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Deel I: Beleid, missie en visie 
 
Inleiding 
Het bestuur van het Van Gogh Huis1 heeft het initiatief genomen om een meerjarenplan te 
ontwikkelen voor de periode 2022-2025. Dit is bedoeld om intern tot een inventarisatie van 
gedachten, ideeën en plannen te komen en deze uit te dragen naar de buitenwereld. 
 
Om voor de toekomst een gezonde en professionele organisatie te verkrijgen en het Van Gogh Huis 
naar een hoger niveau te tillen, heeft het bestuur van het Van Gogh Huis besloten om te kiezen 
voor een meerjarenplan met daaruit voortvloeiend telkens het opstellen van een jaarplan, waarin de 
activiteiten van dat jaar staan vermeld.  
 
1.2 Korte terugblik 
“Het is hier zo gansch en al dat wat ik mooi vind” 
Deze kernachtige zin komt voor in de brief van 22 oktober 1883 van Vincent van Gogh aan zijn 
broer Theo. Deze brief heeft Vincent geschreven in het toenmalige logement Scholte. 
Van 2 oktober 1883 tot 4 december 1883 verbleef Vincent van Gogh in dit logement in Nieuw-
Amsterdam/Veenoord.  
Aan het begin van de 21e eeuw bekommerde een groepje mensen zich om het lot van het logement 
Scholte, toen het op de nominatie stond om gesloopt te worden. Dankzij hun inspanningen is het 
logement gerestaureerd en met een nieuwe aanbouw in 2003 van start gegaan als Van Gogh Huis 
Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Het is het enige in Nederland bewaard gebleven en voor publiek 
openbaar toegankelijke pand waar Van Gogh als kunstschilder enige tijd woonde en heeft gewerkt. 
Tijdens zijn verblijf in dit logement besloot Van Gogh zich geheel te gaan wijden aan de 
schilderkunst; een keerpunt in zijn leven. Het bestuur van het Van Gogh Huis en zijn vrijwilligers 
zien het als hun taak dit historisch feit uit te dragen en meer bekendheid te geven. 

Het Van Gogh Huis is een erkende erfgoedlocatie in Drenthe die het verhaal van de schilder 
Vincent van Gogh vertelt en laat zien. In 2020 hebben het Drents Museum, het Drents Archief en 
het Drents Landschap een publicatie doen verschijnen getiteld ‘Van Gogh, erfgoedlocaties in 
Drenthe’. Het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt daarin uitgebreid beschreven. 
 
1.3 Beleid 2016-2021 
Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd in het Van Gogh Huis. Er hebben bestuurswisselingen 
plaatsgevonden waarmee de deur naar verdere professionalisering is opengezet. Een aantal 
belangrijke zaken vond plaats, zoals de aansluiting bij Van Gogh Europe in 2016. Er werd een 
nieuw logo ontwikkeld op basis van het logo van Van Gogh Europe en een nieuw briefformat en 
visitekaartje. Er kwamen een nieuwe website en multimedia met een mooie film waarin de schilder 
vertelt over zijn tijd in Drenthe. Er is een nieuwe folder gemaakt en een vrijwilligershandboek 
ontwikkeld. 
Contacten werden verstevigd, onder andere met de gemeente Emmen, met regionale 
(erfgoed)musea en met het Platform Drentse musea. Verder werd in 2020 een enquête onder de 
vrijwilligers gehouden over de sterke en zwakke punten van het Van Gogh Huis. Deze enquête 
heeft gediend als opmaat en onderlegger voor dit beleidsplan. In 2020 en 2021 is er 
noodgedwongen veel energie en aandacht besteed aan de gevolgen van de coronacrisis voor ons 
huis. 

 
1 In dit beleidsplan worden de termen ‘het bestuur van de stichting Van Gogh en Drenthe’ en ‘het bestuur van 
het Van Gogh Huis’ naast elkaar gebruikt.  
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1.4 Vooruitblik 
Veel onderwerpen en initiatieven zullen de komende jaren verder ontwikkeld worden. In de 
cultuurnota 2021-2024 (‘De waarde van Cultuur’) van de gemeente Emmen wordt het Van Gogh 
Huis omschreven als een ‘unieke locatie met potentie om veel nieuwe bezoekers te verwelkomen’.  
 
Voor het Van Gogh Huis is in het gedenkjaar 2023 een belangrijke rol weggelegd. Dan is het 140 
jaar geleden dat Vincent Van Gogh in Nieuw Amsterdam/Veenoord woonde en werkte. Tevens viert 
het Van Gogh Huis in 2023 zijn 20-jarig jubileum als museaal huis. Het bestuur van het VGH stelt 
zich voor om plannen voor deze gebeurtenissen met name samen met de gemeente te ontwikkelen. 
Wij willen verder inzetten op verdieping en verbreding van de samenwerking met het Drents 
Museum en met zoveel mogelijk andere partners. Dat doen we omdat we vinden dat de invloed van 
Vincent Van Gogh verder reikt, belangrijker is dan alleen Vincents verblijf in Nieuw-
Amsterdam/Veenoord. Het gaat om de indruk die Zuid Drenthe als geheel op de schilder heeft 
gemaakt. Dat aspect zal de komende jaren veel aandacht hebben.  
 
De uitwerking van de plannen voor de doorontwikkeling van het Van Gogh Huis zijn sinds het 
voorjaar van 2022 in een stroomversnelling gekomen, Subsidies zijn/worden aangevraagd en wij 
hopen dat eind 2022 het startsignaal kan worden gegeven voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Die bestaan onder andere uit het bij het bestaande huis betrekken van de oude 
gelagkamer. Verder wordt meer aandacht 
besteed aan moderne audiovisuele 
technieken. Hierdoor wordt het mogelijk om 
bezoekers een nog completer beeld te geven 
van de periode die Vincent in Veenoord, in 
Drenthe verbleef. Niet alleen de kamer van 
Vincent is dan te bezoeken, ook de 
gelagkamer waarin hij vele uren heeft 
doorgebracht, zoals we kunnen lezen in de 
brieven die hij aan zijn broer Theo schreef.  
 
Onze deelname aan de diverse initiatieven in 
het kader van Van Gogh Europe willen wij 
vergroten en uiteraard blijven we participeren 
in de activiteiten van het Plaatselijk Belang 
van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. In 
hoofdstuk 3, de positie van het Van Gogh 
Huis, gaan wij hier nader op in. 
 
 
Het bestuur 
Stichting van Gogh en Drenthe 
           © Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
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Hoofdstuk 2 Missie en visie, strategie 
2.1 Missie 
De locatie Van Gogh Huis zorgt voor een unieke beleving. Bezoekers kunnen nergens anders in 
Nederland dichter bij de schilder komen dan in het Van Gogh Huis.  
De ontdekkingsreis naar Vincent Van Gogh begint hier, in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Drenthe. 
 
Het Van Gogh Huis is de enige, voor publiek, openbaar toegankelijke locatie in Nederland waar 
Vincent van Gogh heeft gewoond en gewerkt. 
Stichting Van Gogh en Drenthe laat alle bezoekers ervaren hoe belangrijk de Drentse periode voor 
de schilder was. Het is een zeer belangrijke periode geweest voor zijn ontwikkeling als kunstenaar. 
In Nieuw-Amsterdam/Veenoord besloot Vincent om zich volledig aan de schilderkunst te wijden. 
 
2.2 Visie 
In Drenthe besloot Van Gogh zich definitief te wijden aan de schilderkunst. Daarom wil het Van 
Gogh Huis (inter)nationale erkenning en herkenning van de Drentse periode die zo belangrijk was 
voor de kunstenaar. 
 
De Stichting Van Gogh en Drenthe draagt bij aan verbetering van het toerisme in de provincie 
Drenthe en daar buiten. Op basis van de kernbegrippen: samenwerking, kwaliteit, toegankelijkheid, 
gastvrijheid en laagdrempeligheid worden bezoekers uitgenodigd kennis te nemen van de Drentse 
geschiedenis van Vincent van Gogh. Door deze begrippen te combineren met professionaliteit en 
ondernemerschap ontstaat een goed uitgangspunt voor een renderend museaal huis dat een 
waardevolle bijdrage levert aan het algemene kunst- en cultuurlandschap van de gemeente Emmen 
en de provincie Drenthe. 
 
2.3 Strategische doelstellingen 
Voor de komende jaren richten wij ons op 

a. De ontwikkeling van het pand in relatie tot de programmering en educatie 
b. Samenwerking 
c. Doorontwikkeling van de organisatie 

2.3.1 Tijdvakken: 
1. 2022 

Eind 2022 willen we starten met de doorontwikkeling van het Van Gogh Huis. We gaan het 
originele deel van het pand, het logement, voegen bij de nieuwbouw van het Van Gogh 
Huis. Daarmee kunnen bezoekers niet alleen de kamer van Vincent van Gogh op de eerste 
verdieping bekijken, maar ook de gelagkamer waar hij in 1883 binnenstapte. In de ruimten 
wordt met moderne audiovisuele middelen het verhaal van Vincent verteld. 

2. 2023 
De doorontwikkeling wordt afgerond. 2023 is het 140 jaar geleden dat Van Gogh voet op 
Drentse bodem zette en hieraan zal in Drenthe breed aandacht worden geschonken Er 
worden evenementen en activiteiten georganiseerd met betrekking tot de kunstenaar 
Vincent van Gogh.  
In 2023 is het 20 jaar geleden dat het Van Gogh Huis de deuren opende. In het 
'doorontwikkelde' Van Gogh Huis kan de bezoeker een kop koffie drinken in Van Goghs 
Drentse omgeving, met uitzicht op de curieuze ophaalbrug. 

3. 2024 en verder 
Het doorontwikkelde Van Gogh Huis is een toeristische trekpleister voor Zuidoost Drenthe 
en daar buiten geworden. 
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2.3.2 Speerpunten 
• Het ontwikkelen van een professionele exploitatie van het Van Gogh Huis 
• Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied, om daardoor 

onze naamsbekendheid te vergroten en meer bezoekers naar Drenthe, naar Nieuw-
Amsterdam/Veenoord te trekken 

• Het aanbieden van een aantrekkelijke inhoudelijke programmering 
• Het aanbieden van educatie over Vincent van Gogh aan scholen en groepen 
• Het invullen van onze maatschappelijke rol naar bepaalde groepen in de samenleving, 

zoals het toegankelijk maken van ons huis voor iedereen 
• Meewerken aan een betere bereikbaarheid 
  

 © Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
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Hoofdstuk 3 Externe analyse: het Van Gogh Huis en zijn omgeving 
3.1 Gemeente Emmen 
Nieuw-Amsterdam/Veenoord is een kern binnen de gemeente Emmen. Het Van Gogh Huis vormt 
een wezenlijk onderdeel van de kunst en cultuur van deze gemeente. Vanuit cultuur-toeristisch 
oogpunt, met een relatie tot erfgoed, wordt ingezet op versterking van de beleving van Van Gogh. 
Hierbij is er speciale aandacht voor cultuurparticipatie van jeugd en ouderen. Bewustzijn over de 
waarde(n) van kunst en cultuur wordt gestimuleerd.  
In de cultuurnota De Waarde van Cultuur (2022-2024) wordt het Van Gogh Huis een belangrijke rol 
toegedacht in het Van Gogh jaar 2023, zowel op lokaal als op provinciaal niveau. Om dat te kunnen 
doen is doorontwikkeling en professionalisering noodzakelijk, zo wordt gesteld in de cultuurnota. De 
gemeente zal het Van Gogh Huis hierbij ondersteunen. Dit is belangrijk voor het Van Gogh Huis. 
Het is niet alleen een blijk van grote waardering voor de vele vrijwilligers die het Van Gogh Huis 
jarenlang steunden. Het betekent tevens dat de gemeenteraad van Emmen uitspreekt potentie te 
zien in de toeristisch-recreatieve betekenis van het Van Gogh Huis, voor Emmen en omgeving en 
voor Drenthe.  
 
Lokale contacten en activiteiten  
Het Van Gogh Huis is stevig verankerd in de lokale omgeving, wat blijkt uit onderstaande (niet 
uitputtende) opsomming. 

• Samen met het Dorpsarchief worden lezingen georganiseerd. In voor- en najaar wordt een 
lezing of informatie-uitwisseling gehouden over de historie van Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
anno 1883. 

• Door Plaatselijk Belang wordt actief meegedacht over toegankelijkheid van het gebouw voor 
visueel beperkte bezoekers en over de aanpassing van de infrastructuur rondom het Van 
Gogh Huis, zoals verbetering van de parkeerruimte.  

• Regelmatig vindt er educatie over de schilder plaats op scholen in Nieuw-Amsterdam en in 
de regio, aan de hand van een leskoffer. Er worden workshops aangeboden in het Van 
Gogh Huis (inclusief kinderfilm over Van Gogh).  

• Oktober Kindermaand op het gebied van Kunst en Cultuur. Leerlingen van de basisschool 
hebben dan gratis toegang tot het Van Gogh Huis. Op deze wijze proberen de vrijwilligers bij 
jongeren het ‘kunstzaadje te planten’ en de jeugd kennis te laten maken met kunsthistorie in 
het algemeen en Vincent van Gogh in het bijzonder. 

• Tevens wordt in oktober de Kunst en Cultuurroute gehouden. Deze wordt georganiseerd 
door kunstenaarsvereniging “De Verbinding” op de 1ste zaterdag van de maand. Hiervoor 
stelt het Van Gogh Huis zijn ontvangsthal ter beschikking.  

3.2 Stichting Erfgoed Netwerk Emmen 
De Stichting Erfgoed Netwerk Emmen heeft een netwerk opgebouwd van tientallen 
erfgoedorganisaties in Emmen en de regio Zuidoost Drenthe. Het doel is om gezamenlijk het 
cultureel erfgoed in de gemeente sterker te profileren. In opmaat naar het Van Gogh jaar 2023 
speelt het Erfgoed Netwerk een belangrijke rol in het bundelen en ondersteunen van alle initiatieven 
die er met betrekking tot 2023 spelen. Uiteraard is het Van Gogh Huis aangesloten bij het 
erfgoednetwerk.  
 
3.3 Drents Museum 
Het Van Gogh Huis heeft een bruikleenovereenkomst met het Drents Museum met betrekking tot de 
inventaris van de slaapkamer op de 1ste verdieping. Het Van Gogh Huis staat open voor een 
nauwere samenwerking met het Drents Museum. Wij willen graag meer gebruik maken van de 
expertise binnen het Drents Museum op museaal en wellicht ook op organisatorisch gebied. 
Gedacht kan worden aan het ontwikkelen van plannen in het kader van het Van Gogh jaar 2023 en 
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daarna. In het projectplan Van Gogh 2023 wordt een belangrijke rol toegekend aan het Drents 
Museum en het Van Gogh Huis, als dragers van het Drentse verhaal van Vincent Van Gogh. Wij 
zien ook kansen om samen te werken op het gebied van educatie voor kinderen (scholen) en 
volwassenen. In de komende periode willen we deze plannen nader uitwerken. 
 
3.4 Van Gogh Europe 
Van Gogh Europe is een samenwerkingsverband tussen Europese locaties in Nederland, België en 
Frankrijk. Het streeft ernaar om Van Goghs culturele erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te 
maken, om huidige en toekomstige generaties aan te spreken, te inspireren en te verenigen. Het 
Van Gogh Huis is bij de stichting aangesloten sinds 2016. In Drenthe zijn tevens het Veenpark en 
het Drents Museum bij Van Gogh Europe aangesloten. In september 2022 is er weer een 
bijeenkomst geweest van Van Gogh Europe. Wij waren daar als Van Gogh Huis ook aanwezig. 
Nieuwe contacten zijn gelegd en bestaande zijn aangehaald.  
 
3.5 Samenwerking Van Gogh locaties Drenthe 
De locatie Assen (Drents Museum), de erfgoedlocaties Hoogeveen, Zweeloo, Nieuw-
Amsterdam/Veenoord en het Veenpark zullen de handen ineen slaan om de Van Gogh beleving in 
Drenthe verder handen en voeten te geven. Ook voor het Van Gogh jaar 2023 en daarna is deze 
samenwerking van groot belang. 
 
3.6 Platform Drentse musea  
Het Platform Drentse Musea adviseert, verbindt en ondersteunt 54 Drentse musea bij het in stand 
houden en ontsluiten van het Drentse culturele erfgoed. Het Van Gogh Huis is bij het platform 
aangesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam/Veenoord   
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Hoofdstuk 4 Sterkte - Zwakte analyse en strategie 
Door het bewust worden van sterktes kan gewerkt worden aan het handhaven van die sterktes. 
Door zwaktes en bedreigingen te analyseren en beleidsmatig te behandelen kunnen bedreigingen 
worden omgezet in kansen.  
 
4.1 Sterkte-Zwakte analyse 

 
STERK 

 

 
ZWAK 

 
KANS 

 
BEDREIGING 

 
Betrokken 
medewerkers 
(bestuur en 
vrijwilligers) 

 
Onvoldoende kwaliteit 
en professionaliteit. 
Geen verjonging bij 
vrijwilligers 

 
Ondersteuning 
gemeente en provincie 

 
Ontsluiting 
museale 
gelagkamer in 
verband met 
horecafunctie  

 
Inzet bestuur 
 

 
Ontwikkeling interne 
organisatie 

 
Fondsenwerving en 
sponsoring t.b.v. 
versterken organisatie 

 
Organisatie is in 
handen van 
vrijwilligers 

 
Unieke plek 
(erfgoedlocatie) 

 
Bezoekersaantallen 

 
Werven vrienden van 
VGH 

 
Geografische 
Locatie 

Netwerk o.a. Van 
Gogh Europe 

Museale functie en 
inrichting Horeca 
gedeelte anno 1883 

Doelgroepen in kaart 
brengen 

 
Parkeerruimte 

Reacties bezoekers Gebruikersovereen-
komst met de 
verhuurder van het pand 

Educatief programma  

Winkel Aansturing VGH en 
administratieve 
ondersteuning 

Uitbouwen PR en 
Marketing 

 

Lezingen en 
workshops 

Onderlinge 
taakverdeling 

Professionalisering als 
erkende erfgoedlocatie 

 

 
Rondleidingen 

 
Inkomsten 

Samenwerking externe 
partners om arrange-
menten op te zetten 

 

  
 

  

 
 
Deze sterkte-zwakte analyse is mede tot stand gekomen door het laten invullen van een enquête 
onder de vrijwilligers in 2020 



11 
 

4.2 Beeld naar aanleiding van de Sterkte-Zwakte analyse 
Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd in het Van Gogh Huis. Organisatorisch hebben 
veranderingen plaatsgevonden, vooruitlopend op de gewenste en voorgenomen 
professionalisering. Daar waar onafhankelijk van andere partijen beleid kon worden ontwikkeld is 
dat gebeurd. De vrijwilligers van het Van Gogh Huis zijn sterk betrokken. Jammer genoeg merken 
ook wij als vrijwilligersorganisatie dat de groep vanwege senioriteit kleiner wordt en is het tot nu toe 
niet gelukt om ook jongere mensen te enthousiasmeren om vrijwilliger bij het Van Gogh Huis te 
worden. Dit is een speerpunt voor de komende tijd. Wij verwachten dat de professionalisering ons 
daarbij kan helpen.  
 
4.3 Strategie 
Een solitaire koers voor het Van Gogh Huis is voor de toekomst, ook financieel gezien, geen optie. 
Daarvoor is de organisatie simpelweg te klein. Bovendien vindt het Van Gogh Huis het van groot 
belang om breed in te zetten op samenwerking met instanties en organisaties die de provincie 
Drenthe en de Drentse periode van Vincent van Gogh hoog in het vaandel hebben. Wij denken 
bijvoorbeeld aan Provincie Drenthe, Gemeente Emmen, Drents Museum en Marketing Drenthe. De 
brede samenwerking in het kader van het Van Gogh jaar 2023 biedt kansen en perspectief. 
Samenwerking en gebruik maken van elkaars positieve punten en expertise leiden niet alleen tot 
'meer body' maar bieden ook kansen om het 'Verhaal van Van Gogh' breder neer te zetten en te 
vermarkten. Dat betekent ook dat wij nadrukkelijk de samenwerking zoeken met het Drentse 
toeristische bedrijfsleven. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking voor Drenthe meer oplevert 
dan slechts 'de som der delen'. 
  
4.4 Uitwerking speerpunten naar aanleiding van de uitkomsten van de sterkte/zwakte 
analyse  
4.4.1 Onze doelen: 
Professionele exploitatie Van Gogh Huis 

• Het totale Van Gogh Huis (ontvangstruimte, logement gedeelte en bovenverdieping) 
beheren waarbij de bezoekers Van Gogh nog beter kunnen ervaren en beleven 

• Herinrichting van de ruimtes in het Van Gogh Huis nu de stichting het gehele pand beheert. 
Deze herinrichting is bepalend voor het Van Gogh Huis in de toekomst. Daarom is hierbij 
een conceptbureau betrokken dat het bestuur over de mogelijkheden heeft geadviseerd  

• Komen tot een gezonde exploitatie met een duidelijk toekomstperspectief op basis van eigen 
inkomsten, ondersteund door de gemeente Emmen en Provincie Drenthe en extra bijdragen 
uit sponsoring, fondsen en ‘vrienden van het Van Gogh Huis’ 

• Forse groei van het aantal bezoekers; marketing gericht op Drenthe, Nederland, Europa en 
verder 

• Meer inhoudelijke programma’s ontwikkelen. Dit doen we niet alleen, maar zoveel mogelijk 
met diverse partners als Drents Museum, het Veenpark, kunstenaarsdorp Zweeloo, 
Marketing Drenthe, Erfgoednetwerk en anderen 

• Het structureren van de interne organisatie, door de inzet van professionals 
 
Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied 

• Nauwe samenwerking met de gemeente Emmen vanuit de Cultuurnota 
• Uitbouwen van de regionale samenwerking  (Erfgoednetwerk, Veenpoorten, 

Kunstenaarsdorp Zweeloo)  
• Provinciale samenwerkingsverbanden verstevigen (Drents museum) 
• Nationale samenwerking met de Nederlandse Van Gogh partners  
• Internationaal het Van Gogh Huis Drenthe als erfgoedlocatie duidelijk op de kaart zetten 

(Van Gogh Europe) 
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• Samen met andere partners evenementen en activiteiten organiseren 
• Aanhalen van de banden met het MBK (Midden- en Kleinbedrijf) in zijn algemeenheid maar 

in het bijzonder met de toeristisch-recreatieve sector.  
 
Realiseren van een aantrekkelijke, inhoudelijke programmering 

• Ontwikkelen van activiteiten rondom Het Van Gogh jaar 2023 
• Aanbieden van wisselende exposities  
• Interessant lezingenaanbod aanbieden 
• In samenwerking met ZOD film Van Gogh speelfilm maken over zijn Drentse periode of: 

ZOD film realiseert een Van Gogh speelfilm over zijn Drentse periode. Het VGH heeft zitting 
in de begeleidende werkgroep  

• Uitbreiding arrangementen 
 

Het aanbieden van educatie over Vincent van Gogh aan scholen en groepen  
• Aan het basis- en voortgezet onderwijs aparte programma’s/ workshops aanbieden 
• Ontwikkelen van nieuwe educatieve programma’s in samenwerking met onze partners 
• Lezingen op scholen aanbieden met gebruikmaking van een belevingskoffer 

 
Invullen van onze maatschappelijke rol  
• Een speciaal arrangement ontwikkelen voor visueel beperkten 
• Inzetten op burgerparticipatie om de dorpsgemeenschap van Nieuw-Amsterdam/ Veenoord 

meer te betrekken bij het Van Gogh Huis. We doen dit in samenwerking met Plaatselijk Belang 
• Bij het uitwerken van de maatschappelijke rol ook het plaatselijk en regionaal bedrijfsleven 

betrekken 
• Gelegenheid bieden aan jongeren om hun maatschappelijke stage in het Van Gogh Huis te 

doen 
 
Meewerken aan een betere bereikbaarheid van het Van Gogh Huis 

• Verbeteren van de looproute vanaf het station 
• De aanleg van parkeerplaatsen in de nabijheid van het Van Gogh Huis 

 
4.4.2 Hoe willen wij onze doelen realiseren 
De doelen willen wij in de komende jaren realiseren door middel van het opstellen van jaarplannen, 
waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. 
Bij de realisatie van de doelen zoeken we samenwerking met en ondersteuning van de gemeente, 
provincie en (regionale) partners.   
Met behulp van subsidies, sponsoring en financiële steun van de ‘Vrienden van het Van Gogh Huis’ 
verwachten we over voldoende kapitaal te beschikken om onze plannen te realiseren. 
Waar het gaat om de bijdrage van het Van Gogh Huis aan het toeristisch-recreatieve product, 
zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de sector via het aanbieden van arrangementen, 
waarvoor onder andere aandacht wordt gevraagd via de horeca en via onze website.   
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Deel 2 Kerntaken van het Van Gogh Huis 

Hoofdstuk 5 Collectietaak 
5.1 Producten van het Van Gogh Huis 
De collectie van het Van Gogh Huis laat zich moeilijk omschrijven. Tastbare bezittingen, als 
schilderijen van de schilder Van Gogh, bezitten we niet. Het meest tastbare is de locatie zelf, het 
logement waar de schilder daadwerkelijk heeft gewoond en gewerkt. Onze prachtige erfgoedlocatie. 
De huidige kernproducten en de diensten van het Van Gogh Huis kun je het beste omschrijven als 
het, op een attractieve wijze, presenteren en ontsluiten van een collectie boeken, documenten, 
drukwerken en voorwerpen die betrekking hebben op het leven en werken van Vincent van Gogh 
vanuit het perspectief van de tijd-as en de omgeving. Een groot deel van de informatie zit in de 
hoofden en harten van onze betrokken vrijwilligers en wordt tijdens rondleidingen en workshops 
verteld. Na de doorontwikkeling stellen moderne audiovisuele toepassingen ons in staat om het 
verhaal van Vincent Van Gogh nog beeldender en overtuigender te vertellen. 
 
Op basis daarvan: 

• wordt een vaste collectie permanent getoond, waarvoor een redelijke toegangsprijs moet 
worden betaald. Aangezien het Van Gogh Huis (nog) niet beschikt over de museale status is 
de museumjaarkaart niet geldig als toegangsdocument. 

• worden publicaties opgesteld en gepubliceerd 
• worden onderzoeken uitgevoerd 
• worden collectie-items aan scholen in bruikleen gegeven. Onder andere door middel van de 

‘belevingskoffer’ 
• worden lezingen en boekpresentaties gehouden 
• worden arrangementen samengesteld voor specifieke doelgroepen 
• worden schilder-workshops gehouden voor kinderen en volwassenen 

 
Overige producten zijn: 

• het exploiteren van de museumshop en verkoop via de website 
• het aanbieden van het Van Gogh Huis als vergaderlocatie, arrangementen die vergaderen 

koppelen aan kennis maken met het Van Gogh Huis 
• het uitvoeren van een scala aan activiteiten, soms in samenwerking met andere aanbieders 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
            © Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
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Hoofdstuk 6 Publiekstaak 
 
6.1 Bezoekers 
Het Van Gogh Huis te Nieuw-Amsterdam/Veenoord levert een mooie bijdrage aan het toeristische 
voorzieningenpalet van de gemeente Emmen. Het huis wordt bezocht door diverse 
bezoekersstromen. We onderscheiden: 

• Gepassioneerde van Gogh aanhangers en volgers. Deze (internationale) bezoekers zullen 
niet rusten voordat zij alle verblijfplaatsen in het leven van Vincent van Gogh hebben 
bezocht. Vaak is de Drentse periode van Van Gogh nog een hiaat in hun totaalbeeld van de 
schilder. 

• Passanten en recreanten. De (water-)wegen in Nederland algemeen en Zuidoost Drenthe in 
het bijzonder nodigen uit om te gaan reizen en ontdekken. De bestemming ‘Van Gogh huis’ 
moet in alle moderne media als eerste hit naar voren komen indien men Drenthe als 
vakantiebestemming kiest en te vinden zijn op de balies van de hotels en vakantieparken in 
Drenthe. 

• Inwoners uit de regio en provincie. Het van Gogh huis moet een attractieve en logische 
bestemming zijn waar men als inwoner van de regio trots op is. Als inwoners van de regio 
bezoekers ontvangen uit bijvoorbeeld de Randstad, maakt een bezoek aan het Van Gogh 
Huis deel uit van de Drentse gastvrijheid. 

• Scholen. Voor leerlingen en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs biedt het Van 
Gogh Huis educatieve programma’s over de schilder Vincent van Gogh. Dat kan zowel op 
de scholen plaatsvinden, als ook in het Van Gogh Huis. Een workshop ‘schilderen als Van 
Gogh’ behoort ook tot de mogelijkheden. 

Uiteindelijk is het doel dat iedere bezoeker tevreden het pand verlaat, blij is met de opgedane 
kennis en in feite ambassadeur wordt van het Van Gogh huis. 

6.2 Doelgroepen 
Het profiel van de huidige bezoeker wordt gedomineerd door de oudere doelgroep vanaf 50+. Deze 
groep bestaat voornamelijk uit Van Gogh Huis binnenlopende vakantiegangers die zich of vooraf 
hebben georiënteerd op het aanbod van lokale en regionale recreatie mogelijkheden of toevallig 
voorbij wandelen, fietsen of varen. Er is dan meestal sprake van een eenmalig bezoek. Het product 
Van Gogh verkoopt goed in deze categorie omdat mensen naast het ondergaan van actieve 
recreatie ook cultuur/historisch iets willen beleven. 
De terugkerende bezoeker is vaak iemand uit de regio die zijn bezoek en vrienden kennis wil laten 
maken met het Van Gogh Huis.  
Een nadrukkelijke oriëntatie zou moeten plaatsvinden op welke wijze het Van Gogh Huis een 
aansprekende locatie kan worden voor jongeren. Het aanbod wordt nu vaak als saai ervaren. 
Interactieve beleving zou dit hiaat kunnen opvullen. Toepassing van moderne audiovisuele 
middelen en moderne techniek is daarbij essentieel.  
 
Een aantal doelgroepen zijn:  

• senioren 55+ 
• toeristen  
• gezinnen met jonge kinderen 
• scholieren en studenten 
• inwoners van alle Nederlandse regio’s en van de grensstreken in Duitsland 
• liefhebbers van Van Gogh uit Nederland, Europa en daarbuiten 
• het Van Gogh Huis ontvangt regelmatig bezoekers uit diverse Europese landen, of zelfs van 

buiten Europa. Voor sommige bezoekers is het een eerste kennismaking met Vincent van 
Gogh en zijn werk, maar heel vaak zijn bezoekers echte fans van Van Gogh. Er zijn 
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bezoekers die al diverse andere plekken uit het leven van Vincent hebben bezocht en die 
erg nieuwsgierig zijn naar het huis in Nieuw-Amsterdam/Veenoord waar Vincent enige tijd 
heeft gewoond en gewerkt en dat nog in originele staat is. 

 
6.3 Programma 
De kernfuncties in het jaarlijks programma van het Van Gogh Huis zijn: 

• geven van een rondleiding aan bezoekers 
• het verzorgen van lezingen en het geven van workshops  
• het verzorgen van educatieprogramma’s (lezingen op scholen, workshops voor kinderen 

van de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs) 

De meeste initiatieven zijn gericht op het verbeteren van deze producten. Dit beperkt zich niet 
alleen tot het verbeteren van de inhoud maar richt zich ook op het scheppen van de juiste 
voorwaarden zoals het genereren van voldoende financiën via entreegelden en subsidies, het 
creëren van een veilige omgeving en aangename accommodatie voor bezoekers en vrijwilligers, het 
optimaal gebruik maken van sociale media, het aanboren van nieuwe doelgroepen door middel van 
educatie op scholen en lezingen. In het 'doorontwikkelde' Van Gogh Huis, dus inclusief het 
logement, gaan moderne technieken op audiovisueel gebied een grote rol spelen bij het nog beter 
vertellen en verbeelden van het verhaal van Vincent. 
 
6.4 Marketing 
De (eenvoudige) boodschap die wij willen ‘vermarkten’ luidt: ‘Wij vertellen het verhaal over Van 
Goghs periode in Drenthe’.  

Voor het nastreven van de missie en uitvoering van de visie is goede PR- en 
marketingcommunicatie noodzakelijk. Het versterken van het imago en vergroten van de 
naamsbekendheid maakt hier onderdeel van uit. Alle moderne (sociale) media worden hiervoor 
ingezet. Het bestuur presenteert in de tweede helft van 2022 een PR- en Marketingplan. 
 
Hierbij worden ook partners betrokken om zodoende de positie van Zuidoost Drenthe te versterken 
en het belang te vergroten. Dit is niet enkel een kwalitatieve doelstelling (beter product) maar ook 
een kwantitatieve (meer bezoekers trekken). We werken hierin onder anders samen met de grote 
vakantieparken en hotels.  
 
6.5 PR kanalen 
Onderzoek is nodig naar de effectiviteit van de gebruikte media, daarna kunnen de nodige 
verbeteringen worden doorgevoerd. Het Van Gogh Huis is actief op sociale media zoals Facebook 
en heeft een eigen website. Het sponsorbeleid is in ontwikkeling. Dit beleid moet aansluiten bij de 
begroting en de revenuen worden aangewend ter dekking van onder andere de programmering en 
educatie. 
In de toekomst kan een marketingonderzoek worden gedaan en een klanttevredenheidsonderzoek 
om (nog) beter te kunnen vaststellen wat de wensen en ervaringen zijn van de (potentiële) 
bezoeker en wat deze bereid is daarvoor te betalen. De (positieve) reviews in het gastenboek 
geven al een inzicht in de klantervaringen. 
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Advertenties 
 
Geadverteerd wordt in: 

- Museummagazine (gratis) 
- Geopark magazine 
- Fietswandelvakantie.nl 
- Landal Magazine ‘Trots op 

eigen streek’ 
- Omgeven door Emmen 
- Wandelgids Hondsrugpad 
- Recreatiewijzer Groningen, 

Drenthe 
- Coevorder Courant 
- Emmer Courant 
- Regiokrant 
- De Vakantiekrant Zomer 
- Wat te doen vandaag.nl 

Drenthe 
- Drenthe Magazine 

 
                                   

Media 
 
RTV Drenthe 
Radio Drenthe 
ZO!34 
Dagblad van het Noorden 
Emmen.nu  
Zuidoosthoeker 
Zuidenvelder 
Klazienaveen lokaal 
Coevorder Courant 
18 Dorpenkrant 
De Schakel  
 
Websites 
Marketing Drenthe 
Drenthe.nl 
Geopark De Hondsrug 
Natuurlijk Noorden 

Eigen Media 
 
www.vangoghendrenthe.nl 
Facebook 
Instagram 
 
Folders en Flyers 
Algemene folder 
Vriendenfolder 
Arrangementen 
Jaaractiviteiten 
 
Banners 
VGH algemeen 
 
Kaarten 
Erfgoed Netwerk (door gem. 
Emmen) 
Belevingskaart (vanuit 
Veenland) 
 
Film en video 
- Hoofdfilm via Museum TV 
- Hunebed Highway via Omroep 
Max 
- Online tour door VGH – door 
CFX Squad 

© Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
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Hoofdstuk 7 Bedrijfstaak 
 
7.1 Personeel 
Het van Gogh Huis is een vrijwilligersorganisatie. Ongeveer 30 vrijwilligers zijn werkzaam in het 
Huis. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. In de bestaande situatie stuurt een van de 
bestuursleden de vrijwilligers aan. De vrijwilligers hebben diverse taken. In de notitie 
‘vrijwilligershandboek’ staan de taken en bevoegdheden van de vrijwilligers. Zo weet een nieuwe 
vrijwilliger wat er van hem/haar wordt verwacht. De vrijwilligers hebben allemaal kennis van de 
materie en gedragen zich als goed gastheer/-vrouw. Het bestuur stelt de vrijwilliger in staat zich alle 
functieonderdelen eigen te maken door zelfstudie en deelname aan scholingen, lezingen en 
workshops.  
Het Van Gogh Huis heeft een – betaalde - parttime administratief medewerker. 
Om toekomstbestendig te kunnen opereren is het gewenst om, op termijn, een betaalde (parttime) 
directeur aan te stellen. Deze persoon zal dan de dagelijkse leiding krijgen over het Van Gogh Huis, 
draagt zorg voor collectie en exposities en stuurt de vrijwilligers aan. 
 
De kerntaken van het vrijwillig personeel zijn: 

• het geven van een rondleiding aan bezoekers 
• het zijn van gastheer/gastvrouw 
• het beheren van de winkel en de kassa 
• het verzorgen van lezingen en het geven van workshops  
• het verzorgen van educatieve programma’s (lezingen op scholen, workshops voor kinderen 

van de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs) 
Er worden met regelmaat bijeenkomsten gehouden met het gehele corps aan vrijwilligers. Deze 
vergaderingen worden geleid door een bestuurslid. Hier wordt informatie uitgewisseld en worden 
over en weer ideeën aangereikt. Op die manier wordt wederzijds optimaal gebruik gemaakt van 
elkaars kennis en vaardigheden en worden communicatieproblemen voorkomen.  
Jaarlijks wordt een planning gemaakt van bijeenkomsten, workshops, lezingen, exposities, 
presentaties e.d. zodat alle vrijwilligers de mogelijkheid hebben optimaal te participeren. 

7.2 Dienstverlening 
Alle betrokkenen die een bijdrage leveren in de dienstverlening van het Van Gogh Huis bezitten de 
volgende kernkwaliteiten: 

• Een open, klantvriendelijke en gastvrije benadering van onze gasten zonder enige vorm van 
discriminatie 

• Persoonlijke hulp wordt belangeloos geboden in geval van beperkingen van welke aard ook 
• Een positieve basishouding indien namens het VGH wordt deelgenomen aan 

vergaderingen, netwerkactiviteiten etc. De betrokkene is een waardige representant en 
ambassadeur van het VGH 

• Er is een gelijkwaardige, wederkerige en open samenwerking op basis van wederzijds 
vertrouwen met gasten, samenwerkingspartners, sponsoren 

 
7.2.1 Fair Practice 
Het VGH hanteert de Fair practice code. Dit houdt in dat wij opdrachtnemers (niet zijnde onze 
vrijwilligers) een eerlijk honorarium betalen. Met freelancers en ZZP-ers worden vooraf financiële 
afspraken gemaakt die in een contract worden vastgelegd. Deze worden gehonoreerd, ook als er 
door onvoorziene omstandigheden (bv COVID) werk vervalt.  
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Medewerkers in loondienst worden volgens geldende normen betaald. We zijn open in ons beleid 
en bedrijfsvoering. We investeren in een blijvende samenwerking.  
 
7.2.2 (Cultural) Governance 
Het Van Gogh Huis is afhankelijk van verschillende subsidiegevers. Structureel is dat vooralsnog de 
gemeente Emmen, een deel betreft incidentele projectsubsidies. Een bredere meerjarige 
financiering is echter welkom, waardoor meer ruimte kan ontstaan voor reflectie en 
beleidsontwikkeling.  
Zie hiervoor de fair practice code. Intern voeren we een permanente budgetbewaking uit. Onze 
subsidies zijn in alle gevallen conform vastgesteld. Een goedkeurende verklaring van de accountant 
wordt jaarlijks afgegeven. De jaarverslagen en jaarrekeningen worden elk jaar op de website 
geplaatst na vaststelling door het bestuur. 
  
We kennen onze statuten en reglementen omdat daarin is opgenomen wat onze formele 
verantwoordelijkheden, taken en rollen zijn. Bovendien zijn daarin de relevante aspecten van wet- 
en regelgeving opgenomen. We laten ons regelmatig (tweejaarlijks) adviseren door externe 
deskundigen over de ontwikkeling van de organisatie. Gezien de omvang van de organisatie en de 
vele taken waarvoor het bestuur verantwoordelijk is, is vooralsnog gekozen voor het blijven 
hanteren van het bestuursmodel. Het bestuur hecht daarbij aan een heldere scheiding van 
verantwoordelijkheden. 
 
Het bestuur van de Stichting Van Gogh en Drenthe heeft een Code Goed Bestuur vastgesteld. 
Deze is via de website te lezen en te downloaden.  
  
Het VGH heeft de ambitie verder te 
professionaliseren en op termijn een 
directeur aan te stellen. Het 
bestuurslidmaatschap van de Stichting is 
onbezoldigd. Het bestuur, in de toekomst 
wellicht een Raad van Toezicht, is 
verantwoordelijk voor aanstelling van de 
directie, evalueert het functioneren en 
stelt de salariëring van de directie vast. 
Er zijn geen personen werkzaam 
(geweest) van wie het inkomen de 
grenzen van de Wet Normering 
bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) 
overschrijdt. 
      © Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
7.2.3 Diversiteit en Inclusiviteit 
Het huidige bestuur wat culturele diversiteit betreft nog eenvormig. We willen werken aan een 
uitbreiding van mensen met een biculturele of andere herkomst in onze organisatie. Het kost in de 
noordelijke regio meer moeite om mensen met andere achtergrond in de organisatie op te nemen. 
Dat laat onverlet dat we er nog meer energie in willen steken om dit voornemen te laten slagen. 
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7.3 Organogram  
 
 

In de toekomst zal de nieuwe functie van directeur/bestuurder worden opgenomen in het 
organogram. Als de doorontwikkeling gereed is, is het waarschijnlijk dat er een Raad van Toezicht 
wordt aangesteld. De directeur/bestuurder zal dan de schakel vormen tussen Raad van Toezicht en 
de rest van de organisatie. 
 
7.4 Inkomsten 
De inkomsten van het van Gogh huis zijn overzichtelijk. Het leeuwendeel van de baten wordt 
gegenereerd uit entreegelden. In onze winkel zijn unieke van Gogh artikelen te verkrijgen tegen 
acceptabele prijzen. Vanwege de corona pandemie is de Stichting inkomsten misgelopen. Hiervoor 
heeft de Stichting enige financiële ondersteuning ontvangen van de landelijke overheid. Tevens 
worden subsidie gelden aangewend voor het aanstellen van een betaalde secretariële kracht.   
Het van Gogh Huis werft haar inkomsten uit:  

• entreeprijzen bezoekers  
• verkoop souvenirs uit de winkel  
• boekenverkoop uit de winkel  
• na de doorontwikkeling ook uit de koffiecorner 
• jaarlijkse bijdrage van donateurs (vrienden van het VGH) 
• incidentele giften, nalatenschap 

 
Het Van Gogh Huis wil de inkomsten graag aanzienlijk uitbreiden door middel van: 

• incidentele subsidies van provincie, gemeente en fondsen  
• structurele subsidie zie cultuurnota 2022-2024 De Waarde van Cultuur van de gemeente 

Emmen 
• bijdrage van sponsoren 
• aanbieden van arrangementen van bijvoorbeeld vergaderen/kennismaking Van Gogh Huis. 

Daarbij zal de plaatselijke horeca worden ingeschakeld 
 

Bestuur

Positionering Publiek Samenwerking Inkomsten Organisatieontwikkeling

Stuurgroep (tijdens 
'doorontwikkeling')

Uitvoerend Adviseur

Werkgroep uitvoerend

Adminstratiefmede-
werker/secr
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Jaarlijks wordt een overzicht van de actuele entreeprijzen en de prijzen van de diverse 
arrangementen als bijlage bij dit beleidsplan gevoegd. 

7.5 Begrotingen 
Er wordt gewerkt met een investeringsbegroting en een meerjarige exploitatiebegroting. De 
investeringsbegroting laat de ambities zien van de herontwikkeling van de panden van het Van 
Gogh Huis en de meerjarige exploitatiebegroting vertaalt de plannen naar een duurzame 
bedrijfsvoering. Beide begrotingen zijn in beweging totdat ze in het bestuur worden vastgesteld. 
 

© Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
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Deel 3 Visie en conclusies 

Hoofdstuk 8 
8.1 2022 en verder 
 
2022 
In 2022 start de doorontwikkeling van het Van Gogh Huis. De Stichting Van Gogh en Drenthe huurt 
het gehele pand Van Goghstraat 1. Het pand kan vanaf medio 2023 optimaal worden ingezet als 
museaal huis. Voor bezoekers wordt het dan mogelijk om nog meer van de Drentse periode van 
Vincent van Gogh te zien en te beleven. Een ander belangrijk onderwerp dat in 2022 wordt 
opgepakt, is de professionalisering van de organisatie. 
Het huis en de organisatie worden toekomstbestendig. 
 
2023 
In 2023 wordt de doorontwikkeling afgerond. Bovendien is het 140 jaar geleden dat Van Gogh voet 
op Drentse bodem zette en hieraan zal Drenthe breed aandacht worden geschonken. Er worden 
evenementen en activiteiten georganiseerd met betrekking tot de kunstenaar Vincent van Gogh. 
Het Drents Museum en het Van Gogh Huis zijn belangrijke toeristische trekkers in dit jaar. 
Ook niet onbelangrijk: In 2023 is het 20 jaar geleden dat het Van Gogh Huis de deuren opende. Dit 
heuglijke feit zal niet ongemerkt voorbijgaan.  
 
2024 en verder 
Het doorontwikkelde Van Gogh Huis is een toeristische trekpleister voor Zuidoost Drenthe en daar 
buiten geworden. Het huis is klaar voor de toekomst en is in staat om een belangrijke rol te spelen 
in het vertellen en laten zien van de periode die Vincent van Gogh heeft doorgebracht in Nieuw-
Amsterdam/Veenoord en in de regio daaromheen.  
Op het gebied van educatie zijn nieuwe initiatieven ontplooid en wordt er samengewerkt met 
partners om een zo breed mogelijk palet aan te kunnen bieden. 
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8.2 Conclusies 
 

• Het Van Gogh Huis wordt doorontwikkeld, wordt aantrekkelijker en levert een bijdrage 
aan het culturele en toeristisch recreatieve aanbod van de gemeente Emmen en de regio 

• De organisatie wordt professioneler. Dit wordt uitgewerkt in een mogelijk nieuwe 
bestuursvorm en een staande organisatie die op velerlei gebied samenwerkt met 
partners in de regio en in Drenthe 

• Dat leidt tot een professionele exploitatie voor het Van Gogh Huis 
• De samenwerking op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied wordt 

geïntensiveerd  
• Het aanbod van de inhoudelijke programmering wordt breder en aantrekkelijker 
• Het aanbod van educatieve programma’s aan scholen en groepen wordt uitgebreider 
• Het invullen van onze maatschappelijke rol naar bepaalde groepen in de samenleving, 

zoals het toegankelijk maken van ons huis voor iedereen krijgt meer aandacht 
• We gaan samen met anderen werken aan een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid  

van het Van Gogh Huis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         © Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
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Kamer van Koophandel: 41020826 
De Belastingdienst merkt de Stichting Van Gogh & Drenthe aan als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Registratie onder RSIN/fiscaal nummer: 807100961 
 


