? Wie werd betrokken en welke fasen zijn er in het 
project? 
 
Aangezien het Museumtraject nog steeds loopt, lichten we hier enkel de MaMuze-brainstorm uit als 
voorbeeld van participatief werken. De eerste denkdag met experts startte in 2012 en de try-
outtentoonstelling en publieksbevraging is voorzien voor 2014. De verschillende fasen van het traject 
bouwen op elkaar voort en verwijzen naar elkaar. Door er één element uit te halen ten behoeve van 
deze fiche, lijkt die samenhang hier soms een beetje verloren te gaan.  
 
Voorbereiding 
The braindrain: “We want you!” 
Er werd in eerste instantie veel aandacht besteed aan de selectie van de deelnemers die werden 
uitgenodigd voor MaMuze. We vertrokken vanuit de erfgoedsector en vulden de deelnemerslijst aan 
met vertegenwoordigers van andere sectoren zoals onderwijs of toerisme.   
 
Er werd een aparte vormgeving gecreëerd voor de brainstorm, die tot doel had mensen te inspireren 
en tegelijk duidelijk te maken wat we van hen verwachtten. 
 

 
 
Een persoonlijke opvolging van de uitnodiging was nodig om het concept van de brainstorm te 
verduidelijken,  heel wat deelnemers voelden enige schroom om in deze prille fase concreet mee na 
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te denken over wat zij wilden voor ‘hun museum’.  Het idee om van bij de start te participeren was 
voor sommigen een nieuw (maar ook uitdagend) gegeven.  Vanuit die optiek was het extra belangrijk 
om een duidelijk kader te creëren voor de brainstorm (cf. de commentaar van Nina Simon over 
‘scaffolding’).  Vandaar ook de persoonlijke opvolging vooraf en de duidelijke, getrapte opbouw van 
de denkdag zelf.  
 
Verloop van MaMuze 
‘The braindrain in actie’ 
De brainstorm startte met een algemene inleiding over het Museumtraject en welke museale 
concepten al uit de voorgaande fasen naar voor kwamen. Daarna volgden een kennismakingsronde 
en drie werkrondes die focusten op de drie centrale vragen:  
 

- “Wat is jouw ideale museum?”,  
- “Wat wil je zien in het museum?”,  
- “Wat wil je doen in het museum?”.  

 
De eigenlijke werkmomenten werden telkens 
onderbroken door korte filmpjes. Daarin werd de 
ene keer een museumconcept voorgesteld aan de 
hand van een concreet voorbeeld. De andere keer 
kwamen de visies van een aantal sleutelfiguren 
via korte interviewquotes in beeld. Op die manier 
werden de deelnemers enerzijds gestimuleerd om 
ruimer te denken over museumwerking.  
Anderzijds kregen ze door de voorbeelden en 
quotes toch een duidelijk kader over wat er van 
hen verwacht werd. Inspiratie en structuur gingen 

hand in hand. De deelnemers waren verdeeld over acht tafels met telkens een tafelbegeleider. Een 
centrale begeleider en een presentator zorgden voor het globale verloop van de discussie.  Alle 
ideeën werden ook in ‘real time’ in een beeldverslag gevat, volgens de methode ‘visual harvesting’. 
Dit betekent dat onmiddellijk tijdens de brainstorm tekeningen worden gemaakt van het 
besprokene. De ‘visual harvesting’ werd ingezet met het oog op de compilatietentoonstelling in 
2014, maar bood tijdens de dag zelf ook een creatieve meerwaarde voor de deelnemers. 
 
Naverwerking  
‘The braindrain én actie’ 
Het creëren van een brede gedragenheid voor het Museumtraject en het peilen van het engagement 
voor verdere participatie was de hoofddoelstelling van MaMuze en die lijkt geslaagd te zijn. Van de 
vijftig deelnemers aan MaMuze schreven dertig mensen zich in om in een volgende fase verder te 
werken aan de verdieping en verfijning van de ideeën die in deze eerste brainstorm geopperd 
werden.  
 
Uit MaMuze kwamen verschillende thema’s voor het nieuwe museum naar voor. De meest vermelde 
onderwerpen uit deze brainstorm, gecombineerd met de topthema’s uit andere 
stakeholdersbevragingen zullen verder uitgewerkt worden in een try-outtentoonstelling voor het 
stadsmuseum in 2014. Die tentoonstelling zal gerealiseerd worden met de concrete input en 
medewerking van de deelnemers aan deze eerste bevraging. De participanten van het eerste uur 
evolueren van ‘contributors’ van ideeën en verwachting voor het nieuwe museum tot ‘cocreators’ die 
samen met het museumteam een tentoonstelling realiseren. En ook die tentoonstelling zal op haar 
beurt de input en feedback van het publiek mogelijk moeten maken. Op die manier hopen we de 
krijtlijnen voor het nieuwe museum participatief in te vullen. Bovendien zien de participanten hun 
eigen inbreng zo ook afgetoetst bij een publiek. 
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Wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten?  
 
Het Museumtraject is nog lang niet ten einde, maar doorheen al onze contacten hebben we al mooie 
én uitdagende momenten meegemaakt.  
 
Wat onmiddellijk opvalt, is het enthousiasme en de bereidwilligheid van tal van Mechelse spelers om 
actief betrokken te worden bij het traject in de aanloop naar het nieuwe museum. Mensen offeren 
spontaan hun vrije dag op om mee te komen nadenken en geven aan ook in de voortzetting van het 
traject actief te willen blijven participeren.  De cijfers van MaMuze liegen niet: meer dan een derde 
van de deelnemers geeft als motivatie voor zijn komst: “Willen participeren, samen een Mechels 
verhaal maken”. Een persoonlijk hoogtepunt is dat, hoewel de participatiemodellen van Nina Simon 
nog lang geen gemeengoed zijn, mensen spontaan zeer ver gaan in hun inbreng in het toekomstige 
museum. De museummedewerkers worden gezien als de experten die het geheel van een dergelijke 
tentoonstelling in goede banen leiden, maar de lokale spelers willen zich alvast op verschillende 
vlakken actief inzetten voor de tentoonstelling van 2014. 
 

 
 Motivatie deelname MaMuze 

 
Dergelijk enthousiasme houdt ook een risico in, want het museumtraject werkt op lange termijn, 
over verschillende aspecten van museumwerking en beleidsvoering heen en enthousiasme laat zich 
moeilijk inperken door administratieve en logistieke beperkingen. Door mensen zo intens bij het hele 
proces te betrekken creëer je ook erg hoge verwachtingen en het blijft een uitdaging om die 
verwachtingen te kanaliseren richting een gedragen, kwaliteitsvol eindproduct.  
 
Omdat dit alles ook voor ons een nieuw werkingsmodel is, is het niet altijd even evident om de eigen 
timing te stroomlijnen met de enthousiaste verwachtingen van de deelnemers. Het verwerken van 
de input van anderen vraagt ook de nodige tijd en is behoorlijk arbeidsintensief. 
 
Welke tips en gouden raad heb je voor andere projecten?  
 
De reacties tijdens en na MaMuze lieten ons aan den lijve ervaren hoe krachtig en inspirerend de 
input van anderen kan zijn voor je eigen werking. En hoe waardevol die openheid van een dergelijk 
klankbord is. Bepaalde onderwerpen of visies ontwikkelen binnen de eigen organisatie vertrekt toch 
altijd weer vanuit eenzelfde (vast en vertrouwd) referentiekader. Samenwerken met anderen werkt 
in die zin – hoe moeilijk ook soms – echt als een blikopener. 
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