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Beleidsplan 
 
Wie zijn we? 
Het NVMO is een zelfstandig, klein, regionaal museum met collecties op het gebied van 
Volkenkunde, Natuur, Geologie en Archeologie. Aan de oorsprong van de collecties liggen de 
verzamelingen van de Broeders van Saint Louis, die objecten verzamelden voor o.a. 
onderwijsdoeleinden. De oorsprong van deze collecties is sterk verbonden met de geschiedenis van 
Oudenbosch als religieus en educatief centrum van de regio. In de loop der jaren is de collectie 
uitgebreid met voorwerpen die oassen in de bestaande collectie van het museum en die in de geest van 
de broeders toegevoegd kunnen worden.  
Het NVMO wordt geheel gedreven door vrijwilligers. Zij zijn het kapitaal en zetten gedreven en met 
passie hun kennis en kunde in voor het museum.  
De Volkenkundige collecties zijn onderdeel van de Nederlandse koloniale geschiedenis in Afrika en 
Nederlands-Indië. 
De Natuur collectie bestaat grotendeels uit authentieke, redelijk goed geconserveerde, opgezette 
dieren. Hieronder valt een grote collectie vogels, die een groot deel van de Nederlandse inheemse 
vogels omvat.  
Uit de onderzoeken van de Nederlandse Museumvereniging blijkt dat de leeftijd van de bezoekers van 
musea ligt tussen de 55 en 75 jaar. De bezoekersgroep van het NVMO is breder, (groot)ouders met 
kinderen in de schoolgaande leeftijd, schoolklassen en toeristen vinden het museum. Het NVMO biedt 
‘edutainment’ en aanschouwelijk onderwijs aan de bezoekers. 
 
Het NVMO is uniek door: 

• een breed aanbod in een klein museum (‘voor ieder wat wils’) 
• antieke collecties in klassieke opstelling  
• onderdeel van het religieus erfgoed en de koloniale geschiedenis 

 
Missie 
Met zorg en aandacht voor het verleden hedendaagse relevante verhalen vertellen m.b.v. de collecties 
in het NVMO. Om zo de getuigenissen vanhet verleden niet verloren te laten gaan voor de volgende 
generatie. En om ze zorgvuldig te beheren en voor een breed publiek toegankeljk te maken.  
Visie 
Zorg voor het erfgoed van de broeders van Saint Louis, en de verdere collecties, en door middel van 
het tentoonstellen van de collecties maatschappelijke relevante verhalen vertellen. Begrip opwekken 
van het belang van behoud van de natuur, cultuur, klimaat en leefomgeving.  
 
Hoe? 
Tentoonstellen en verhalen vertellen. 
Activiteiten organiseren die de vertelde verhalen in het museum ondersteunen en verbreden. Waardoor 
er meer beleefd en ervaren kan worden i.p.v. alleen aanschouwen. 
Door samenwerking met gelijkgestemde regionale partners een sterker aanbod neerzetten en 
duidelijker naar buiten treden.  
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Het bestuur heeft in een aantal sessies bijeengezeten om het heden en de toekomst van NVMO te 
bespreken.  
De uitkomsten van deze SWOT-analyse zijn als volgt: 
Kansen: Samenwerken en Museum Vriend 
Sterktes: Gedreven groep vrijwilligers, Diversiteit van de collecties en een brede doelgroep. 
Bedreigingen: Achteruitgang van de collecties, Concurrentie. 
Zwaktes: Lage inkomsten, ontbreken van bepaalde competenties bij vrijwilligers, Weinig 
Samenwerkingen 
 
Het NVMO heeft waarde! 
Collectie waarde: 

• Behoud (religieus) erfgoed 
• Onderdeel Religieus erfgoed en de geschiedenis van Halderberge 
• Samenwerkingen met andere musea en Erfgoed Brabant 
• Digitaliserering collectie en ontsluiting 

Verbindende waarde: 
• Samenwerking met scholen in de gemeente en evt. daarbuiten 
• Samenwerking met vrijwilligerscentrale 
• Samenwerking met gelijkgestemde organisaties als Arboretum, Zouavenmuseum, Basiliek, 

Broeders van Saint Louis, etc. 
• Samenwerking met bibliotheek, bv organiseren activiteit of wegzetten tentoonstelling 
• Inzetten vrijwilligers 
• Betrekken inwoners Halderberge bij exposities 
• Betrekken inwoners Halderberge bij activiteiten 
• Deelname Monumentendag, St. Aloysiusdag, Kunst & Atelierroute Halderberge, 

maatschappelijke stage middelbare scholen 

Educatieve waarde: 
• Educatief aanbod voor scholen in de regio en evt. daarbuiten, aanschouwelijk onderwijs op het 

gebied van Natuur (biologie, milieu, klimaat), Volkenkunde (aardrijkskunde, 
maatschappijleer, koloniale geschiedenis), Geologie (aardrijkskunde, milieu, klimaat), 
Archeologie (geschiedenis) 

• Deelname maatschappelijke stage middelbare scholen 
• Aanleveren projecten middelbare schoolvak O&O 
• Zomerschool aanbod voor volwassenen en kinderen 
• Mogelijkheid tot inzetten van de koloniale collecties voor de maatschappelijke discussies 

daarover 
• Samenwerkingen met scholen en bibliotheek 

 
Belevingswaarde :  

• Zinvolle tijdsbesteding bezoekers, ‘edutainment’ 
• Activiteiten als Zomerschool en ‘Night in the Museum’ voor volwassenen en jeugd in de regio 
• Vrijwillige medewerkers vinden een leuke en interessante tijdsbesteding 
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Economische waarde : 
• Toeristen aantrekken door breed aanbod en doelgroep NVMO 
• Samenwerken met toeristische ‘partners’: mogelijk maken dag uit in Halderberge 
• Deelname aan aanbod op Visit Halderberge 
• Plaatsen flyers NVMO bij hotels, B&B’s, campings etc. 

 
De toekomst 
De vraag ‘waar heet het museum naar toe?’ is de vraag waar het bestuur zich de laatste jaren intensief 
mee bezig heeft gehouden. De SWOT-analyse toont aan dat het NVMO meerdere waarden heeft en 
daarmee is het bestaansrecht van het museum aangetoond. 
In de contacten met o.a. Naturalis en het Natuurhistorisch museum in Rotterdam wordt bevestigd dat 
de collecties van NVMO uniek, bijzonder en van waarde voor de nationale collectie zijn.   
Daarnaast is er een stabiele groep vrijwilligers actief in het museum die zorgen voor de verankering in 
de samenleving. 
We zien de toekomst van het museum in samen met het religieus erfgoed en de cultureel historische 
organisaties in onze gemeente. Daarom is het logisch om een pand te vinden in deze context dat 
geschikt kan worden gemaakt voor een museale omgeving. 
We zien in de toekomst een verdere samenwerking met: 

a. Onze cultuurhistorische ‘buren’, het Zouavenmuseum (intensief), het Arboretum, de gidsen 
van Saint Louis, de heemkundige kring broeder Christofoor en de bibliotheek, 

b. Het onderwijs, 
c. De collegae musea in Nederland. 

Inmiddels hebben het Zouavenmuseum en het NVMO elkaar gevonden om te kijken naar een plan 
voor de toekomst. Beide musea zien kansen om de collecties onder een dak te brengen zonder dat 
daarbij de eigen identiteit te verliezen.  
Hiervoor is een integrale cultuurvisie voor nodig. Het NVMO denkt hierin meer dan graag mee.  
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