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Strategisch Plan 2009-2014

In 2009 trad het nieuwe strategisch plan 2009-2014 in
werking. De aanleiding hier voor was het aflopen van de laatste
subsidieperiode van de Nederlandse overheid (2005-2008) en het
daaraan gekoppelde beleidsplan van het museum. Met de ingang
van een nieuwe beleidsperiode en een gewijzigd subsidiestelsel
was ook het moment gekomen voor een nieuw strategisch plan
voor het Van Gogh Museum. In dit plan is de missie van het
museum opnieuw geformuleerd en daarmee verduidelijkt. In de
visie wordt de gewenste situatie waar het museum naar streeft
omschreven.
Missie

Het Van Gogh Museum maakt het leven en werk van Vincent van
Gogh en de kunst van zijn tijd toegankelijk voor zoveel mogelijk
mensen om hen te verrijken en te inspireren.
Visie

1. Het Van Gogh Museum is een van de meest gerespecteerde
en meest toegankelijke musea ter wereld. Het is innovatief,
toonaangevend, dynamisch, kwalitatief hoogstaand en
professioneel in al zijn activiteiten.
2. Het Van Gogh Museum excelleert in:
a. het behoud en beheer van, het onderzoek naar, en de
presentatie van de aan het Van Gogh Museum toevertrouwde
kunst en objecten;
b. de verrijking van de collectie door nieuwe aanwinsten en
bruiklenen.
3. Het Van Gogh Museum bereikt wereldwijd zoveel mogelijk
mensen, ook niet-bezoekers, en bouwt een sterke band op met
zijn publiek door het een inspirerende en verrijkende ervaring
te bieden.
4 Het Van Gogh Museum beschikt over ruime middelen en
steun en onderhoudt een breed nationaal en internationaal
netwerk van partners.
5. Het Van Gogh Museum is een aantrekkelijke werkgever waar
talent en ideeën zich binnen een professioneel uitdagende
omgeving kunnen ontplooien.

Deze visie zal invulling krijgen door het realiseren van
de volgende zes strategische doelstellingen:
1. Wij willen een innovatief museum zijn.
2. Wij willen een breed toegankelijk museum zijn.
3. Wij willen in alle geledingen van het museum
kwaliteit uitstralen.
4. Wij willen een uitgebreid netwerk van partners en
steungevers opbouwen.
5. Wij willen een bezoek aan het Van Gogh Museum een
inspirerende en verrijkende ervaring maken.
6. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn.
In de komende jaren zullen deze doelstellingen de basis vormen
voor de keuzes die het Van Gogh Museum gaat maken met
betrekking tot het programma en activiteiten.
Het volledige strategisch plan 2009-2014 is te vinden op
www.vangoghmuseum.nl.
In de loop van 2009 heeft het Management Team een
aantal speerpunten geformuleerd waarop het museum zich
in de komende jaren gaat richten: de h
 erinrichting van de
vaste collectie, de verdere ontwikkeling van het museum als
kenniscentrum, het uitbouwen van het netwerk van partners en
steungevers en de o
 rganisatorische ontwikkeling.

