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Welkom, toelichting op museumrestaurants en EETiKET 
 

Jullie weten wel wat voor bijzondere dag het vandaag is? 
Misschien kan de volgende afbeelding met daarop een 
herkenbaar sprookjesfiguur een hint geven: vandaag is de 
eerste dag van de Week van de Smaak, het jaarlijks 
evenement rond eetcultuur waarbij meer dan 1.000 
smakelijke activiteiten plaatsvinden in heel Vlaanderen en 
Brussel. En met de start van de Week van de Smaak gaat 
ook het nieuwe EETiKET-jaar in – EETiKET is het project 
rond eten en tafelen speciaal voor kinderen.  

Geen mooier moment dus voor dit smakelijke 
inspiratiemoment! Van harte welkom allemaal op deze 
bijeenkomst over kinderen, musea en eten, georganiseerd 
door FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), waar de Week van de Smaak en 
EETiKET als projecten deel van uitmaken. We zijn hier met vertegenwoordigers van 
diverse organisaties: de museumraad, gemeentelijke besturen en projecten, de 
Gezinsbond en natuurlijk een heel aantal musea: allemaal actief op het gebied van 
cultuur en gezin – met name kinderen binnen het gezin. Fijn dat jullie allemaal gekomen 
zijn. 

Deze bijeenkomst heeft als doel elkaar te inspireren om de kind- en 
gezinsvriendelijkheid van onze organisaties (ik zal verder over musea spreken)  te 
versterken door een link te leggen met eten en eetcultuur. Waarom hebben we bij FARO 
gekozen om een inspiratiemoment rond dit thema van musea en eetcultuur te 
organiseren? 

We zullen daarvoor eens kijken naar de meest duidelijke vorm van eetcultuur in en nabij 
het museum: dat is het museumrestaurant of museumcafé. Een extra voorziening 
die het museum nog kind- en familievriendelijker kan maken. Kinderen krijgen nu 
eenmaal dorst, honger – en schromen niet om dit duidelijk aan te geven. Zij en hun 
ouders hebben bovendien tijdens een museumbezoek behoefte om rustig te zitten, een 
moment samen te hebben – en een restaurant, café of picknickplek biedt deze 
gelegenheid.   

Daaruit blijkt al dat het belangrijk is om aandacht te geven aan de eetgelegenheid bij het 
museum. Vooral ook omdat je als museum met die extra eet-faciliteit handig inspeelt op 
de vraag van het hedendaagse publiek om een compleet pakket: mensen willen graag 
iets doen, beleven, en ook nog een drankje of hapje nuttigen om die ervaring compleet 
te maken. 

Met die gedachten in het achterhoofd zien we dat het interessant is voor het museum om 
de samenwerking op te zoeken, dan wel te versterken, met het museumrestaurant. Er zit 
veel voordeel in voor het museum. Dat kan een financieel voordeel zijn, als we denken 



aan een museumrestaurant/café dat door het museum zelf wordt uitgebaat en waaruit 
het museum inkomsten haalt. 

Maar ook als het een restaurant betreft waarbij een externe concessiehouder is 
aangesteld, dat kan ook om een restaurant gaan dat niet in of naast het museum ligt, 
maar in de buurt ervan, schuilt er voordeel in voor beide partijen: ze kunnen elkaars 
werking versterken, door naar elkaar te verwijzen en door publiek naar elkaar door te 
verwijzen. Hier liggen kansen!  

EETiKET maakt hier alvast een start in. In het kader van EETiKET 
zetten 22 erkende musea en voedingsmusea, zich dit jaar in 
om kinderen te leren en laten genieten van eetcultuur. Deze 
EETiKET-musea leggen op de eerste plaats een inhoudelijke link 
met eetcultuur, door aandacht te besteden aan eten en drinken in 
hun collecties – een herkenbaar thema voor kinderen. Bovendien, 
en dit is niet alleen interessant voor de EETiKET-musea, maar 
voor alle musea: zij halen de samenwerkingsbanden met het  
museumrestaurant/café aan. Ze maken verwijzingen naar het restaurant/café en 
moedigen het restaurant/café aan om verwijzingen terug te maken: 

Vb. Voorbeelden van zulke verwijzingen van museum naar restaurant: combi-tickets 
waarbij kinderen een korting krijgen op een gerecht in het restaurant of een gratis 
drankje kunnen afhalen, een speurtocht die door het restaurant gaat of er eindigt, 
arrangementen voor groepen zoals verjaardagsfeestjes waarbij een museumbezoek 
eindigt met lekkers of een smakelijke workshop in het restaurant. 

Vb. Koppelingen die het restaurant naar het museum kan maken: gerechtje op de 
kindermenukaart dat verwijst naar de collectie (kunstzinnige broodjes of middeleeuwse 
soep), een menukaart, onderleggers of serviesgoed die verwijzen naar wat in het 
museum te zien is, speciale decoratie aan de muur en andere aankleding. 

Het zijn voorbeelden van hoe de EETiKET- musea dit jaar de link leggen tussen museum 
en eetgelegenheid. EETiKET ondersteunt hen daarin met divers materiaal: materiaal 
om met name in het museumrestaurant/café te gebruiken en dat varieert van 
raamstickers tot boekjes, onderleggers en evaluatiekaarten voor de kinderen.  

Materiaal dat de musea helpt om ook wat cultuur te brengen in het 
museumrestaurant/café. Ik kan verklappen: buiten EETiKET zit niet elke 
museumrestaurantuitbater op te wachten. In de afgelopen maanden heb ik contact 
gehad met tientallen musea en ik hoorde al te vaak dat een vlotte samenwerking tussen 
museum en restaurant niet altijd evident is.  Een restauranthouder of café-uitbater heeft 
natuurlijk in de eerste plaats vooral een commercieel belang – en heeft soms weinig 
voeling met de filosofie en activiteiten van het museum. 

Ik wil jullie natuurlijk niet ontmoedigen, juist aanmoedigen! Deze dag is zó ingericht om 
jullie te laten zien wat het belang is van deze link tussen jullie organisatie en eetcultuur – 
met name speciaal voor kinderen, én om elkaar te inspireren om het om te zetten in een 
in alle aspecten succesvolle samenwerking. 

Om dat te bewerkstelligen, hebben we een heerlijk menu samengesteld vandaag, met 2 
sprekers en een discussie. Laat het jullie smaken! 


