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ONZE MISSIE
Het Van 't Lindenhoutmuseum vertelt het verhaal van Kinderdorp Neerbosch 
van 1863 tot de jeugdzorg van vandaag. Het is een plek van inspiratie, 
reflectie, waar men kennis kan maken met de levende sociale geschiedenis. Het 
verhaal kent vele dimensies en sluit aan bij actuele en universele thema’s als 
veerkracht, verdriet, vallen en opstaan en optimisme. Het museum stelt zich 
daarbij continu de vraag hoe jongeren opgroeien en hun identiteit ontwikkelen, 
ook in moeilijke omstandigheden. Op deze weg werken we in ons programma 
samen met jeugdzorg, onderwijs, wetenschap en de erfgoedsector. 

Waar corona het toeliet, zijn de nieuwe plannen zoveel mogelijk ontwikkeld 
met de input van interne en externe belanghebbenden. De museumstaf heeft 
afzonderlijk gesprekken gevoerd met medewerkers, vrijwilligers en leden van 
de museumcommissie. Daarnaast heeft de staf een sessie gehad over onze 
organisatie identiteit: “Wat zijn we en wat willen we zijn”. 

In 2020 is met een vernieuwde organisatie de nieuwe koers van het Van 
’t Lindenhoutmuseum ingezet. Hoe borgen we al het goede dat in het 
verleden is opgebouwd voor de toekomst? Hoe gaan we de verhalen op een 
aansprekende manier vertellen, niet alleen voor ouderen, maar ook voor 
jongeren en kinderen? Hoe gaan we om met museum, gebouw, archief en 
herinneringscentrum en hoe leggen we hier verbindingen tussen? Hoe gaan we 
de gelaagdheid van deze plek vormgeven en gaan we aansluiting zoeken bij de 
actualiteit met thema`s zoals jeugdzorg en jeugdcultuur? Door aansluiting te 
zoeken bij de actualiteit blijft het niet alleen een verhaal van toen.

Doelen voor 2021 waren: Beleidsplan 2022-2027 en het masterplan. 

Het beleidsplan 2022– 2027 geeft richting aan de organisatie en haar ambities. 
In het Masterplan zijn deze ambities en nieuwe plannen gevisualiseerd en 
beschreven. Beide plannen bieden een leidraad en houvast aan onze interne 
organisatie en aanknopingspunten voor onze (toekomstige) partners en 
ondersteuners. Vanaf medio 2021 zijn de plannen voor de noodzakelijk geachte 
herinrichting gebouw, upgrade van de basis expositie  en herpositionering van 
het museum voorbereid. Een stuurgroep is ingesteld om de uitvoering van het 
Masterplan vanaf 2022 te begeleiden. 



ORGANISATIE
-4 vaste medewerkers
-2 projectmedewerkers
-6 museumdocenten
-4 vrijwilligers collectie, beheer gebouw en 
archief
-5 vrijwilligers eerste zondag van de maand
-2 stagiaires (Cultuurwetenschappen Radboud 
Universiteit en Leo Kannerhuis)
-5 leden museumcommissie
 
 EDUCATIEVE PROJECTEN
-Weeswijzer en Aanpakkers
-Projecten ontwikkelen VO
-Museum Jeugd Universiteit 
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TENTOONSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN
-By Oneself, foto’s van Marijn Fidder 
-Alleen op de wereld (het weeskind in 
literatuur en film)
-Aan het werk, pop-up tentoonstelling 
in Huis voor de Nijmeegse Geschiedenis
-Josephine, a Woman with a Thousand 
Faces (over het leven van Josephine 
Baker)
-Open Monumentendag
 
ARCHIEF
Reorganistie van het archief 
Dossiers ompakken in zuurvrije mappen 
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PUBLIEK EN DOELGROEPEN
-aantal individuele bezoekers; 2240
-leerlingen in schoolverband 32. Meer 
leerlingen zouden komen, door Corona 
is dit niet gebeurd
-6 keer extra opening de vakanties 
voor families
-meer hands-on activiteiten
 
COMMUNICATIE VIA
-Nieuwsbrief 
-De Gelderlander
-Nijmeegs Katern
-Into Nijmegen 
-De Brug
-Museumfolder
-Social Media: Facebook, Instagram, 
Linkedin
  
SAMENWERKING
-Kinderboekenwinkel
-024 Gemeente Nijmegen
-Leo Kannerhuis
-CPRN
-Gemeente Nijmegen
-Erfgoed Gelderland
-Museum Jeugd Universiteit 
-Museum Vereniging
-Kristallis
-Bewonersvereniging kinderdorp 
Neerbosch
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CORONA
-Gedwongen sluiting: van januari tot juni 
en de maand december
-Wel veel locatieverhuur voor groepen
-trainingen 
-oefenen zangkoren
-diploma uitreiking en 
teamvergaderingen Kristallis
-Oud-Wezendag  in mei ging niet door
 
BEDRIJFSVOERING
-Per 1 juli 3,50 entreeheffing voor 
volwassenen
-Lid Museumvereniging per 1 januari en 
acceptatie museumkaart per 1 juni. 


