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Opnieuw beleefde de Museum Plus Bus een bijzonder jaar.  
Nog vaker dan in 2020 stond de bus in het tweede coronajaar 
noodgedwongen stil. Maar een aantal keren trok de Museum 
Plus Bus er toch op uit, bij wijze van proef. En met succes. 
Ondertussen gonsde het van andere activiteiten die we onder-
namen om senioren van Nederland – crisis of geen crisis –  
te laten genieten van het museale erfgoed van Nederland.  
Dit jaarverslag vertelt daarover.

Moesten we in 2020 vanwege de coronacrisis en de sluiting 
van musea nog een heel nieuwe werkwijze ontwikkelen, in 
2021 konden we met grote voortvarendheid verder op de inge
slagen weg. De reizende expositie Topstukken on Tour deed 
meer dan honderd verzorgingshuizen aan. Op deze manier 
konden ruim 11.000 ouderen in Nederland voor het eerst of 
opnieuw kennis maken met kunst uit de deelnemende musea 
van de Museum Plus Bus. 

Museum Plus Bus in 2021
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Topstukken on Tour maakt her en der allerlei nieuwe initiatie
ven los en zorgt in sommige verzorgingshuizen zelfs voor een 
creatief sneeuwbaleffect. Aangespoord door de expositie 
slaan ook ouderen zelf aan het schilderen. Anders komen ze 
wel in actie dankzij het magazine Totzo!, waarvan we twee 
nieuwe nummers maakten. De titel van het tijdschrift houdt de 
hoop levend dat kwetsbare senioren op korte termijn weer in 
de Museum Plus Bus kunnen stappen om een bezoek te bren
gen aan een van de veertien musea verspreid over het land.

Die hoop lijkt in het voorjaar van 2022 bewaarheid te worden. 
Terwijl we dit jaarverslag opstellen, staat de Museum Plus Bus 
al warm te draaien voor de eerste ritten van het jaar. Verder 
kreeg onze hoop op een mooie toekomst een impuls van je
welste met de toezegging van de VriendenLoterij om de 
Museum Plus Bus voor de komende vijf jaar financieel te blij
ven ondersteunen – een geweldige opsteker in een lastige tijd.
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Zes proefritten
Het grootste deel van 2021 stond de Museum Plus Bus helaas 
stil. Wel waren we druk met de voorbereidingen voor het jaar 
waarin de bus weer zou kunnen gaan rijden. En omdat lange 
tijd ongewis was hoe die nabije toekomst eruit zou zien, orga
niseerden we enkele proefritten met inachtneming van de gel
dende coronamaatregelen. Zo kwam de Museum Plus Bus ge
lukkig toch nog in beweging.

Tussen september en november maakte  
de Museum Plus Bus zes ritten naar een  
museum, om te beginnen het Zuiderzee
museum in Enkhuizen. De senioren uit 
Obdam droegen het verplichte mondkapje 
en moesten bij entree van het museum  
hun QRcode laten zien. 

Ook andere coronamaatregelen namen ze keurig in acht.  
Het mocht de pret allemaal niet drukken. De aanmeldingen 
voor deelname aan de proefritten overtroffen ver het aantal  
beschikbare plaatsen. Op een van de andere ritten smokkelde 
de groep zelfs een extra deelnemer de bus in. “Zo graag wilden 
de mensen mee”, zegt projectmedewerker Elise van Schaik.
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“Ik heb echt een vakantiedag gehad”, liet een van de gelukki
gen in een bedankje weten. Een van de andere deelnemers 
aan de proefrit zei: “Er zijn de laatste tijd zoveel dingen afge
zegd. Ik was heel blij dat dit bezoek door kon gaan. Dan heb je 
iets om naar uit te kijken en dan kan je er later weer over pra
ten met familie. Dan kan je er weer even tegenaan.”

De zes busreizen, met in totaal 230 inzittenden, vallen in het 
niet bij het aantal ritten van de Museum Plus Bus in een ‘nor
maal’ jaar. Ter vergelijking: in 2018, toen we ons tienjarig jubile
um vierden, maakte de bus 349 ritten. Een jaar later waren het 
er maar liefst 403. De coronacrisis haalde een lelijke streep 
door deze mooie reeks. Op 12 maart 2020 bracht de Museum 
Plus Bus een groep van de Zonnebloem uit Meppel naar het 
Fries Museum. Het bleek opeens de laatste rit van het jaar.

De proefritten maakten duidelijk dat een doorstart met inacht
neming van de coronamaatregelen wel degelijk mogelijk was. 
Dat stemde heel hoopvol. Aan het eind van het jaar zetten we 
ons dus met extra energie aan de planning voor de eerste 
maanden van 2022. De plannen werden echter doorkruist door 
een nieuwe lockdown. Halverwege december moesten de  
musea in Nederland opnieuw de deuren sluiten. 
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Geheel verzorgde trip
Hoe ziet zo’n dagje met de Museum Plus Bus er eigenlijk uit? 
We bieden senioren een geheel verzorgde trip aan, van deur 
tot deur, samen met andere ouderen naar een boeiende cultu
rele bestemming. De belangstelling daarvoor is altijd groot. 
Doorgaans krijgen we drie keer zoveel aanvragen als we 
aankunnen.

De bus komt overal in Nederland, van Delfzijl tot Domburg, 
van Den Helder tot Maastricht. Als de buschauffeur zich vroeg 
in de ochtend meldt, staat de groep senioren al te wachten. In 
de bus kunnen minimaal dertig, maximaal vijfenveertig perso
nen. Vrijwilligers van de groep helpen om hulpmiddelen als 
rollators op te vouwen en achter het luik van de bus op te ber
gen. Als ook de deelnemers met hun rolstoel via de lift op hun 
plek bovenin de bus zijn gebracht, heet de chauffeur de gas
ten van harte welkom. Daarna kunnen de deelnemers een vi
deo bekijken met tekst en uitleg over het culturele uitje.

We zijn eens met een bus naar  
Amsterdam geweest. Dat zou ik nog 
wel eens willen.
Deelnemer
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De Museum Plus Bus brengt de senioren vervolgens naar een 
van de veertien aangesloten musea. Toen de bus in 2008 be
gon te rijden, waren dat er nog zeven. Gaandeweg is het aan
tal gegroeid. Musea willen graag minder mobiele senioren de 
kans geven om kennis te maken met hun rijke collectie en ko
men – ook interessant – op deze manier in aanraking met een 
groeiende doelgroep. 

Nadat de bus bij het museum is gearriveerd, stapt een gast
vrouw of gastheer in om de groep welkom te heten. Deze gast
heer of gastvrouw staat gedurende het museumbezoek de se
nioren terzijde. Na een kop koffie in het museumrestaurant 
volgt een rondleiding door een professionele gids langs de top
stukken van het museum. De groep wordt daartoe in drieën 
verdeeld, zodat de gidsen iedereen voldoende aandacht kun
nen geven. Vol indrukken gaat de groep vervolgens aan tafel 
voor de lunch. Na de maaltijd heeft iedereen de gelegenheid 
om zelfstandig in het museum rond te kijken. Om ongeveer drie 
uur brengt de Museum Plus Bus de senioren terug naar huis.
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Blijvende samenwerking
Zoals een gewone bus niet zonder brandstof kan, zo komt  
de Museum Plus Bus niet ver zonder financiële ondersteuning 
door derden. Vanaf het allereerste begin in 2008 werken  
we op dat punt structureel samen met de BankGiro Loterij. 

Bij haar zestigjarig bestaan begin 2021 deelde de BankGiro 
Loterij cheques uit voor een bedrag van 83,4 miljoen euro,  
bijeengebracht door de deelnemers. Maar liefst 77 culturele 
organisaties profiteren daarvan, waaronder dus de  
Museum Plus Bus. Later in het jaar fuseerde onze ‘founder’ 
met de VriendenLoterij en werden we gelukkig gemaakt  
met de toezegging dat de samenwerking voor de komende  
vijf jaar is verzekerd.

Voorzitter Hendrikje Crebolder van de Museum Plus Bus:  
“De VriendenLoterij stelt ons in staat van zeer grote betekenis 
te zijn voor kwetsbare ouderen in Nederland die zonder de 
Museum Plus Bus geen museum kunnen bezoeken. Samen 
omarmen we het doel: musea inclusief maken en bereikbaar 
houden voor alle ouderen in Nederland. We zijn trots op de 
stabiliteit die ons wordt gegund door de VriendenLoterij.” Kunnen jullie vaker 

zoiets regelen?
Deelnemer
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“ Ik houd van kleur en ben gek op bloemen.  
Het maakt je blij zo’n schilderij. Het is fantas
tisch dat ze hier te zien zijn. Het leeft want  
het komt van buiten. Er zijn verschillende 
kunstwerken te zien, maar ik zou ze niet  
allemaal thuis willen hebben. Maar die met  
die bloemen wel, die is echt prachtig ook  
met die druiven er zo bij. Ik houd van blauw, 
en er zitten ook blauwe bloemen in de vaas,  
ik weet alleen niet welke soort bloem het is.”

Humans of 
the Museum
Plus Bus

“ We hebben veel reacties gekregen op de  
kunstwerken, ook van het personeel. 
Sommigen vonden de werken te groot of te 
donker, maar eigenlijk vond iedereen het leuk 
dat ze er waren. Er was zelfs een schoon
maakster die een van de flyers gebruikt heeft 
om haar kar mee te versieren. Het is ook leuk 
dat de bewoners met hun familie naar de  
kunst werken konden gaan. Dan hebben ze iets 
om samen te bekijken en dan hebben ze gelijk 
weer extra gespreksstof.”

Mevr. Spil
83 jaar

Mevr. van der Molen 
Medewerker De Horstenburgh, 52 jaar
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Topstukken on Tour
De afgelopen twee jaar besteedden we de meeste energie  
aan het organiseren van alternatieve activiteiten om kwetsbare 
ouderen toch in aanraking te brengen met het rijke culturele 
erfgoed van Nederland. We konden weliswaar geen senioren 
naar de musea brengen, andersom was het wel mogelijk om 
met een kleiner busje kunstwerken naar vele tehuizen in het 
land te brengen. Op die manier bereikten we bovendien een 
nieuwe doelgroep: kwetsbare senioren voor wie ook een  
busreis onmogelijk is.

Deze nieuwe werkwijze – Topstukken on Tour – bouwden  
we in 2021 verder uit. We professionaliseerden onze manier 
van werken en ontwikkelden er een eigen huisstijl voor.  
We breidden de samenwerking uit met twee musea.  
Ook vanuit het Mauritshuis in Den Haag en Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam gaan nu replica’s van kunstwer
ken mee op reis door Nederland, respectievelijk Het meisje 
met de parel (Johannes Vermeer) en Titus aan de lezenaar 
(Rembrandt van Rijn). “Hoe meer kunst, hoe beter”, reageerde 
voorzitter Hendrikje Crebolder.
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Met ons eigen ‘Museum Plus Busje’ brachten we Topstukken 
on Tour naar 107 verzorgingshuizen in Nederland. 
Woonzorgcentra zijn volgens de RIVMregels ‘een huishouden’ 
en gelden daarom als plekken waar we veilig een kleine ten
toonstelling kunnen opbouwen. Voor die expositie leveren 
‘onze’ musea alle een kunstwerk uit de collectie, waarvan  
wij op grote panelen (1,50 x 1,70 meter) een replica maken. 
Met staanders erbij leveren we de sets van drie of vier kunst
werken af bij de woonzorgcentra. Twee weken later halen  
we ze weer op. Daarnaast ontvangen de centra ook een stapel 
begeleidende magazines en ansichtkaarten en – als ze dat  
willen – bezoek van een museumdocent. 

Deze tentoonstelling is echt heel fijn. 
Doordat het op onze eigen locatie 
staat komen er leuke gesprekken tus
sen de mensen op gang. Soms ook tus
sen mensen die elkaar nooit spreken. 
Kunst maakt wat los bij de bewoners.’
Medewerker Archipel Almere
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In 2020 sprak dit idee al velen aan, maar moesten we geregeld 
nee verkopen omdat we ons in onzekere tijden bleven focus
sen op herstart van de Museum Plus Bus zelf. Ook in 2021 ver
loren we dat doel niet uit het oog, maar ondertussen konden 
we veel meer verzorgingshuizen met kunst bedienen. We heb
ben op deze manier in ieder geval ruim 11.000 ouderen voor 
het eerst of hernieuwd kennis laten maken met belangrijke 
kunstwerken. 

De keuze van de panelen in de set is zodanig dat er voor elk 
wat wils bij zit. Wie niet erg onder de indruk is Victory Boogie 
Woogie van Piet Mondriaan kan wellicht zijn hart ophalen bij 
De slaapkamer van Vincent van Gogh of De bedreigde zwaan 
van Jan Asselijn. De details zijn dankzij de zeer hoge resolutie 
van de replica’s goed zichtbaar. En anders dan in het museum 
zelf, mogen kijkers deze reproducties wèl aanraken.
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“ Ik zit zelf niet zo in de kunst, 
maar mijn schoonzoon is beel
dend kunstenaar. Ik vind het wel 
goed dat die kunstwerken hier nu 
zijn want dan verandert er weer 
eens wat. Dit kunstwerk 
(Caféterras bij Nacht van Vincent 
van Gogh) sprak mij aan om dat 
het er zo Frans uitziet en daar 
ben ik vroeger weleens geweest. 
Ik ben toen een dagje met de bus 
naar Frankrijk gegaan en toen 
hebben we ook Parijs bezocht. 
Daar moest ik gelijk aan denken 
toen ik dit schilderij zag. Het 
brengt herinneringen boven.”

Humans of 
the Museum
Plus Bus

Mevr. Mevrouw Heddes 
92 jaar
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Verloting panelen
De panelen met de reproducties hebben, door vervoer en ge
bruik, uiteraard niet het eeuwige leven. Daarom hebben we de 
borden twee keer verloot onder enthousiaste groepen die 
graag permanent een kunstwerk in hun wooncentrum willen 
hebben. Zij moesten hun keus voor een bepaald kunstwerk 
motiveren. De motivaties zeggen veel over het grote belang 
van kunst, juist voor oudere en kwetsbare mensen. 

Zo wilde Zorgwoonvoorziening Duinhage in Den Haag graag 
in aanmerking komen voor Victory Boogie Woogie. “Wij zijn 
momenteel bezig met een project ‘Ouderen in de kunst’, waar
in onze bewoners dit schilderij proberen na te bootsen. 
Voorheen hebben we een prachtige uitleg gekregen over het 
schilderij van Piet Mondriaan.” Het Gasthuis in Millingen aan 
de Rijn ontving De bedreigde zwaan omdat een van de bewo
ners “met verve” kan vertellen over de schilderkunst. “Dat le
vert  gegarandeerd mooie verhalen op én vooral een brede 
glimlach op zijn gezicht.”
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Een verpleeghuis in Den Bosch ging voor Amo te Ama me van 
Sir Lourens Alma Tadema. “Als onze bewoners zich prettig 
voelen en lekker in hun vel zitten, heeft dat een positieve uit
werking op lichamelijke klachten. Dan gaat het meestal een 
heel stuk beter met iemand. Welzijn betekent ook afleiding, 
gezelligheid, belevingsgerichtheid, en daar draagt zo’n replica 
zeker aan bij. Je gedachten op iets anders zetten en kunnen 
genieten van iets heel moois.”

Tot slot nog een mooie reactie van NAH Zorgatelier Buiten in 
Lage Mierde, dat graag De slaapkamer in bezit zou krijgen. 
“Dit kunstwerk is een inspiratiebron geweest voor een kunst
project dat we aan Topstukken on Tour hebben gekoppeld. 
We hebben daardoor een tijdje in deze kamer van Vincent van 
Gogh ‘geleefd’. De verhalen van de museumdocent over het 
schilderij maakten onze beleving nog levensechter. Het was 
heel fijn voor de deelnemers (en de medewerkers) om even uit 
onze eigen tijd te zijn.”
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Museumdocent op bezoek
Zoals ook uit deze reacties blijkt, voegt de komst van een mu
seumdocent van de Museum Plus Bus veel toe aan de exposi
tie. In 96 gevallen maakten de verzorgingshuizen gebruik van 
dit aanbod. De docenten gaan met de bewoners in gesprek 
over de getoonde kunstwerken. Kunst maakt steevast iets los 
bij mensen, al is het maar de opmerking: “Ik houd helemaal 
niet van kunst!”

In het eerste coronajaar beschikten we over twee museumdo
centen, in 2021 hebben we het aantal uitgebreid naar vijf. Op 
die manier vergrootten we ook de landelijke spreiding. De do
centen praten anderhalf uur met de bewoners over de getoon
de kunstwerken. Dat lijkt lang, maar de werkelijkheid leert dat 
bewoners heel goed hun aandacht erbij kunnen houden, ook 
bij de creatieve opdracht die op het gesprek volgt.

Kunst vormt de aanleiding om in gesprek met elkaar te gaan, 
over van alles en nog wat. Docent Anita Liemburg: “Het mooie 
van kunst is: als je ernaar kijkt, komt er meteen een beeld bin
nen. Dat beeld is voor iedereen anders. Het is niet af. Iedereen 
kijkt er vanuit z’n eigen verleden en met eigen associaties naar. 
Wat de een aanspreekt, vindt de ander niks. Maar er is altijd 
wel een werk dat prikkelt. Als ik aan het eind vraag welk 
kunstwerk ze mee naar hun kamer willen nemen, dan heeft ie
dereen wel een voorkeur.”

De docenten doen er alles aan om een open en creatieve sfeer 
te creëren, waarin iedereen zich vrij voelt om te praten en  
te associëren. Begeleiders die dachten de bewoners goed te 
kennen, krijgen soms toch een ander beeld van ze. Nogmaals 
Anita Liemburg: “Als je mensen mee kunt nemen in een open, 
gelijkwaardig gesprek, waarin alles mag worden gezegd,  
dan blijkt het vertrouwde beeld soms toch anders te zijn.  
Dan komen er onvermoede kanten van mensen boven.”

Afgelopen woensdag 22 december 
was museumdocent Tineke bij ons  
op bezoek. Het was een leerzame  
ochtend over de vier topstukken.  
We kijken er nu echt anders naar. Zo 
mooi!  En…..Tien kan zo bevlogen over 
de kunst en de kunstenaars vertellen.
Medewerker AxionContinu locatie De Gildenborgh
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Video’s bij kunstwerken 
Museumdocent Anita Liemburg en haar collega Tineke 
Koldeweij treden ook op in vier video’s over vier kunstwerken 
die we samen met MovingCreations opnamen. De filmpjes zijn 
bestemd voor woonzorgcentra die het, vanwege de risico’s 
van corona, niet verantwoord vinden om een docent op hun 
locatie te ontvangen. Zo konden de bewoners alsnog uitleg  
bij de kunstwerken krijgen en met elkaar in gesprek gaan.

De video’s zijn opgenomen bij de kunstwerken zelf, dus op  
hun vertrouwde plek in het museum. Ze zijn voorzien van  
ondertiteling en audiodescriptie, waardoor ook mensen met 
een slecht gehoor of slecht zicht het verhaal goed kunnen  
volgen. Zo doen we er, ook via deze media, alles aan om  
de toegankelijkheid van kunst voor senioren te vergroten.

We hebben genoten van de 
uitleg bij de schilderijen, dan 
zie je toch weer iets anders.
Deelnemer Het Ellertsveld Schoonoord
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Behalve video’s verschenen er in 2021 ook vier activiteiten
boekjes bij de reizende tentoonstelling. Het gaat hier om een 
initiatief van studenten Farmacie van Universiteit Utrecht. Zij 
gingen aan de slag met het thema ‘eenzaamheid als pijn’ en 
ontwikkelden voor de Museum Plus Bus extra aanbod bij 
Topstukken on Tour, in de vorm van onder meer een schilder
cursus en een kunstbingo. Ook voorzagen ze het materiaal van 
tips voor activiteitenbegeleiders.
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“ Het is heel leuk dat die kunstwerken er 
zijn. Ik vind ze niet allemaal even mooi, 
maar het is wel fijn dat ze er zijn.  
Dan verandert er weer eens wat.  
Je zit altijd in je hokkie en dan is er  
nu weer eens wat anders. Als je wat  
ouder wordt heb je niet altijd zin om 
met een activiteit mee te doen, maar 
het is goed dat ze het organiseren.  
Ik ben jaren terug, ik ben al meer dan 
100 dus dat kan ik zeggen, naar een 
museum geweest met een bus,  
ik geloof in Haarlem. Je bent dan een 
hele middag op sjouw en dat wordt  
nu voor mij toch te veel dus dat zou  
ik nu niet meer doen.”

Humans of 
the Museum
Plus Bus

Mevr. Schenk 
103 jaar
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Kunstmagazine Totzo!
Bij Topstukken on Tour ontwikkelden we in het eerste corona
jaar al het kunstmagazine Totzo! Bezoekers kunnen met het 
magazine in de hand de kunstwerken bekijken, maar ook voor 
andere senioren is het interessant. Het blad geeft informatie 
over de getoonde werken en biedt daarnaast opdrachten, een 
puzzel en een kleurplaat. “Erg leuk naslagwerk en zeker leuk 
om de opdrachten te doen”, reageerde een van de tehuizen. 

In 2021 maakten we twee nieuwe nummers van Totzo! Terwijl 
het eerste nummer volledig verwijst naar de kunstwerken in 
de reizende expositie, staan de nieuwe nummers los daarvan. 
Ze verschenen eind april en begin oktober, bij de start van  
de Week tegen de eenzaamheid. De oplage bedroeg in  
beide gevallen 40.000 exemplaren.

Ik wil jullie bedanken voor de mooie 
magazines voor onze bewoners. Ik ga 
ze in de brievenbussen van de bewo
ners doen, zodat ze met deze grauwe 
dagen lekker wat te lezen hebben.
Medewerker Boszicht Nijmegen
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De deelnemende musea leveren voor het magazine steeds  
een kunstwerk uit hun collectie aan, met daarbij uitleg en  
een aantal kijk en tekenopdrachten om als lezer zelf creatief 
aan de slag te gaan. Deze aanpak blijkt zeer aan te spreken.  
“De magazines zijn een schot in de roos”,  luidde een van de 
reacties. “Een groot succes, op het juiste moment uitgebracht 
en door iedereen gewaardeerd.”

We sturen de magazines op verzoek toe aan groepen en 
wooncentra. De eerste vijftig zijn gratis, voor meer exemplaren 
vragen we een tegemoetkoming in de verzendkosten. 
Vrijwilligers van de groepen brengen de bladen langs bij hun 
leden: in lastige tijden met weinig contact blijkt dat voor 
kwetsbare ouderen heel waardevol te zijn. “Tijdens de ver
spreiding hebben wij alleen maar lovende woorden gehoord”, 
aldus een andere reactie. “Veel mensen herkenden de maga
zines. Bij verschillende zorgcentra komen de magazines later 
in de leeshoek te liggen, maar er zijn ook gasten die ze bewa
ren en er iedere keer opnieuw van genieten.”

Heb vandaag de Totzo! bladen ontvan
gen, geweldig! Ik heb er meteen een 
opdracht van gemaakt voor de gasten. 
Als ze de puzzel goed oplossen en de 
kleurplaat netjes hebben ingekleurd, 
zit er een leuke attentie aan vast.
Vrijwilliger van Zonnebloem Arnhem Noord
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De mensen aan wie we het blad  
aanboden waren aangenaam verrast. 
We praatten op afstand wat bij. Mij is 
opgevallen dat veel ouderen echt last 
begonnen te krijgen van de lockdown. 
Wij danken u daarom hartelijk voor de 
aandacht die ons gaf en hopelijk tot 
snel in de Museum Plus Bus
Vrijwilliger KBO Middelburg en Veere
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Onderzoek naar impact
We horen van alle kanten dat Topstukken on Tour enthousiaste 
reacties oproept bij bewoners van zorgcentra. Maar hoe het 
precies zit met de impact van de reizende expositie weten we 
niet. Daarom vroegen we marktonderzoeksbureau Ruigrok 
NetPanel om samen met ons daarnaar onderzoek te doen. 

Het bureau begon eind 2021 met het verzamelen van data en 
gaat daarmee door tot juni 2022. Het richt zich middels de vra
genlijsten op papier niet alleen op bewoners, maar ook op me
dewerkers van woonzorgcentra. Zo kan dus ook de fysiothera
peut reageren, van wie wij hoorden dat hij Topstukken on Tour 
had opgenomen in zijn oefentherapie: “Oké dames, nog even 
doorlopen tot de Mondriaan en daarna een paar strekoefenin
gen bij de Volendammer.”

Dat de tentoonstellingen veel losmaken bij zorginstellingen 
blijkt ook uit een bericht dat we ontvingen van 
Woonzorgcentrum Gravenstate in Denekamp, waar onder 
meer de Drentse Madonna van Jozef Israëls op bezoek was. 
Behalve impact had de expositie ook een bijzonder vervolg, 
door een van de medewerkers aangeduid als “een mooi 
sneeuwbaleffect”. Een van de bewoners vroeg zich af waarom 
kunst “helemaal uit Assen” moest komen. Er waren toch ook 
wel kunstenaars in de buurt? Zo kwam er in het huis een klei
ne expositie van kunst uit de regio. Waarop iemand anders op
merkte dat zij ook zélf kon schilderen. Het gevolg daarvan was 
een nieuwe tentoonstelling, nu met werk van één van de 
bewoners.

Als straks de Museum Plus Bus weer volop gaat rijden, hopen 
we deze nieuwe manier van werken vast te kunnen houden. 
Ook Topstukken on Tour draagt immers bij aan onze doelstel
ling om kunst en cultuur zichtbaar te maken voor senioren, in 
dit geval zelfs extra kwetsbare mensen. “Deze tentoonstelling 
is voor onze bewoners echt heel goed en ik denk zelfs beter 
dan een busreis”, liet een begeleider weten. “Zo’n dag op pad 
is voor onze mensen veel te vermoeiend. Ook al is het mis
schien op hun tempo aangepast, dan nog moeten ze er bij wij
ze van spreken een week van bijkomen. Met de tentoonstelling 
gaat alles op het gemak en op hun eigen tempo.”

Ik heb geen tips, dit mag 
herhaald worden
Deelnemer
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Eenmalige initiatieven
Er waren ook eenmalige initiatieven die het vermelden waard 
zijn. Zo vroeg het Joods Museum in Amsterdam ons naar aan
leiding van de tentoonstelling Forget & Remember naar een 
geschikte locatie voor een bezoek van kunstenaarsduo  
Gil & Moti. Dat vonden we in verzorgingshuis De Zes Molens 
in Hoornaar. De ‘levende kunstwerken’ gingen er met bewo
ners in gesprek over hun herinneringen. De bewoners konden 
de bijzondere ontmoeting – nogal ‘out of the box’ – zeer 
waarderen. 

Ook het Rijksmuseum konden we van dienst zijn. Wij werden 
benaderd door een medewerker van het Nachtwachtproject, 
die vertelde dat het niet lukte om op een locatie in Nederhorst 
den Berg de replica van de Nachtwacht neer te zetten. De 
plek bleek te klein voor het meesterwerk van Rembrandt, tot 
teleurstelling van de bewoners. Toevallig hadden wij in diezelf
de week net een annulering ontvangen en konden we 
Topstukken on Tour naar Nederhorst den Berg brengen. 

Tot slot het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, waarmee we een 
gezamenlijke ansichtkaartenactie opzetten. In de zomerperio
de werden de jongste bezoekers van het museum gevraagd 
om ansichtkaarten te maken voor ouderen en deze aan deel
nemers van de Museum Plus Bus te sturen. “Een mooi initiatief 
voor de vele thuisblijvers in deze vakantieperiode en een warm 

gebaar in de strijd tegen eenzaamheid”, zei Stephan Warnik, 
directeur van het Zuiderzeemuseum. Het leverde soms ontroe
rende teksten op, zoals deze: “Hallo meneer of mevrouw, wij 
zijn in het Zuiderzeemuseum. Ik vind het snoepwinkeltje het 
leukst. Wat vindt u het leukst?”
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Humans of 
the Museum
Plus Bus

“ Ik vond deze tentoonstelling 
echt een goed idee. Toen ik  
De Horstenburgh aanmeldde 
dacht ik wel even wat nou als 
het echte kunstwerken zijn, 
maar gelukkig ging het om 
deze borden. Hier kunnen de 
mensen goed voor gaan staan 
en alles bekijken. Ik heb niet 
echt een favoriet werk, ze heb
ben allemaal wel wat en een  
eigen verhaal.”

Mevr. Verhaar
Medewerker  
De Horstenburgh, 47 jaar

“ Ik ging vroeger nooit naar een museum.  
Mijn man had een transportbedrijf en ik 
zorgde voor onze zeven kinderen. Hij had 
een ongeregeld beroep dus je wist nooit 
wanneer je tijd had. Ik vind het hele mooie 
schilderijen en ik had nog nooit zoiets  
gezien. De museumdocent die langskwam 
kon mooi over de kunstwerken vertellen.  
Het was ook heel gezellig om met elkaar  
te praten.”

Mevr. Bijvoet-Niele 
Bezoeker Topstukken on Tour
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Vier het Leven
Ook in 2021 werkten we met veel plezier samen met stichting 
Vier het Leven. De samenwerking dateert van 2019 en werd 
mogelijk dankzij een mooie bijdrage van de VriendenLoterij. 
Vier het leven koppelt zelfstandig wonende ouderen aan vrijwil
ligers om samen naar de film, een concert of theatervoorstelling 
te gaan. De senioren worden thuis opgehaald door een gastheer 
of vrouw en gaan samen met twee andere ouderen op pad. 

Een van de zes proefritten, die naar de Hermitage in 
Amsterdam, reden we samen met Vier het Leven. Ook een 
aantal exposities van Topstukken on Tour (zeven) en een aantal 
lezingen door museumdocenten (acht) organiseerden we sa
men. Uiteraard werden er ook exemplaren van ons magazine 
uitgedeeld onder gasten van Vier het Leven.   
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Movisie en media
Een eervolle vermelding kreeg de Museum Plus Bus in een  
publicatie van Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een 
samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Het betreft 
het rapport ‘Effecten zichtbaar maken: handreiking voor  
bewonersinitiatieven’. De publicatie gaat over het belang om 
zichtbaar te maken wat je als organisatie bereikt. De ‘effecten
kaart’ die de Museum Plus Bus daarvoor heeft ontwikkeld, 
noemt Movisie als simpel en overzichtelijk voorbeeld.

Verder kreeg de Museum Plus Bus weer geregeld aandacht  
in regionale media, vooral naar aanleiding van Topstukken on 
Tour. We telden ongeveer dertig berichten in geprinte media 
en daarnaast veel meldingen online en bij lokale omroepen. 
“Eindelijk is er weer wat reuring in woonzorgcentrum  
De Horstenburgh in Obdam”, berichtte bijvoorbeeld NH 
Nieuws. “In de gang hangen vier topstukken uit bekende mu
sea. Al zijn het dan replica’s, de Rembrandt en de Van Gogh 
krijgen veel aandacht.”

Als lid van KBO Puiflijk ontving ik  
weer uw publicatie Totzo! Ik ben  
ervan overtuigd dat een dergelijke  
introductie tot kunst voor velen een 
venster tot genieten opent. Uw initia
tief vind ik dan ook lovenswaardig.
Deelnemer
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Kantoor en organisatie 
Net als in het eerste coronajaar werkten de drie medewerkers 
van de Museum Plus Bus grotendeels vanuit huis. Behalve naar 
de organisatie van Topstukken on Tour ging veel aandacht uit 
naar de ontwikkeling van een nieuw plansysteem voor de busrit
ten. Het nieuwe systeem, ontwikkeld door Cigar Agency, maakt 
de altijd tijdrovende klus van het inplannen een stuk makkelijker. 

Ook zetten de medewerkers de organisatie van online meetups 
voort. Tijdens vijf meetups (in januari, april, juni, september en 
november) kregen culturele en maatschappelijke organisaties de 
kans om zich te presenteren en kennis met elkaar uit te wisselen. 
Gemiddeld deden er vijftien organisaties aan mee en was ook 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
aanwezig. Voor de afwezigen maakten we notulen, zodat ook zij 
zich betrokken voelden. De hoop is dat we in de toekomst ook 
eens een offline variant van deze ontmoetingen kunnen 
organiseren. 

In december nam een van de drie bureaumedewerkers, Linda 
Markus, afscheid. Omdat op dat moment ook de musea weer 
dicht gingen, hebben we gewacht met nadere invulling van de 
kantoorbezetting. In dezelfde periode namen we ook afscheid 
van de bestuursleden Pauline Kintz, Martine Wouters en Linda 
Jansen en konden we Sandra Boks en Gundy van Dijk als nieuwe 
bestuursleden verwelkomen.
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Toekomst 
Dankzij de eerder genoemde royale toezegging van de 
VriendenLoterij kan de Museum Plus Bus de komende jaren op 
volle kracht vooruit. Als dit jaarverslag verschijnt, hebben we 
gelukkig de ritten weer kunnen hervatten. We hopen er in 
2022 ongeveer 350 te maken en zo duizenden senioren een 
mooie dag te bezorgen. Ook gaan we enthousiast verder met 
Topstukken on Tour, dat net als de museumbezoeken in een 
grote behoefte voorziet.  

Ik vond de kunstwerken zo mooi.  
Vooral Grootvorstin Anna Paulowna, 
die is familie van onze koning. We zijn 
vereerd dat ze hier op bezoek was!
Deelnemer Archipel Almere
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Bedrijfsvoering en besturing
Stichting Museum Plus Bus wordt bestuurd vol
gens het bestuurmodel. Het bestuur bestaat 
uit zeven vertegenwoordigers van deelnemen
de musea en werkt met een rooster van aftre
den. Het bestuur bepaalt het beleid en de rich
ting van de Museum Plus Bus en geeft leiding 
aan het projectbureau. Het projectbureau is 
onder leiding van de projectcoördinator verant
woordelijk voor de voorbereiding en de uitvoe
ring van het beleid. Stichting Museum Plus Bus 
volgt de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea en 
onderschrijft de principes van de Governance 
Code Cultuur.

ANBI
De Museum Plus Bus verkreeg op 1 januari 2011 
de culturele ANBIstatus en is daardoor vrijge
steld van schenk en erfbelasting. Een gift komt 
geheel ten goede aan de culturele activiteiten 
voor groepen ouderen.

Governance Code Cultuur 
Stichting Museum Plus Bus hanteert de 
Governance Code voor bestuurmodel. Er is er 
geen apart toezichthoudend orgaan zoals een 
raad van toezicht. In het algemeen geldt daar
om dat alle verantwoordelijkheden van de raad 
van toezicht zoals benoemd in de Code wordt 
ingevuld door het bestuur. In enkele gevallen is 
een principe of aanbeveling zo inherent aan een 
raad van toezicht dat deze in het bestuurmodel 
komt te vervallen. Hieronder een opsomming 
van de 8 principes met daarbij de vervallen aan
bevelingen en punten waaraan de Stichting 
Museum Plus Bus (nog) niet voldoet:
1 De organisatie realiseert haar maatschappelij
ke doelstelling door culturele waarde te creë
ren, over te dragen en/of te bewaren.
2 De organisatie past de principes van de 
Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij 
dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisa
tie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 
gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).

3  Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen 
integer. Zij zijn alert op belangenverstrenge
ling, vermijden ongewenste belangenver
strengeling en gaan op een transparante en 
zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige be
langen. 
•  Aanbeveling 3 vervalt.

4  Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen 
rol en de onderlinge verdeling van taken, ver
antwoordelijkheden en bevoegdheden en 
handelen daarnaar. 
 • Aanbevelingen 2, 3, 4, 6 en 7 vervallen.

5  Het bestuur is verantwoordelijk voor de alge
mene en dagelijkse leiding, het functioneren 
en de resultaten van de organisatie.

6  Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord 
om met de mensen en de middelen van de 
organisatie. 
• Aanbeveling 3 Het bestuur maakt het mo
gelijk dat medewerkers vermoedens van mis
standen en onregelmatigheden zonder risico 
voor hun positie kunnen melden bij een ver
trouwenspersoon of bij de voorzitter van de 
raad van toezicht als deze onregelmatighe
den het bestuur of de raad van toezicht zelf 
betreffen. 
De vertrouwenspersoon voor het Museum 
Plus Bus projectbureau is het P&O 
bestuurslid.

7  Bij het ontbreken van een raad van toezicht is 
dit principe niet van toepassing. 
N.B. Aanbevelingen 4, 9, 10, 12 en 13 van dit 
principe vallen dan wel onder de verantwoor
delijkheid van het bestuur. 
•  Aanbevelingen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 11 

vervallen
  •  Aanbeveling 4 De raad van toezicht be

noemt, mede op advies van het bestuur, de 
externe accountant, telkens voor een peri
ode van maximaal vier jaar. De externe ac
countant brengt ten minste eenmaal per 
jaar in de vergadering van de raad van toe
zicht verslag uit van zijn bevindingen. De 
externe accountant krijgt vanuit de organi
satie geen opdrachten die zijn onafhankelij
ke controlewerkzaamheden in gevaar zou
den kunnen brengen. Het bestuur 

rapporteert jaarlijks aan de raad van toe
zicht over de relatie met de externe ac
countant en eventuele ontwikkelingen 
daarin. De Museum Plus Bus huurt een 
freelance administratief medewerker in. Zij 
schuift minimaal eenmaal per jaar aan in de 
vergadering. 
 
•  10 De raad van toezicht bespreekt zijn 

functioneren ten minste eenmaal per jaar 
buiten aanwezigheid van het bestuur. 
Eens per drie jaar doet hij dat onder exter
ne begeleiding. Aan de orde komen: het 
functioneren van de raad van toezicht, de 
samenwerking tussen de raad  van toe
zicht en het bestuur en de onderlinge sa
menwerking tussen de leden van de raad 
van  toezicht. De raad van toezicht rap
porteert hierover in het jaarverslag. 
Het bestuur spreekt eenmaal per jaar het 
functioneren door en schrijft hier een ver-
slag van dat geplaatst wordt in de notulen 
en in het jaarverslag.  
25-11-2021: Het bestuur heeft haar functio-
neren besproken zonder de kantoormede-
werkers. Het bestuur van de Museum Plus 
Bus kenmerkt haar samenwerking als zeer 
positief. De onderlinge communicatie is 
prettig en open. Het bestuur ervaart haar 
samenstelling als complementair en waar-
deert elkaars bijdrage. Het bestuur han-
delt daadkrachtig en is besluitvaardig. Het 
is de wens bij de opvolging van bestuursle-
den om de diversiteit qua functieprofielen 
te hanteren. De taakverdeling binnen het 
bestuur wordt als prettig ervaren.  
Met het vertrek van het bestuurslid P&O 
wordt er in de komende periode bepaald 
hoe de invulling van de P&O activiteiten 
wordt ingevuld. Het bestuur is trots op de 
genomen initiatieven zoals Topstukken on 
Tour en het magazine Totzo! om in de af-
gelopen periodes van lockdown toch een 
positieve bijdrage te kunnen leveren aa 
het welzijn van ouderen. Het bestuur 
spreekt hierbij haar waardering uit voor 
het kantoorpersoneel.

8  Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn sa
menstelling en waarborgt daarbij deskundig
heid,  diversiteit en onafhankelijkheid.

Het bestuur en de nevenactiviteiten
Hendrikje Crebolder, voorzitter per 2862018
Directeur Development & Media Rijksmuseum 

Voorzitter Stichting Archief Leids 
Studentenleven (archiefstudentenleven.nl) 
Lid Raad van Toezicht (International 
Supervisory Board) Stichting Manifesta 
Local Board Member Association Manifesta 13 
Marseille Lid algemeen bestuur Leids 
Universiteits Fonds (LUF) Lid van Raad van 
Advies van de Stichting Avond van 
Wetenschap & Maatschappij Lid van Raad van 
Advies voor bestuur van Stichting de Nationale 
DenkTank 
Lid van Membership Committee SOHO house 
Amsterdam

Anita Soer,  
secretaris per 372018  
Hoofd Development Joods Cultureel Kwartier

Geer Oskam,  
penningmeester per 182016 tot 132021 
Hoofd Development Van Gogh Museum 
Bestuurslid bij Het Blauwe Fonds

Martine Wouters,  
bestuurslid per 172018 tot 31122021  
Hoofd Development De Nieuwe Kerk 
Amsterdam en Hermitage Amsterdam 
Secretaris van het bestuur 
CappellaAmsterdam

Pauline Kintz,  
bestuurslid per 1112016 tot 2112021 
Hoofd subafdeling Publiek Rijksmuseum

Erik van der Velde,  
bestuurslid per 132016 tot 132021 
Programmacoördinator De Museumfabriek 
Voorzitter van Stichting Literaire Manifestaties 
Enschede 

Algemene gegevens Stichting Museum Plus Bus
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Linda Janssen,  
bestuurslid per 172018 tot 31 122021  
Adjunctdirecteur bij  
Het Noordbrabants Museum  
Bestuurslid bij Van Gogh Brabant

Sandra Boks,  
bestuurslid per 132021 
Educator bij KröllerMüller Museum

Gundy van Dijk,  
bestuurslid per 132021 
Hoofd Educatie en Interpretatie  
bij het Van Gogh Museum 
Bestuurslid Stichting Stil Verleden 
Lid raad van toezicht Museum  
De Voorde in Zoetermeer

Projectbureau Museum Plus Bus
Het projectbureau van Stichting Museum Plus 
Bus houdt kantoor in het Joods Museum in 
Amsterdam. Het bureau bestond in 2021 uit 
projectcoördinator Dieuwertje Tromp, project
medewerker en coördinator Vier het Leven 
Elise van Schaik en projectassistent Linda 
Markus. Vanaf december was uitzendkracht 
Bram de Blouw chauffeur voor het project 
Topstukken on Tour. 

Deelnemende musea in 2021
Cobra Museum voor Moderne Kunst 
De Museumfabriek 
Drents Museum 
Fries Museum 
Kunstmuseum Den Haag 
Hermitage Amsterdam 
Het Noordbrabants Museum 
Joods Museum 
KröllerMüller Museum 
Nederlands Openluchtmuseum 
Rijksmuseum 
Van Gogh Museum 
Zeeuws Museum 
Zuiderzeemuseum

Voor Topstukken on Tour werken we ook samen 
met het Boijmans Van Beuningen en het 
Mauritshuis.

Deelnemende
groepen
 
M 
Meester L.E. Visserhuis

O
Ouderen Vereniging Almelo

S 
Seniorenbond Obdam

V
Vier het Leven  Gouda

Z
Zonnebloem  BerkhoutBobeldijk
Zonnebloem  Spaarndam

Topstukken on Tour 

A 
Accolade Zorg, De Wijngaard  

Bosch en Duin
Alerimus, De Open waard 

 OudBeijerland
Amaris Zorggroep,  

De Kuijer  Nederhorst den Berg
Amstelring, Bornholm  Hoofddorp
Amstelring, De Klinker 

 Amsterdam
Amstelring, De Makroon 

 Amsterdam
Amstelring, De Venser  Amsterdam 
Amstelring, Vreugdehof 

 Amsterdam
AristoZorg, Buiten Zorg 

 ZuidScharwoude

Austerlitz Zorgt  Austerlitz
AxionContinu, Gildenborgh 

 Utrecht
AxionContinu, Mariënstein 

 Ijsselstein

B 
Beweging 3.0, De Lichtenberg 

 Amersfoort
Beweging 3.0, Nijenstede 

 Amersfoort
Buytenhuis, De Wenakker 

 Groningen

C 
Cardia, Tabtiha  Den Haag
Careyn, Herman Gorterhof 

 Spijkenisse
Cordaan, Berkenstede  Diemen
Cordaan, De Buitenhof 

 Amsterdam
Cordaan, De Die  Amsterdam
Cordaan, Eben Haëzer 

 Amsterdam
Cordaan, Otto Heldringstraat 

 Amsterdam
Cordaan, Spaarnhout  Amsterdam

D 
De Hoven, Alegunda ilberi  Bedum
De Lange Wei, Hardinxveld

Giessendam 
 HardinxveldGiessendam

De Lange Wei, Hoornaar  Hoornaar
De Pieter Raat Stichting,  

De Raatstede  Heerhugowaard
De Pieter Raat Stichting, 

HugoWaard  Heerhugowaard
De Zorggroep, De Mulder  Venray
Driezorg, De Havezate  Zwolle

E 
Envida, Lenculenhof  Maastricht
Evean, Eduard Douwes Dekker 

 Amsterdam

F
Fleurâge Residences,  

Bloemendaal  Bloemendaal
Florence, Duinhage  Den Haag
Florence, Steenvoorde  Rijswijk
Florence, Uitzicht  Vlaardingen
Florence, Mariahoeve  Den Haag
Frankeland  Schiedam

H
Heemzicht  Piershil
Herbergier Zoetermeer 

 Zoetermeer
Het Parhuis, Dijckhuis  Dordrecht
Humanitas, Akropolis  Rotterdam

I 
Interzorg, De Hullen  Roden
Interzorg, De Wijde Blik  Assen
Interzorg, Foswert  Ferwert
Interzorg, Nieuw Graswijk  Assen

K
Kennemerhart, A.G.Bodaan 

 Bentveld

L 
Laurens, Borgstede  Barendrecht
Laurens, Maasveld  Rotterdam

M
Magentazorg, Hoog Duinen 

 Schoorl
Martha Flora, Gouda  Gouda
Martha Flora, Haarlem  Haarlem

Meriant, Lindestede 
 Wolvega

Mijzo, Zonnehof  Tilburg
NAH Zorgatelier Buiten  Lage 

Mierde

N
Noorderbreedte, 

Abbingahiem  Leeuwarden

O 
Omring, Den Koogh   

Den Helder

P
Palet, Nij Statelan  Menaam
Palet, Skilhiem Stiens  Stiens
Parkzicht, Waardeburgh 

 Sliedrecht
Participe, Dignahof 

 Amstelveen
Participe, Kastanjelaan 

 Amstelveen
Participe, Middenhof 

 Amstelveen
Pieter van Foreest,  

Veenhage  Nootdorp
Pieter van Foreest, 

Weidevogelhof  Pijnacker

S
Stichting Brentano 

 Amstelveen
Stichting De Rijnhoven, 

Parkhof  Vleuten
Sunenz  Drachten
Surplus, Fendertshof 

 Fijnaart
SVRZ, ‘t Gasthuis 

 Middelburg
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T
Thuiszorg Service Nederland, Voor Anker 

 Hoogezand
Treant Zorggroep, Het Ellertsveld 

 Schoonoord

V
Vier het Leven en Brinkhof  Norg 
Vier het Leven en Fritemahof  Sneek 
Vier het Leven en Greunsheim  Leeuwarden
Vier het Leven en Kloosterveste  Assen 
Vier het Leven en Kornoeljehof  Vries 
Vier het Leven en Noorderkroon  Roden
Vier het Leven en Vasalis  Roden 
ViVa! Zorggroep, De Boogaert  Castricum
ViVa! Zorggroep, De Marke  Bergen 

NoordHolland
ViVa! Zorggroep, El Santa  Beverwijk
ViVa! Zorggroep, Forum 2  Heerhugowaard
ViVa! Zorggroep, Sint Agnes  Heemskerk
Vivium, Torendael  Amsterdam

W
Warande, Bovenwegen  Zeist
Warande, De Loericker Stee  Houten
Warande, Schutsmantel  Bilthoven
WelThuis, Buytenhaghe  Zoetermeer
Wilgaerden, Avondlicht  Hoorn
Wilgaerden, De Horstenburgh  Obdam
WoonZorgcentra Haaglanden,  

Het Anker  Voorburg
WoonZorgcentra Haaglanden,  

Nieuw Berkendael  Den Haag
WoonZorgcentra Haaglanden,  

Prinzenhof  Leidschendam
WoonZorgcentra Haaglanden,  

Transvaal  Den Haag
WVO Zorg, Koudekerkseweg  Vlissingen
WVO Zorg, Willibrord  Middelburg

Z
ZGR, Brugstede  Lemelerveld
Zorggroep Almere, Archipel   Almere
Zorggroep Sint Maarten, Gravenstate  Denekamp
Zorggroep Sint Maarten, Mariënbosch  Heerenveen
Zorggroep Ter Weel, Gasthuis  Goes
Zorgpartners, Prinsenhof  Gouda
ZorgSaam, Bachten Dieke  Terneuzen
ZorgSaam, De Lange Akkers  Koewacht
ZuidOostZorg, De Miente  Gorredijk
ZuidOostZorg, De Wilken  Drachten
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