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1. Samenvatting beleidsplan_______________________________________________ 
  

Het Nationaal Monument Oranjehotel (NMOH) laat zien hoe kwetsbaar vrijheid is en vertelt het 

verhaal van al die mensen die hier, tijdens de Duitse bezetting - op de plek waar het allemaal 

gebeurde - werden opgesloten. Hun verhalen over angst, hoop, geloof en vaderlandsliefde verbinden 

we aan actuele thema’s als rechteloosheid, onderdrukking, vervolging en de keuzes die mensen onder 

die omstandigheden maken. 

      Het NMOH is een van de vijf rijks gesubsidieerde nationale herdenkingslocaties waar de herinnering 

aan de Tweede Wereldoorlog levend wordt gehouden ten behoeve van herdenkingen, informatie en 

educatie. Na een lange periode van 

voorbereidingen is het NMOH op 6 september 2019 door Z.M. koning Willem- Alexander geopend. De 

inspanningen van de Stichting Oranjehotel hebben zich in de periode vanaf de sluiting van het gebouw als 

penitentiaire inrichting in 2009 tot de opening, gericht op het behouden van een deel van het historische 

complex. Dit werd gevolgd door de aanpassing en museale inrichting ervan met behoud van zoveel 

mogelijk authentieke elementen. Die doelstelling heeft de stichting overtuigend gerealiseerd. In 2019, het 

jaar van de opening, heeft het initiële publieksprogramma vorm gekregen, bestaande uit de vaste en 

semipermanente publiekpresentatie.   

     Vanaf september 2019 is het NMOH open voor het publiek. Er is sprake van een succesvolle start. Met 

een kleine vaste staf en een enthousiaste groep vrijwilligers kon direct na de opening met het 

publieksprogramma worden begonnen en werden t/m maart 2020 16.295 bezoekers geteld - waarvan 

2688 (17%) jongeren onder de 25 en scholieren in groepsverband. Voor zover te kwantificeren, zijn de 

activiteiten in onderstaande tabel opgenomen. 

     Op 5 oktober 2019 vond onder grote belangstelling de 74ste herdenking plaats in het Oranjehotel, voor 

het eerst in het amfitheater. Ruim 500 mensen luisterden naar de speeches van Sander Dekker, minister 

voor Rechtsbescherming, en Prof. Kees Schuyt, jurist en socioloog. Leerlingen van het Maris College lazen 

fragmenten voor uit brieven van oud-gevangenen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Koninklijke 

Politiekapel Haaglanden en The Haque String Trio. Na het programma volgden kransleggingen bij 

Dodencel 601.  

     De komende jaren kunnen we op volle kracht aan de realisatie van onze doelen werken en de 

werkwijze, kwaliteit en het publieksbereik toetsen en evalueren. De resultaten en reacties tot nu toe 

bieden vertrouwen voor de komende periode 2020-2024 . 
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Samenvatting terugblik. 

Totalen 2017 2018 2019 2020 

Activiteiten Voorbereiding. 

Ontwerp 

Def. ontwerp 

Restauratie 

Complex 

Museaal 

concept 

Oplevering 

Inrichting 

Opening 

Reguliere-openstelling  

Herdenking 

Educatief- programma 

Manifestaties 

Samenwerking 

Doorontwikkeling 

Reguliere-openstelling  

Herdenking 

Educatief- programma 

Manifestaties 

Samenwerking 

Door-ontwikkeling 

Manifestatie 75 jaar-vrijheid 

Organisatie-ontwikkeling 

Marktontwikkeling 

Bezoekers-

aantallen 

  Prognose: 10.000 Target: 24.000 

 

 

 

Samenvatting vooruitblik 

De komende planperiode 2020-2024 is gericht op door ontwikkelen, versterken, consolideren en groei. Er 

wordt een afgewogen marketingstrategie gevolgd, die gericht is op een realistische groei van het 

bezoekersaantal. Als herinneringscentrum krijgt het NMOH haar financiële dekking van de generieke 

exploitatielasten van:  

• beheer en behoud subsidies van het Ministerie van VWS 

• exploitatie bijdrage van de afdeling Monumentenzorg Gemeente Den Haag  

• eigen inkomsten entree, horeca, winkel en verhuur en projectinkomsten via fondsen 

Anders dan bij de andere lieux de mémoire zoals Westerbork, Vught en Amersfoort, is het NMOH geen 

kamp in het buitengebied, maar van oudsher een bekend gevangenisinstituut dat door de Duitse bezetter 

werd ingezet voor vervolging en terreur. Daardoor is het NMOH naast nationaal ook indringend Haags 

cultureel erfgoed. Erfgoed dat bovendien wat missie betreft optimaal aansluit bij het huidige Den Haag 

als internationale stad van Vrede en Recht. 

     In het verlengde daarvan wil het NMOH de komende jaren naast het reguliere aanbod nieuwe en 

innovatieve programma’s en werkvormen voor schoolgroepen en nieuwe publieksgroepen ontwikkelen. 

Mede gebaseerd op meerstemmigheid en ervaringen van hedendaagse getuigen of slachtoffers van 

onderdrukking, onrecht, vervolging en/of uitsluiting. Zo kunnen we de boodschap van het NMOH 

actualiseren voor mensen die de oorlog niet meemaakten en/of er weinig van weten. 

     Dat is geen geringe ambitie voor een instelling die thans uit 3 fte bestaat. Uiteraard wordt er daarbij 

samengewerkt met musea en instellingen met publieksfuncties op het terrein van burgerschapseducatie, 

democratie, historie, WO2 en rechtsstatelijkheid. Die kennisdeling is profijtelijk voor alle betrokkenen. 

  

Totalen 2021 2022 2023 2024 

Activiteiten Reguliere 

openstelling  

Herdenking 

Educatief- programma 

Manifestaties 

Samenwerking 

Doorontwikkeling 

Reguliere 

openstelling  

Herdenking 

Educatief- 

programma 

Manifestaties 

Samenwerking 

Reguliere 

openstelling  

Herdenking 

Educatief- programma 

Manifestaties 

Samenwerking 

Door-ontwikkeling 

Reguliere 

openstelling  

Herdenking 

Educatief- programma 

Manifestaties 

Samenwerking 
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Organisatie-

ontwikkeling 

Museumregistratie 

Kwaliteitszorg 

Marktpenetratie 

Doorontwikkeling  

Manifestaties 

Marktpenetratie 

 

 

Manifestaties 

Markt-ontwikkeling 

 

Door-ontwikkeling 

Manifestaties 

Markt-ontwikkeling 

 

Bezoekers 

aantallen 

Target:  

27.500 

Target:  

30.000 

Target: 

32.500 

Target: 

35.000 

Gevraagde 

bijdrage 

Deskundigheid en 

uitvoerings-capaciteit 

Onderzoeken 

Ontwikkeling 

Testen  

 

Deskundigheid en 

uitvoerings-

capaciteit 

Ontwikkeling 

 Pilots 

 

Deskundigheid en 

uitvoerings-capaciteit 

Ontwikkeling 

Nieuw aanbod 

 

Deskundigheid  en 

uitvoerings-capaciteit 

Ontwikkeling 

Nieuw aanbod  

 

 

 
 

2. Terugblik tot 2020_____________________________________________________________ 

 

2.1     Inhoudelijk beleid 

 

Statutaire doelstelling ( 1947, laatste herziening 2012): 

 a. Onderhoud van het door het comité Oranjehotel gestichte monument. 

b. De verzorging van dodencel 601, gemeentelijk monument, in de cellenbarak. 

c. Andere activiteiten van dezelfde aard als de onder a. en b. van dit artikel genoemde 

doelstellingen, een en ander in de ruimste zin des woords. 

Toelichting doelstelling 1947: Voor het levend houden van de herinnering aan hen, die in den WO2 tot 

het daadwerkelijke verzet hebben bijgedragen en daartoe in het Oranjehotel opgesloten zijn geweest. 

 

De missie en doelstelling van het Nationaal Monument Oranjehotel is tweeledig. Enerzijds heeft het de 

verantwoordelijkheid de authentieke monumenten in de voormalige Scheveningse gevangenis in stand te 

houden en toegankelijk te maken, anderzijds draagt het de boodschap van het belang van de rechtsstaat 

in een democratische samenleving als grondslag voor vrede uit. Het NMOH wil een breed publiek laten 

zien hoe kwetsbaar vrijheid is door het kennis te laten nemen van wat er in de Tweede Wereldoorlog en 

in het bijzonder in het ‘Oranjehotel’ is gebeurd.  

 

Terugblik 

In de periode tot 2020 zijn het behoud van de monumenten en een aansprekende formulering van de 

maatschappelijke boodschap gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een publiek toegankelijk 

herinneringscentrum dat op 6 september 2019 werd geopend. De hoge kwaliteit van het 

herinneringscentrum, inhoudelijk en wat betreft presentatie, is tijdens de realisering in de afgelopen 

twee jaar een voortdurend streven geweest. Een team van deskundigen heeft aan het ontwerp van het 

gebouw en de inhoud van de tentoonstelling gewerkt, daarin ondersteund door externe adviseurs, 

waaronder dr. Bas von Benda Beckmann, auteur van het in 2019 uitgekomen boek Het Oranjehotel, een 

Duitse gevangenis in Scheveningen.  

     De reacties van de bezoekers, in het reactieboek, op kaartjes aan het einde van de tentoonstelling en 

op google, in het eerste half jaar, zijn uitgesproken positief. Mensen zijn onder de indruk van het 
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monument en de inhoudelijke tentoonstelling en vinden het een beleving hier te zijn geweest. Uit deze 

feedback blijkt dat de juiste toon is aangeslagen, zowel met restauratie van gebouw als 

tentoonstellingsbeleving. Uit publieksonderzoek blijkt dat ruim 90% van de respondenten aangeeft een 

bezoek aan anderen aan te bevelen, waarmee de Net Promotor Score een zeer hoge 56 punten scoort. 

De kwaliteit van de tentoonstelling en het gebouw wordt als ruim voldoende ervaren en ook de 

vriendelijkheid van de medewerkers scoort hoog. Kritische geluiden zijn er ook: de bewegwijzering in de 

omgeving en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verdienen meer aandacht. Dat wordt reeds 

uitgewerkt om te verbeteren. 

 

Positionering  

Als Nationaal Monument positioneert het Oranjehotel zich nadrukkelijk op landelijk niveau. De verhalen 

van de ruim 25.000 gevangenen uit de periode 1940-1945 zijn onlosmakelijk verbonden met 

oorlogsherinneringen uit het hele land - en door emigratie ook daarbuiten. Met de komst van het 

herinneringscentrum Oranjehotel is een nieuwe betekenisvolle en authentieke plek toegevoegd aan het 

verhaal van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en in Den Haag als internationale stad van Vrede & 

Recht in het bijzonder. Door de ligging in de stad Den Haag en in de onmiddellijke nabijheid van het 

Internationaal Strafhof en het Vredespaleis legt het NMOH een verbinding tussen de gevolgen van oorlog 

en onrecht en het wereldwijde belang van recht en vrede in onze maatschappij. Belang, betekenis en 

draagvlak zijn gebleken door erkenning door VWS in 2017 als vijfde Nationaal Herinneringscentrum, naast 

de Kampen Vught, Westerbork en Amersfoort en het Indisch Herinneringscentrum Museum Sophiahof. 

     Bovendien had het Oranjehotel als Duitse gevangenis een belangrijke positie binnen het terreur- en 

vervolgingsregime van de bezetter, aldus ook een positie innemend in het grotere verhaal. Voor veel 

gevangenen was het Oranjehotel het begin van een zware en onzekere tocht langs andere 

gevangenissen, kampen of tuchthuizen. Daardoor is het Oranjehotel verbonden aan nationale en 

internationale plekken van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De voorgestelde aanwijzing als 

Rijksmonument in samenhang met de Waalsdorpervlakte bevestigt deze positie. Het Oranjehotel krijgt 

daarmee een blijvende positie van lokaal en internationaal belang. 

 

Samenwerking    

Als ‘nieuwe’ speler binnen het veld van musea en herinneringscentra ‘40-‘45 en binnen Den Haag is het 

Oranjehotel zich altijd bewust geweest van de vanzelfsprekendheid en kracht van samenwerken. Het 

Oranjehotel opereert in de volgende samenwerkingsverbanden, waarbij uitwisseling, kennisdeling, 

afstemming en collectieve promotie het uitgangspunt is:  

Op landelijk niveau 

Stichting Musea en Herinneringscentra ‘40-‘45, Platform WO2, Netwerk Oorlogsbronnen, 75 jaar Vrijheid 

en overige (collegiale en beleidsmatige) samenwerking herinneringscentra: Kamp Westerbork, Nationaal 

Monument Kamp Vught, Kamp Amersfoort, Indisch Herinneringscentrum.  

Op provinciaal niveau: 

Erfgoedtafel Provincie Zuid-Holland, Atlantikwall, Overleg en Jury 100 foto’s / 75 jaar Vrijheid.  

Op gemeentelijk/stedelijk niveau: 

Presentatie-instellingen Vrede en Recht Den Haag, Directeuren Overleg Musea Den Haag, Haags Comité 

WO2, Humanity House, Museon, Vredespaleis en Haags Historisch Museum, Haagse Vrijheidsweken, Just 

Peace en educatieve samenwerking met ProDemos. 
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Publieksbeleid 

Van meet af aan is het publieksbeleid erop gericht het Nationaal Monument Oranjehotel te positioneren 

als plek waar het belang van vrijheid, mensenrechten, solidariteit en rechtsstaat zichtbaar is. 

Positionering en profilering, en het vestigen van het ‘merk’ van het Oranjehotel als herinneringscentrum 

waren, zijn nog steeds de belangrijkste doelstellingen in het publieksbeleid. 

       In het publieksbeleid onderscheiden we drie primaire doelgroepen: 

1) (Dag)toerist (nationaal en internationaal, individueel en in groepsverband). 

2) Educatieve bezoeker & professionals.  

3) Stakeholders (een combinatie van direct betrokken, zoals nabestaanden en hun families; 

omwonenden).  

      Groeiscenario’s voor de ontwikkeling van het publiek zijn mede ontwikkeld op basis van ervaringen bij 

vergelijkbare instellingen en op basis van de groeicijfers van het toerisme naar Den Haag. We verwachten 

dat we na een sterke groei de eerste maanden na de opening een stabieler bezoekersvolume realiseren, 

waarbij we elk jaar streven naar groei. Publieksonderzoek moet uitwijzen of deze doelstellingen worden 

gehaald en welke doelgroepen daadwerkelijk binnenkomen - of voor welke doelgroepen de 

verwachtingen en/of marketing inspanningen bijgesteld moeten worden.  

     In de periode september t/m december 2019 streefden we naar 10.000 bezoekers, een aantal dat we  

overheen gingen met in totaal 11.661 bezoekers. Van de bezoekers is thans tot maart 2020 17% jonger 

dan 25 jaar, veelal jongeren die met hun ouders en/of grootouders meekomen voor een bezoek. In de 

eerste periode ontvingen we 1355 leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs voor het - in ontwikkeling 

zijnde -  educatief programma. Een deel van de bezoekers komt in groepsverband, zoals families, 

waaronder nabestaanden van familieleden die hier gevangen zaten. Daarnaast ontvangen we groepen 

van ministeries en andere (semi) overheden of groepen die een gezamenlijke interesse voor het 

onderwerp delen, zoals historische verenigingen of serviceclubs. 

Bezoekers zijn afkomstig uit het hele land. Postcoderegistratie wijst uit dat in de eerste twee maanden 

bezoekers werden ontvangen van Appingedam tot Valkenburg, en van Middelburg tot Nijmegen. Den 

Haag zelf scoort in 2019 met 25% van de bezoekers hoog. Maar ook Belgen, Engelsen, Amerikanen en 

Duitsers weten het Oranjehotel inmiddels te vinden. Alle tentoonstellingsteksten zijn in het Nederlands 

en Engels, met hand out in Duits en Frans. Audio is ook in het Engels, Duits en binnenkort in het Frans 

beschikbaar. 



6 

 

Gegevens over 2019: 

 

2.2      Economische en/of maatschappelijke betekenis 

 

Verbindingen  

Bij de totstandkoming van het Oranjehotel als openbaar herinneringscentrum zijn veel     

samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Sommige tijdelijk, vele duurzaam. Onder andere met leveranciers 

en partijen op het gebied van bouwkunde, techniek, vormgeving, horeca en diverse faciliteiten. Daarbij is 

primair gestreefd naar samenwerking met lokale partners.   

     Op maatschappelijk vlak is en wordt verbinding gezocht met veel Haagse partijen, vooral door het 

werven van de vele vrijwilligers onder met name de Haagse bevolking. Behalve onontbeerlijke capaciteit 

levert dit ook draagvlak, ‘ambassadeurs’ en gevoel van eigenaarschap op binnen de Haagse 

gemeenschap(pen) en daarmee de gewenste ‘aarding’ in het Haagse. Ook is er samenwerking met lokale 

herdenking- en herinneringsplekken in de stad, zoals het Stijkelplein Duttendal. 

 

2.3        Bedrijfsvoering 

 

Organisatorische en financiële ontwikkelingen   

Van 2015 tot en met 2019 was er sprake van een projectorganisatie die zich richtte op het van de sloop 

redden van een zo groot mogelijk deel van het historische cellencomplex en dat te ontwikkelen tot 

openbaar herinneringscentrum. Vervolgens lag de nadruk op fondsenwerving en concretisering. Beide 

zijn gelukt. Hierbij werd enthousiaste en onmisbare (aanvullende) steun verkregen van partijen als de 

gemeente Den Haag, Provincie Zuid Holland, vfonds, Postcode Loterij, Ministerie van VWS en Justitie. 

     Er waren ook tegenvallers: de behoedzame en complexe restauratie kostte veel meer dan aanvankelijk 

begroot en zorgde ervoor dat de opening half jaar verschoven moest worden. Onvoorziene tegenvallers 

rond de verwijdering van asbest, funderingsherstel, problemen met het dak en aanwezigheid van chroom 

6 hebben geleid tot aanzienlijke meerkosten. De dekking van de aanvullende financiering daarvan drukt 

op de vigerende exploitatiebegroting. Ook bleek de benodigde reservering voor het toekomstige groot 

onderhoud forser dan aanvankelijk gedacht. Ondanks deze tegenvallers ziet de exploitatie er thans solide 

uit en is het historische gebouw door alle inspanningen duurzaam behouden. De recente aanwijzing 

ervan als Rijksmonument onderstreept haar waarde als nationaal cultureel erfgoed, maar ook de kwaliteit 

van de architectonische ingrepen ten behoeve van de nieuwe functie, passend bij het historische 

karakter. 
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Ondernemerschap    

Voorafgaand aan de bouw bepaalden het conceptualiseren en voorbereiden van de realisatie alle 

inspanningen, waaronder het verwerven van dekking voor de stichtingskosten. Een proces van zoeken 

van financiers, sponsors en uitvoerende partijen. Maar ook van creatief omgaan met tegenvallers en waar 

mogelijk vinden van goedkopere oplossingen i.v.m. een beperkt budget. In de opbouwfase tot september 

2019 is de Stichting Oranjehotel bezig geweest de onderneming op een gezonde basis in te richten. 

Daarbij hoorde het opzetten van een effectieve, efficiënte en verantwoorde staande organisatie met een 

realistische meerjarenbegroting.  

     De huidige organisatie opereert ondernemend: ze is klein en flexibel, probeert kosten te minimaliseren 

en inkomsten te maximaliseren. Wat het laatste betreft zijn er door de aard van missie en visie uiteraard 

beperkingen. Uitbundige merchandising, locatieverhuur of andere commerciële activiteiten zijn weinig in 

overeenstemming  met de functie van herinneringscentrum op een beladen authentieke locatie. 

Omgekeerd lukt het regelmatig ‘om niet’ externe deskundigheid in te zetten vanwege het goede doel. 

 

Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit  
Het stichtingsbestuur was tot de opening gericht op realisatie van het openbare herinneringscentrum als 

nationaal monument. Het bestuur bestaat uit negen leden. De zittingstermijn is vier jaar met mogelijkheid 

van herbenoeming zonder maximum. De voorgenomen wijziging van de bestuursstructuur per 2020 is als 

volgt:  

1. een bestuur /rvt van vijf leden (tijdelijk maximaal zeven leden) en gewijzigde statuten. 

2. een aantal zittende leden zal vanaf eind 2020 aftreden, voor de anderen wordt een aftreedrooster 

ingevoerd op basis van maximaal twee zittingsperioden van vier jaar. 

In de loop van 2018 zijn de directeur en twee medewerkers aangesteld. Vanaf 6 september 2019  is er 

sprake van een bestuur, staf (3 fte) en ongeveer 70 vrijwilligers voor het huidige herinneringscentrum. 

     De Governance Code Cultuur is waar mogelijk door het uitvoerende bestuur in de voorbereidingsfase 

tot september 2019 toegepast. De GCC zal met ingang van 2020 in lijn met de genoemde aanpassing van 

de organisatie en de governance  worden toegepast. Ook de Code Culturele Diversiteit wordt dan nader 

geïmplementeerd. In komende jaarverslagen wordt hierover expliciet gerapporteerd. 
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3.  Plannen en activiteiten voor de periode 2020-2024____________________________ 

 

3.1  Inhoudelijk beleid 

 

Missie, visie en doelstelling 

Het authentieke oorlogsmonument Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag heeft als missie een 

breed publiek te laten zien hoe kwetsbaar vrijheid is door het kennis te laten nemen van wat in de 

Tweede Wereldoorlog in Nederland en in het bijzonder in het ‘Oranjehotel’ tijdens en kort na de oorlog 

gebeurde. Het belicht een periode waarin Nederland direct te maken kreeg met oorlog, bezetting, 

dictatuur en vervolging, geeft inzicht in de dilemma’s die dat met zich meebracht en legt de link met de 

actualiteit. Door middel van een vaste tentoonstelling, een educatief programma en het organiseren van 

educatieve activiteiten, evenementen en een jaarlijkse herdenking zet het NMOH aan tot nadenken en 

geeft inzicht in het belang en de kwetsbaarheid van waarden als solidariteit, medemenselijkheid en 

democratie.  

 

 

 



9 

 

Inhoudelijke kwaliteit waarborgen 

Via subsidie van het Ministerie van VWS en de Gemeente Den Haag voor het beheer en in stand houden 

van het monument is de continuïteit en gebouwkwaliteit van het NMOH al stevig geborgd. Ook de status 

van rijksmonument in de toekomst draagt bij aan deze kwaliteitsborging. In 2020 wordt het proces tot 

opname als Geregistreerd Museum in het Nederlands Museumregister in gang gezet, mede om 

Museumkaart toegankelijk te worden en lid te worden van de Museumvereniging. Met de toekomstige  

opname in het Museumregister conformeert het NMOH zich aan nationaal erkende museale 

professionele kwaliteitsnormen. Deze worden nu reeds als richtlijn voor verbeteringen gehanteerd.  

De performance richting bezoekers en publiek wordt met ingang van 2020 jaarlijks getoetst door middel 

van doorlopend publieksonderzoek. De resultaten en verbeterpunten worden ook in de jaarverslagen 

gepubliceerd.  

 

3.2  Ambities Publieksbereik 2021-2024 

 

Verdiepen en verbreden 

De kerntaken van NMOH worden uitgevoerd op basis van de instellingssubsidie van het Ministerie van 

VWS t.b.v. de nationale herinneringscentrumfunctie en een exploitatiesubsidie Monumentenbeheer van 

de gemeente Den Haag. Het betreft de kerntaken op het terrein van: Instandhouding, herdenken en 

herinneren en beheer en behoud en publieksbereik. Naast deze kerntaken heeft het NMOH een 

aanvullende ambitie geformuleerd: innovatie, ontwikkeling en intensivering van educatie en 

publiekswerking. De ontwikkeling van programma’s gericht op intergenerationeel leren, inclusiviteit en 

relevantie van NMOH voor jongeren staan daarin centraal. De context van Den Haag Stad van Vrede en 

Recht is een agenderende en drijvende kracht. 

 

A. Verdiepen van huidig publiek 

We constateren dat ons beoogde publiek de weg naar het herinneringscentrum weet te vinden: landelijk 

publiek met belangstelling voor cultuur, geschiedenis en WO2. Deze doelgroep komt overeen met 

gegevens uit het publieksonderzoek uit 2018 naar de betekenis van, interesse in en omgang met de 

Tweede Wereldoorlog. De benoemde segmenten Geëngageerden, Comfortzoekers en Nostalgisten1 zijn 

de typen bezoeker die in de eerste maanden een significant deel van onze bezoekers uitmaakt. Opvallend 

daarbij is het bezoek van verschillende generaties samen (grootouders, kinderen, kleinkinderen). Daar 

liggen kansen voor verdieping: hoe geef je betekenis aan het bezoek zodat ook nieuwe generaties bekend 

raken met de thema’s die in het Oranjehotel worden behandeld?  

 

B. Verbreden van huidig publiek 

Sectorbreed constateren we dat niet iedereen meedoet. Juist in de regio Den Haag waar Vrede en Recht, 

diversiteit en inclusie belangrijke pijlers zijn - en ook wel punt van zorg - van de maatschappelijke agenda, 

willen we als NMOH hier beleid op formuleren en actie toe nemen. Daarom willen wij ons intensiever 

gaan richten op publiekswerking: hoe kunnen we drempels tot het NMOH verlagen, ons verbinden met 

doelgroepen die nu nog niet bereikt worden en aansluiting zoeken bij relevante maatschappelijke 

 
1 Dit onderzoek werd onder 2.057 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar uitgevoerd. De genoemde segmenten vertellen 

iets over de omgang met en beleving van WO2 en over vrijetijdsbesteding in het algemeen en mediagebruik. Het blijft 
voor de sector een uitdaging om alle segmenten aan de thematiek te verbinden. Publiekswerking kan hierin een oplossing 
bieden.  
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thema’s? Het koppelen van het (historische) verhaal aan de belevingswereld van jongeren is daarbij 

belangrijk. Met de getuigenissen van gevangenen van het Oranjehotel als basis willen we juist jongeren 

en mensen voor wie de Tweede Wereldoorlog minder verbonden is met de eigen familiegeschiedenis 

bereiken en raken. Thema’s die toen en nu, hier en elders relevant zijn willen we daarbij behandelen. 

Voorbeelden van ‘kleine’ verhalen en getuigenissen over situaties van onrecht, ‘grote’ en universele 

thema’s als vrijheid/onvrijheid, onderdrukking en verzet, machtsmisbruik en de betekenis van 

mensenrechten en de rechtsstaat, in Nederland en elders. Met verhalen van mensen die elders geboren 

werden, vluchtten en nu deel uitmaken van onze rechtsstaat zonder willekeur, onderdrukking en 

vervolging om politieke, religieuze of etnische redenen. We laten daarmee zien dat niet eens zo ver weg 

nog ‘Oranjehotels’ bestaan, terwijl bezoekers in de cellengang teksten lezen over ruim 75 jaar geleden.  

 

C. Activiteiten 75 jaar: Bevrijding als proeftuin 

In 2020 herdenken en vieren we dat Nederland 75 jaar bevrijd is. Voor het NMOH is het een uitgelezen 

kans om in de activiteiten rond 75 jaar Vrijheid een eigen zichtbare rol te spelen, evenementen te 

faciliteren en in gesprek te gaan met de verschillende (nieuwe) publieksgroepen.  

     Om verdieping en verbreding van ons huidig publiek te realiseren initiëren we in 2020 nieuwe of 

intensiveren we bestaande samenwerkingen met strategische partners die ons verhaal en waarden in een 

nieuwe/aanvullende vorm kunnen aanbieden of extra context bieden. Het omgekeerde is daarbij 

uiteraard ook mogelijk. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

Activiteiten i.s.m. Platform Haagse Historie & Erfgoed (vanaf februari 2020); Deelname aan Haagse 

Vrijheidsweken (maart/april 2020); Movies that Matter filmfestival (maart 2020); Festival Classique 

(programmering met dans/performance) (juni 2020); Deelname aan de Nationale Bunkerdag 

/openstelling Atlantikwall (juni 2020); Deelname aan Open Monumentendag (september 2020);  

75 jaar VN in 75 Verhalen i.s.m. Humanity House, Unicef, Comité 4 en 5 mei, Just Peace, Gemeente Den 

Haag (24 oktober 2020); Ontsluiting en ontwikkeling van de samenhang Oranjehotel en 

Waalsdorpervlakte als Rijksmonument met context, wandel- en fietsroutes. 

Op basis van de opgedane ervaring, zullen vervolgactiviteiten worden ontwikkeld. Een belangrijk deel van 

de inspanningen richt zich daarbij op educatieve groepen (zie bij educatie).  

 

Hoe gaan we dat doen? 

a.  Kennisontwikkeling via het aanstellen van een gespecialiseerde medewerker publiekswerking voor een 

periode van vier jaar. Deze gaat zich richten op ontwikkeling, innovatie en het uittesten van nieuw 

aanbod, inclusief outreach. 

b. Het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe programma’s aan nieuwe specifieke Haagse doelgroepen, 

inclusief het opleiden daartoe van vrijwilligers binnen de eigen organisatie.  

c. Het initiëren en stimuleren van samenwerking en kennisdeling, zowel binnen Den Haag als binnen de 

groep van door het Ministerie van VWS gefinancierde Herinneringscentra.  

 

Publieksbeleid 

Ons publieksbeleid voor de genoemde beleidsperiode is erop gericht groei te genereren van een aantal 

procenten per jaar, met name onder de Nederlandse dagtoerist met interesse in geschiedenis en cultuur. 

In 2020 mede gevoed door de belangstelling rond 75 jaar Bevrijding en in de jaren daaropvolgend door 

acceptatie van de Museumkaart. We richten ons voornamelijk op de verbreding (nieuwe 

publieksgroepen, lager volume) en de ontwikkeling van educatieve groepen. Internationaal streven we 
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naar de groei van het aantal internationale bezoekers uit met name België, Verenigd Koninkrijk, 

Verenigde Staten/Canada en Duitsland.  

 

Bezoekersaantal prognose:  

 
 

 2019 (sep-dec) 2020 2021 2022 2023 2024 

Bezoekers TOTAAL 10.000 25.000 27.500 30.000 32.500 35.000 

Deel Onderwijs  

500 

 

2.500 

5.000 

(nulmeting) 

 

6.000 

 

7.000 

 

8.000 

Deel 

Publieksactiviteiten 

 750 1.000 2.000 2.500 3.000 

 

Om het publiek te bereiken hanteren we de volgende Meerjarenstrategie:  

Jaar Bezoekers Strategie Doel Marketingmethode Promotiemiddelen  

2020 25.000 Marktontwikkeling Creëren awareness en call to 

action 

 

Groei alle publieksgroepen 

 

Specifiek Haagse 

publieksgroepen 

Opbouw nieuwe 

publieksgroepen d.m.v. 

publiekswerking,  

aansluiting activiteiten 75 

jaar Bevrijding (i.s.m. 

partners) en educatie 

Bewegwijzering,  

free publicity 

on- en offline 

marketing (folders) 

2021 27.500 Marktpenetratie Groei in aantal (dag)toeristen 

en educatieve bezoekers 

 

Internationale 

marktontwikkeling 

 

Publiekswerking onder 

Haagse publieksgroepen 

(gebaseerd op resultaten) 

Aansluiten MK, versterken 

collectieve promotie, 

VVV, hotels 

Organiseren activiteiten 

op basis van successen 

2020. 

  

Versterken online 

performance 

 

Extra: joint promotion 

 

 

Specifieke middelen 

voor specifieke 

groepen 
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2022 30.000 Idem Stimuleren herhaalbezoek bij 

(dag)toeristen  

 

Ontwikkelen groepsbezoek en 

educatie  

Presentaties, activiteiten 

 

Marketingacties voor 

groepen NL 

Extra: verdieping online 

(social media)  

2023 32.500 Marktontwikkeling Vergroten (dag)toerisme 

markt en internationale 

bezoekers  

 

Vervolg publiekswerking voor 

Haagse doelgroepen  

Intensieve samenwerking 

met NBTC, touroperators, 

The Hague Marketing 

Bureau etc. 

Bovenstaande + 

aanwezigheid 

beurzen/presentaties 

Marktbewerking van 

specifieke landen 

 

Specifieke middelen 

voor Haagse groepen 

2024 35.000 Idem Idem Idem Idem 

 

3.3  Bedrijfsvoering 

 

Het NMOH is ingericht op een integrale bedrijfsvoering, gericht op de nevengeschikte vijf onderdelen die 

het NMOH kenmerken: instandhouden/beheer, kennis/museum, herdenken/herinneren, educatie en 

voorlichting. Het financiële beleid, de huisvesting, informatievoorziening en automatisering zijn gericht op 

het effectief en efficiënt faciliteren van de vijf genoemde elementen. De compacte benadering van de 

organisatie maakt het ook makkelijker de bedrijfsvoering activiteiten op elkaar af te stemmen en ook 

afzonderlijk te optimaliseren. Er wordt met een kleine staf en een forse flexibele schil van vrijwilligers 

gewerkt, die integraal worden ingezet zodat deze elkaar versterken. Het personeel in loondienst 

(directeur en staf) wordt via de Museum Cao betaald. Het stichtingsbestuur is volledig onbezoldigd.  

 

Visie bedrijfsvoering 

Nu de openstelling een feit is, is de bedrijfsvoering en fine tuning daarvan in ontwikkeling. De begroting is 

op alle vlakken realistisch, sober maar doelmatig, zoals dat past bij de aard en de missie van het NMOH. 

Daar vloeit ook de organisatiecultuur uit voort: open, informeel, maatschappelijk geëngageerd, 

respectvol en duurzaam. De eerste jaren zullen wij ons met name richten op het versterken van de 

mogelijkheden qua organisatie, monument, tentoonstelling en evenementen. Waar nodig zal bijgestuurd  

en verbeterd worden, bijvoorbeeld binnen de kaders van financiën en subsidies.  

                                                                                                                                                                                                                                       

Realistische en sluitende begroting  

De begroting van het NMOH is sober qua uitgaven en realistisch/behoudend qua inkomsten. De begroting 

is sluitend. Voor de reguliere personeelskosten en uitgaven die gemoeid zijn met het functioneren van 

het NMOH zijn vierjaren begrotingen opgezet. Uitgaven voor speciale projecten of activiteiten dienen uit 

aanvullende projectfinancieringen te worden gedekt. Een deel van de uitgaven is gemoeid met het 

aflossen van de lening van VWS voor het dekken van de kosten voor de forse tegenvallers van de bouw. 

Voor de realistische inschatting van de onderhoudskosten die samenhangen met een dergelijk monument 

is een dertigjaren begroting onderhoud en instandhouden opgezet. De uitgaven daarvoor zijn 

geprogrammeerd in de tijd. De reserveringen zijn gelijkmatig over de komende dertig jaar verspreid. 

     Voor de inkomsten zijn verschillende posten gerelateerd aan de verschillende kostendragers. Voor 

instandhouden en beheren zijn meerjarige subsidies toegezegd door VWS en de Gemeente Den Haag. 

Deze dekken een deel van de kosten. Verder heeft het NMOH inkomsten uit entree, activiteiten, verhuur 

en horeca/shop. Tezamen zorgen deze inkomsten voor een sluitende begroting.  
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Verwachte verandering in inkomsten  

Het NMOH is in september 2019 opengegaan. Het aantal bezoekers zal naar verwachting gelijkmatig 

stijgen. We gaan uit van een lichte groei. De organisatie zal daarbij eveneens licht groeien om de 

toenemende groep bezoekers te kunnen opvangen en om nieuwe publieksgroepen te bereiken. Er zijn op 

basis van de langjarige toezeggingen geen grote veranderingen in inkomsten en uitgaven te verwachten. 

Door een geprogrammeerde reservering wordt al geanticipeerd op de te verwachten grote uitgaven qua 

gebouw.. Er zijn geen grote veranderingen in inkomstenstromen te verwachten. 

 

Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur in beleid, begroting en dagelijks handelen  

Het bestuur van Stichting Oranjehotel hield zich aanvankelijk alleen bezig met het organiseren van een 

jaarlijkse herdenking. Acht jaar geleden is daar de oprichting van het herinneringscentrum bij gekomen. 

Nu het NMOH open is zal er een bestuurlijke vernieuwing geleidelijk worden doorgevoerd. Deze transitie 

zal lopen via de Governance Code Cultuur. Zowel voor bestuur als organisatie is de Governance Code 

Cultuur leidraad. In de komende jaarverslagen zal ook over de implementatie hiervan worden 

gerapporteerd. De Fair Practice Code wordt als uitgangspunt gehanteerd bij opdrachten aan derden, 

zoals vormgevers, fotografen, filmers, tekstschrijvers en andere creatieve dienstverleners. 

 

Cruciale functies geborgd 

Het kernteam van medewerkers en het onderhouden en in stand houden van het gebouw is gewaarborgd 

door de basis exploitatiesubsidie van het Ministerie van VWS, de afdeling Monumenten van de Gemeente 

Den Haag en de eigen inkomsten via entree en verkoop. Met een vast team van vrijwilligers kan het 

NMOH zes dagen per week open zijn voor publiek. 

 

Duurzaamheid  

Duurzaamheid speelt een prominente rol. Het monument is tijdens de restauratie door de installatie van 

warmtepompen gasloos gemaakt. Vervolgens zijn er, naast extra isolatie, ingenieuze voorzieningen 

getroffen om het energiegebruik te beperken. Bij de inrichting zijn bestaande materialen maximaal 

hergebruikt en zijn bestaande inrichtingselementen van andere musea overgenomen. Daarmee is het 

NMOH al sterk circulair. Voor toekomstig gebruik zijn nog diverse materialen opgeslagen met het oog op 

eventuele aanwending. Verder is het hemelwater afgekoppeld, scheiden we afval en is bij de inrichting 

van het buitenterrein gekozen voor een maximale waterinfiltratie- en berging. 

     Ten slotte zet het NMOH zich in voor sociale duurzaamheid. Onder andere door beperkte versterking 

van de lokale werkgelegenheid, maar vooral via de forse pool aan jongere en oudere vrijwilligers. Via hun 

onmisbare en onbaatzuchtige rol dragen zij bij aan de continuïteit van het NMOH. Tegelijkertijd biedt dit 

hun de gelegenheid om op een waardevolle manier een maatschappelijke bijdrage te leveren én zo nodig 

extra ervaring op te doen waarbij kansen op betaalde arbeid elders toenemen.  

 

Eerlijke beloning in de bedrijfsvoering  

Het personeelsbestand volgt de Museum Cao. Jaarlijks worden functioneringsgesprekken of periodieke 

beoordelingsgesprekken gevoerd. Voor vrijwilligers is jaarlijkse scholing voorzien en begroot. Door de 

focus op ontwikkeling bij de realisatie van het NMOH in de afgelopen periode heeft het HRM nog weinig 

aandacht gekregen. De komende jaren wordt dit een aandachtspunt. Met ondersteuning van externe 

deskundigen wordt beleid ontwikkeld en (verder) geïmplementeerd met betrekking tot o.a. 
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functieomschrijvingen, inschalingstoetsing en bij- en nascholing. 

  

3.4  Diversiteit en inclusie 

De staande organisatie bestaat sinds kort en is nog volop in ontwikkeling. Het bestuur zal in de toekomst 

worden omgebouwd naar een Raad van Toezicht model. Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit 

en willen ons in de komende periode richten op een nadrukkelijk inclusief beleid. In onze tentoonstelling 

en alle (educatieve) activiteiten klinkt meerstemmigheid door. Dat komt nog beter tot zijn recht als de 

organisatie zelf ook divers en inclusief is - iets waar het NMOH de komende jaren op gaat inzetten.  

      Waar het kan streeft het NMOH naar een representatieve vertegenwoordiging in staf en 

vrijwilligersbestand. Mensen met een niet-westerse culturele achtergrond of beperkingen zijn 

nadrukkelijk welkom. Juist ook vanuit de missie wijst het NMOH iedere vorm van uitsluiting af, of het nu 

betaalde krachten, vrijwilligers, partners of bezoekers betreft. Resultaten uit publieksinterviews en 

enquêtes worden onderzocht en relevante aanbevelingen worden toegepast. Met de conclusies zal weer 

verder worden gebouwd aan concrete projecten.  

 

3.5  Samenwerking, positionering en publieksbereik  

Onze werkwijze is sterk gebaseerd op samenwerking. Voortzetting van de samenwerking met de in 

hoofdstuk 2.1 genoemde  partijen is essentieel om onze doelstellingen te bereiken. Daarbij kijken we 

voortdurend naar onze eigen positie en in welk opzicht samenwerking van toegevoegde waarde is. 

Daartoe bevragen we ook onze samenwerkingspartners en nemen we het initiatief om 

samenwerkingsprojecten gezamenlijk te evalueren.  

 

Profiel 

Als nieuwe organisatie staan we open voor nieuwe initiatieven en experimenten. We zijn ons ervan 

bewust dat nieuwe doelgroepen soms om een andere inhoud vragen. Ook zijn we ons ervan bewust dat 

bij begrippen als oorlog, gewapend conflict, vervolging en (het buiten werking stellen van de) rechtsorde, 

niet iedereen primair denkt aan de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van de Nederlandse 

geschiedenis. In ons land en zeker ook in Den Haag wonen velen die (zeer) recent naar Nederland 

kwamen om vervolging, conflict of onrecht elders te ontvluchten. We willen ook voor hen betekenisvol 

zijn. Omgekeerd willen we onderzoeken in hoeverre hun ervaringen mogelijk bij kunnen dragen aan onze 

missie, uiteraard met respect en ruimte voor hun eigen gevoelens en behoeften.  

Betreffende het collectieprofiel streeft het NMOH niet naar de opbouw van een brede collectie WO2. 

Objecten, documenten en andere realia staan ten dienste van onze missie en de overdracht van waarden 

aan het publiek. Bij collectie gerelateerde aanbiedingen of -vragen verwijst het NMOH ook naar andere 

(meer relevante) collecties. De digitale namendatabase van oud gevangenen wordt steeds meer 

uitgebreid met namen, documenten en andere gegevens en zal uiteindelijk een rijke bron van informatie 

bevatten ook voor studiedoeleinden. 

 

Verbindingen 

We zijn ons bewust van onze positie als authentieke lieu de mémoire. Met de realisatie van NMOH is er in 

Nederland een cultuurhistorische, educatieve en toeristische bestemming van internationale allure bij 

gekomen. Ten behoeve van het stimuleren van het toerisme naar Den Haag nemen we daarom uiteraard 

onze verantwoordelijkheid. Deelname aan gezamenlijke activiteiten en samenwerking met partners 

geven verdieping aan het totale culturele aanbod. Uiteindelijk moet onze deelname leiden tot succesvolle 

evenementen als geheel. Samenwerking op het educatieve vlak wordt hieronder vermeld. 
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3.6   Cultuureducatie  

Sinds oktober 2019 ontvangt het NMOH klassen uit het voortgezet onderwijs. De geschiedenis van het 

NMOH leent zich goed voor het behandelen van verschillende thema’s die aansluiten bij het onderwijs 

voor (vooralsnog) leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De authenticiteit van de 

plek draagt daaraan bij. De Tweede Wereldoorlog is in het gebouw ‘bijna aanraakbaar’. De waarden waar 

de democratische rechtsstaat voor staat, en de schending daarvan in de periode 1940-1945, kan nergens 

zo indringend worden beleefd als tijdens een bezoek aan de ‘dodencel’ 601. De context die door 

begeleidende educatieve programma’s wordt geboden voorkomt dat het bij een kortstondige emotie 

blijft. 

     Het educatief programma van het NMOH kent zes leerdoelen: 1. De leerlingen kunnen de context van 

het Oranjehotel ten tijde van de Tweede Wereldoorlog omschrijven en verklaren (kennis); 2. De 

leerlingen kunnen zich inleven in de persoonlijke ervaringen van gevangenen in het Oranjehotel 

(empathie); 3. De leerlingen kunnen argumenten bedenken voor verschillende keuzes die ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt (multiperspectiviteit); 4. De leerlingen begrijpen wat de gevolgen van 

een onvrije en rechteloze samenleving zijn; 5. De leerlingen begrijpen welke fundamentele waarden en 

principes nodig zijn voor een vrije en rechtstatelijke samenleving; 6. De leerlingen kunnen een verband 

leggen tussen de situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en actuele situaties van onvrije en 

onrechtstatelijke samenlevingen (actualiseren).   

     De leerdoelen sluiten aan bij de wens van scholen om het leren en ervaren buiten het schoolgebouw 

te bevorderen en bij de toenemende aandacht voor burgerschapsvorming - en de vaardigheden en 

houdingen die binnen het domein van burgerschapsvorming passen. De leerdoelen sluiten eveneens aan 

bij de wensen van het Ministerie van VWS, waarbij de verhalen van educatieve programma’s rondom de 

Tweede Wereldoorlog gekoppeld dienen te worden aan waarden als rechtstaat, democratie en vrijheid. 

     Het educatief programma is gericht op:  

1) Leerlingen van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo/vwo, gymnasium) in het kader van de les 

geschiedenis of maatschappijleer.  

2) Leerlingen middelbaar beroepsonderwijs in het kader van burgerschapsvorming.  

Het programma wordt op verschillende niveaus aangeboden. In 2020 zal eveneens worden begonnen 

met de ontwikkeling van een programma voor de hogere klassen van het basisonderwijs, dat vanaf het 

schooljaar 2020-2021 zal worden aangeboden. 

     Veel scholen combineren een bezoek aan ProDemos en/of het Binnenhof met een bezoek aan het 

NMOH. Ook zal het NMOH vanaf het schooljaar 2020-2021 deel uitmaken van het Cultuurmenu. Zo 

kunnen de Haagse scholen, een doelgroep die vanwege het grote aanbod in de stad nog lastig aan te 

trekken is, makkelijker worden bereikt. Daarnaast is er nauwe samenwerking en afstemming met de 

andere Haagse Vrede en Recht instellingen, worden de ontwikkelingen binnen het veld via Stichting 

Musea en Herinneringscentra ‘40-‘45 gevolgd en is het Humanity House als verwante instelling een 

belangrijke partner. Ten aanzien van de specifieke herinnerings- en herdenkingsfunctie vindt 

kennisuitwisseling plaats met het Indisch Herinneringscentrum Museum Sophiahof en de andere drie 

Herinneringscentra in het land. 

 

3.7 Makersklimaat en talentontwikkeling  

De organisatie staat altijd open voor stages en heeft al diverse stagiairs gehad. Het is voor ons belangrijk 

dat anderen ervaring kunnen opdoen en kennis kan worden gedeeld. De grote tijdsinvestering dwingt 

echter tot beperking van het aantal mensen. Ook het vrijwilligersbeleid houdt een vorm van 
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talentontwikkeling in. Zij zijn de ambassadeurs van de organisatie. Het enthousiasme en de passie van 

vrijwilligers heeft een grote meerwaarde voor de positieve beleving van het bezoek. Vrijwilligers zorgen 

voor verbinding met de achterban en het draagvlak in de Haagse samenleving is daarbij van belang. 

Verder heeft het een maatschappelijke doel: het kan mensen een zinvolle daginvulling bieden waardoor 

ze betrokken zijn, blijven deelnemen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. 
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4. Organisatie, personeel en financiën 2020-2024______________________________________ 

 

 

 

  

Er zijn vijf á zes bestuursvergaderingen per jaar. Verantwoording wordt afgelegd via verslagen, 

rapportages en mondelinge toelichting in bestuursvergaderingen. 

Het NMOH volgt de Museum Cao. Inschaling medewerkers is gebeurd naar voorbeeld van de andere 

landelijke herinneringscentra maar zal in de komende periode nog geijkt worden. 

Door de focus op ontwikkeling bij de realisatie van het NMOH in de afgelopen periode heeft HRM nog te 

weinig aandacht gekregen. De komende tijd wordt dit aandachtspunt en onderdeel van de gehele 

bedrijfsvoering.  

 

Het NMOH hanteert het principe ‘Tijd voor tijd’. Tijdelijk overwerk is mogelijk bij grote evenementen. 

Hiervoor worden specifieke afspraken gemaakt, zoals rond de opening en de eerste herdenking in het 

nieuwe herinneringscentrum het geval was. Met een kleine uitbreiding van het aantal FTE wil het NMOH 

voorkomen dat de staf structureel overwerkt. 

De Fair Practice Code wordt als uitgangspunt gehanteerd bij opdrachten aan derden, zoals vormgevers, 

fotografen, filmers, tekstschrijvers en andere creatieve dienstverleners. 

Vrijwilligers vervullen de front office posities kassa, horeca, winkel en gastheer/vrouwschap, ontvangen 

onderwijs groepen en doen onderzoek. Allen gemiddeld 0,1 fte of 0,2 fte per week of per twee weken. Zij 

krijgen hiervoor geen vergoeding. Stagiaires ontvangen €150 per maand bij full time functie.  

 

Bedrijfsrisico’s  

Belangrijke risico’s zijn terugval in entreegelden en inkomsten, ziekte/vervanging, bedrijfsvoering 

stagnatie, brand/ontoegankelijkheid.  

Maatregelen die wij treffen om risico’s te beperken zijn: de prettige en open werksfeer in het team met 

waardering voor de inzet en kunde van de medewerkers zal onnodig ziekteverzuim voorkomen. In geval 

van ziekte is er een reservering voor tijdelijke vervanging. 
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Via vroegtijdig overleg met VWS en Gemeente Den Haag zijn doel-exploitatiesubsidies afgesproken voor 

de komende jaren, specifiek bedoeld om het NMOH als monument te beheren en in stand te houden. 

Verder worden er reserveringen getroffen op het gebied van groot onderhoud en continuïteit. Met de 

Stichting Beschermers wordt gestuurd op vroegtijdige werving van donaties en bijdragen voor komende 

projecten. Via sober en risico gestuurd begroten worden risico’s beperkt. Jaarlijks vindt hierop toetsing 

plaats door een accountant. Daarnaast is via een verzekering het risico van bedrijfsvoering stagnatie 

afgedekt en via een brandverzekering de brandschade/herbouw.  

 

Investeringen  

De investeringen in het gebouw voor de komende jaren worden gedekt vanuit specifieke 

exploitatiesubsidies van VWS en de gemeente Den Haag en de reservering voor groot onderhoud. Voor 

2020-2024 staan nog geen grote onderhoudsactiviteiten gepland. Regulier onderhoud wordt aan de hand 

van onderhoudscontracten gedaan.  

     De investeringen in de tentoonstelling zijn deels in de begroting opgenomen. Zo wordt er jaarlijks een 

nieuwe tijdelijke tentoonstelling gepland. Hiervoor zal aanvullende subsidie en sponsering worden 

gezocht. Eventuele aanpassingen in de huidige vaste presentatie zullen uit de reservering worden gedaan. 

Daarnaast kunnen in de toekomst meer cellen beschikbaar worden gemaakt als presentatieruimten. Dit 

zal alleen gebeuren als er inhoudelijk behoefte aan is en er projectsubsidies zijn of voldoende donaties 

worden ontvangen.  

 

Inkomsten  

In 2019 is het NMOH geopend. Tot september 2019 bestonden de inkomsten uit subsidies en donaties. 

Na september 2019 zijn hier entreegelden, café/winkelinkomsten, verhuur en bijdragen via de Stichting 

Beschermers bij gekomen. Het NMOH zet in op en prognosticeert voor de komende jaren groei van het 

aantal (betalend) bezoek. Wij verwachten daarom ook een lichte stijging in de opbrengsten. Anderzijds 

resulteert dit ook in lichte stijging in de uitgaven en personeelskosten. Het resultaat zal worden 

aangewend voor beheer en in stand houden en voor het verder toegankelijk maken van het monument. 
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Financiën 2020 

 

Exploitatiebegroting Stichting Oranjehotel, jaar 2020  
      

Het Nationaal Monument Oranjehotel is op 6 september 2019 geopend.    

De exploitatiebegroting tbv aangepaste vaststelling in de bestuursvergadering 9 december 2019. Prijzen exclusief BTW. 

      

 Resume     

 Resume op hoofdposten baten lasten   

 A. Instandhouden en beheren € 352.000,00 € 466.610,00   

 B. Herdenken en herinneren € 8.500,00 € 13.450,00   

 C. Voorlichting en educatie € 91.000,00 € 94.365,00   

 D. Kennis en museum € 230.000,00 € 24.375,00   

 E. Overige activiteiten € 65.500,00 € 148.200,00   

 totaal € 747.000,00 € 747.000,00   

            

 Baten       

A Instandhouden en beheren     

 Inkomsten verhuur van accommodatie € 0,00    

 Subsidie van het rijk € 202.000,00    

 Subidie van de gemeente € 150.000,00    

 Overige subsidies € 0,00    

 Totaal inkomsten instandhouden en beheren   € 352.000,00  

      

B Herdenken en herinneren     

 Subsidies € 6.000,00    

 Overige subsidies € 0,00    

 Donaties tbv herdenking € 2.500,00    

 Totaal inkomsten herdenken en herinneren   € 8.500,00  

      

C Voorlichting en educatie     

 Opbrengst educatieve voorlichting op scholen € 0,00    

 Subsidie van het rijk € 20.000,00    

 Overige subsidies € 50.000,00    

 Educatieve projecten € 21.000,00    

 Baten voorstellingen en lezingen € 0,00    

 Opbrengst verhuur tentoonstellingen € 0,00    

 Totaal inkomsten voorlichting en educatie    € 91.000,00  

      

      

D Baten van kennis en museum     

 Baten i.v.m. entreeheffing € 230.000,00    

 Subsidie ontwikkeling database € 0,00    

 Overige subsidies € 0,00    

 Totaal inkomsten kennis en museum     € 230.000,00  

      

E Overige activiteiten     

 Baten van de verkoop van boeken etc. € 23.000,00    

 Baten van de horeca € 20.000,00    

 Baten wegens rente € 0,00    

 Giften, donaties en sponsoring € 15.000,00    

 Afhandeling bouwclaim € 0,00    

 Totaal Sichting Beschermers  € 7.500,00   
bijdrage 
entree  

 Totaal inkomsten overige activiteiten   € 65.500,00  

      

      

 Totaal generaal Baten     € 747.000,00  

      

            

      

 Lasten     

      

A Kosten van instandhouden en beheren     

A1 Kosten van de huisvesting     

 Kosten van uitbesteding van de schoonmaak € 20.000,00    

 Kosten van schoonmaakmiddelen € 1.000,00    

 Kosten van opslag van materialen € 1.000,00    

 Kosten van het waterverbruik € 1.100,00    

 Kosten van het elektriciteitsverbruik € 24.000,00    

 Kosten van huishoudelijke benodigdheden € 1.000,00    

 Kosten van belastingen en heffingen € 6.500,00    


