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VOORWOORD

Wat geweldig dat we 2016 met zulke mooie cijfers hebben kunnen afsluiten.
Met 42.494 bezoekers hebben we laten zien dat we een volwaardig, middel 
groot museum zijn. 

Vooral ouders met kinderen tot 12 jaar bezoeken PIT, maar ook scholen 
weten ons steeds beter te vinden. Het succes is ook terug te zien in de 
goede beoordeling van bezoekers en museumkids. We ontvangen inmiddels 
bezoekers vanuit het hele land en daar zijn we ontzettend trots op.

Ook in de veiligheidswereld krijgt PIT steeds meer erkenning als Nationaal 
Veiligheidsmuseum. Door schenkingen als het uniform van de eerste 
Korpschef van de Nationale Politie en de Haagse ME Jeep gaat de collectie 
van PIT mee met de tijd. Veiligheidsprofessionals weten PIT steeds beter te 
vinden en laten hier aan hun families zien wat hun werk allemaal inhoudt. 

De medewerkers van PIT zijn de schakel tussen de bezoekers, de collectie 
en het verhaal over veiligheid. Met al hun geduld en kennis dragen zij bij aan 
een leuk en educatief uitje voor onze bezoekers. Hun bijdrage maakt het 
verschil. Daarom dank ik hierbij deze geweldige groep mensen die PIT dit 
jaar tot een succes hebben gemaakt.

Het succes van dit jaar is een opsteker voor het hele team. We hebben met 
elkaar een goedlopende professionele organisatie opgebouwd. Het is onze 
ambitie om de stijgende lijn door te zetten en PIT door te laten groeien. 

Marit Boersma
LOCATIEMANAGER
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PIT wordt mede mogelijk gemaakt dankzij onderstaande partners:

• Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie

• Veiligheidsmuseum PIT, de metamorfose van het Schipperplein en de 
aanleg van de pier zijn het resultaat van de samenwerking tussen de 
Europese Unie, PIT en de Gemeente Almere

• Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Vfonds met 
middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw 
deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen

• Provincie Flevoland 
• Citymall Almere
• Almere City Marketing
• Nederlands Forensisch instituut
• MAS Architectuur
• Fiction Factory
• Opera Amsterdam
• Ziegler
• Haagen
• StudioLouter

PARTNERS
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Door het inzetten van historisch erfgoed van de hulpdiensten beoogt PIT 
dat burgers meer kennis over en inzicht krijgen in hun veiligheid en die van 
anderen, maar ook hoe je zelf kan bijdragen aan een veilige samenleving. 
Daarnaast ontstaat meer kennis over het werk van en waardering voor 
veiligheidprofessionals.

PIT draagt bij aan een veilig leven van alle inwoners van Nederland.

VISIE

MISSIE
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PIT heeft een mooi jaar achter de rug. In 2016 hebben we 42.494 
museumbezoekers mogen ontvangen. Dat is een stijging van 25% ten 
opzichte van 2015. Dankzij deze gunstige bezoekersaantallen kunnen we 
het jaar 2016 met een positief resultaat afsluiten.

Schenkingen en collectie

In januari is het uniform van Gerard Bouman, de eerste Korpschef van de 
Nationale Politie, officieel overgedragen en direct tentoongesteld in het 
museum. In september heeft de Mobiele Eenheid van Den Haag de ME Jeep 
geschonken, die nu onderdeel is van de vaste collectie van PIT. Verder is 
de maquette van blusboot Jan van der Heyde II verhuisd van het Nationaal 
Brandweermuseum in Hellevoetsluis naar PIT. 

Programmering en educatie

PIT streeft er met haar bezoekersactiviteiten altijd naar om 
de bezoekers dichter bij haar historische collectie en de 
veiligheidsdiensten te brengen. In 2016 heeft PIT dat gedaan door het 
hele jaar door verschillende programma's en activiteiten te organiseren. 

Op het gebied van educatie is het museum in 2016 enorm gegroeid. Het 
aantal schoolbezoeken is gestegen van 740 leerlingen in 2015 naar 1725 
leerlingen in 2016. De educatieve programma’s  zijn uitdagender gemaakt. 
Met name het kleuterprogramma is opnieuw ontwikkeld als onderdeel van 
de Museumleerlijn Almere. 

Marketing en communicatie

PIT is zich in 2016 nadrukkelijker gaan profileren als Nationaal  
Veiligheidsmuseum en heeft zich voornamelijk gericht op gezinnen met 
kinderen van 6-12 jaar. Dit heeft in oktober zelfs geresulteerd in het winnen 
van een Kidsproofmuseum bokaal van de Museumvereniging. Museumkids 
beoordelen PIT met een 8,5. 

In 2016 zijn er verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd 
die media-aandacht gegenereerd hebben. De grootste publiciteitstrekker 
is de lancering van de samenwerking met PAW Patrol van Nickelodeon in 
augustus.

In september hebben we met trots een nieuwe website gelanceerd. Met 
de nieuwe website kan beter worden ingespeeld op vindbaarheid in 
zoekmachines. Ook kunnen bezoekers nu online kaartjes bestellen.

In het algemene bezoekersonderzoek van PIT zijn we beoordeeld met 
het cijfer 8,3. Van de respondenten zal 98,2% PIT aanraden bij vrienden/
kennissen. 

Bedrijfsvoering

In 2016 hebben we 53 reserveringen voor 1315 gasten met verhuur mogen 
ontvangen. Vanaf dit jaar heeft PIT de horecavergunning rechtstreeks bij de 
gemeente lopen.

Het aantal personeelsleden in 2016 bedroeg 5,55 FTE's. Er zijn in totaal 75 
vrijwillige medewerkers actief geweest in 2016. We zijn begonnen met het 
specifiek werven van vrijwillige educatiemedewerkers. Bij piekbelasting in 
de horeca worden uitzendkrachten ingezet.

SAMENVATTING
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BEZOEKERS

2016 2015
Reguliere bezoekers 19505 12274
Museumkaart bezoekers 18997 13671
Overige bezoekers* 3992 8064

Totaal 42494 34009

* bezoekers onder 4 jaar, begeleiders, vrijkaarten en ICOM kaarthouders.

In 2016 hebben 42494 bezoekers PIT bezocht. Dat is een stijging van 25% 
ten opzichte van 2015. 

Het aantal betalende bezoekers is gestegen van 76,3% in 2015 naar 90,6% 
in 2016.

In totaal kwamen er 62 schoolklassen uit het basisonderwijs naar PIT. Goed 
voor 1725 leerlingen. Er waren 740 leerlingen in 2015.

De zakelijke verhuur leverde 53 reserveringen voor 1315 personen. Daarvan 
hebben 776 personen de expositie bezocht. In 2015 zijn er 55 zakelijke 
reserveringen voor 554 personen geweest.   

Het museum wordt tijdens de schoolvakanties het best bezocht met 67% 
van de bezoekers. Dat is onder andere te danken aan de extra activiteiten 
die worden georganiseerd in de schoolvakanties. 

Juni en september blijven de rustigste maanden.
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Schenkingsprocedure

De schenkingsprocedure is aangescherpt in 2016. Bij het aannemen van 
schenkingen wordt een schenkingsformulier ingevuld en ondertekend. 
Alle schenkingen gaan naar het Politiedepot in Apeldoorn. Schriftelijke 
aanbiedingen worden doorgestuurd naar de conservator.  

Belangrijke aanwinsten

Uniform Bouman
Gerard Bouman is begin 2016 afgetreden als eerste Korpschef van de 
Nationale Politie. Hierbij heeft hij zijn uniform aan PIT geschonken. Het 
uniform is op 28 januari officieel overgedragen en direct tentoongesteld in 
het museum. Het is een belangrijke aanwinst voor het museum, omdat dit 
object de laatste ontwikkeling in de geschiedenis van de politieorganisatie 
representeert. Het uniform van de eerste Korpschef maakt nu deel uit van 
de vaste collectie.
 
ME-Jeep
De Mobiele Eenheid van Den Haag heeft jarenlang in kleine, open Jeeps 
gereden. Deze zijn handig om formaties mee te vormen, kunnen eventueel 
over het strand rijden en bovendien kunnen ME’ers er makkelijk uit springen 
wanneer ze bij een incident komen. Voor Hagenaren zijn de ME’ers, 
half verscholen achter hun schild, achterin de Jeeps een bekend beeld. 
Aangezien de Nationale Politie hun wagenpark standaardiseert, zijn de 
Haagse Jeeps,   zonder striping en zwaailicht, geveild. Één ME-Jeep is 
geschonken aan PIT op 5 september. Na een aantal weken op een ere-plek 
te hebben gestaan, is de Jeep tussen twee andere terreinwagens in het 
museum geplaatst. De ME-Jeep behoort nu tot de vaste collectie van PIT.
 
Maquette blusboot Jan van der Heyde II
De maquette van blusboot Jan van der Heyde II is verhuisd van het Nationaal 
Brandweermuseum in Hellevoetsluis naar PIT. Aangezien dit museum een 
zusterorganisatie van PIT is, blijft het object onderdeel van de collectie van 
het Nationaal Veiligheidsinstituut. 

 
 
 

Exposities

Maand van het spannende boek
In samenwerking met de Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad zijn een aantal 
objecten van PIT in de bibliotheek geëxposeerd tijdens de Maand van het 
Spannende boek. Zo is onder andere een dodenmasker van de Kop van 
Jut, een gebroken schedel en een eikenhouten knots waarmee de schedel 
is ingeslagen in 1930, tentoongesteld. De vitrines met museumobjecten 
hebben een maand in de bibliotheek gestaan. 

Reddingsbrigade 100 jaar
In de zomer van 2016 heeft PIT een kleine reddingsboot en reddingspakken 
tentoongesteld ter ere van het 100 jarig bestaan van de Nederlandse 
Reddingsbrigade. Voor PIT was het een kans om aandacht te besteden aan 
veiligheid in en om het water. 

Collectieverzorging

In 2016 is het collectieverzorgingsteam van start gegaan. Dit team bestaat 
uit 3 vrijwillige medewerkers die maandelijks de vrijstaande collectie en 
de voertuigen stofvrij maken. Regelmatig komen ook andere medewerkers 
helpen. Zo blijft de collectie van PIT het hele jaar schitteren.

SCHENKINGEN EN COLLECTIE
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Bezoekersactiviteiten

PIT streeft er met haar bezoekersactiviteiten altijd naar om de bezoekers 
dichter bij haar historische collectie en de veiligheidsdiensten te brengen. 
In 2016 heeft het museum dat gedaan door thema’s uit te lichten. In 
elke periode is een bijzonder collectiestuk uitgelicht. Daarnaast zijn er 
speurtochten voor kinderen ontwikkeld die we op langere termijn aan 
kunnen bieden. In de schoolvakanties zijn de publieksprogramma’s verder 
uitgebreid met speciale kinderactiviteiten.

Beleef de wereld van de politie
In 2016 zijn we begonnen van januari tot april met het thema 'beleef de 
wereld van de politie'. Het uniform van Bouman is als bijzonder collectiestuk 
uitgelicht. De politiespeurtocht is gelanceerd. Jeugdagent Teun heeft 
presentaties gegeven in de voorjaarsvakantie. 

Landelijke veiligheidsdag
PIT organiseert in april jaarlijks, samen met de gemeente Almere en Almere 
Citymarketing, de Landelijke Veiligheidsdag in Almere Centrum. Vele 
hulpverleningsdiensten dragen actief bij aan deze dag. 

Beleef de wereld van de brandweer
Van mei tot juli is het thema 'beleef de wereld van de brandweer' uitgelicht. Er 
is een brandweerspeurtocht ontwikkeld en de maquette van de historische 
blusboot Jan van der Heyde II heeft een plek in het museum gekregen. 
In de meivakantie heeft de LEGO incidentencity tentoonstelling bij PIT 
gestaan. Lego Incidentencity bestaat uit 19 incidenten die zijn nagebouwd 
met LEGO.   Bezoekers kunnen aan de hand van een vragenlijst ontdekken 
wat de brandweer doet. Ook is de jeugdbrandweer langsgekomen voor 
demonstraties en activiteiten. Tevens heeft de blusboot Jan van der Heyde 
II aan de steiger gelegen waardoor deze toegankelijk is geweest voor 
bezoekers. 

PAW Patrol
Om een aanbod te creëren voor bezoekers van 3-5 jaar is 
er een samenwerking aangegaan met Nickelodeon. De 
samenwerking is gelanceerd in augustus met een PAW 
Patrol Meet & Greet en een PAW Patrol speurtocht. PAW 
Patrol is een tv programma waarbij animatiehondjes 

PROGRAMMERING EN EDUCATIE
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met verschillende veiligheidstaken missies volbrengen.
 
Voorrangsvoertuigen en veilig verkeer
'Voertuigen en Verkeer' was het thema in de herfstmaanden. De ME Jeep 
is uitgelicht als bijzonder collectiestuk. Het kinderaanbod bestond uit 
voertuigenspeurtocht en skelterrijbewijs.   We hebben voorlichting gegeven 
over 'wat te doen als een voorrangsvoertuig nadert' aan de hand van een 
informatiefilm en een zenuwtest. In de herfstvakantie hebben bezoekers 
genoten van knipdemonstraties van Brandweer Almere, presentaties van 
jeugdagent Sjoerd en ambulanceverpleegkundige Bart.

Kerstprogramma
In de kerstvakantie is Lego Incidentencity weer bij PIT tentoongesteld 
vanwege het succes in de meivakantie. In samenwerking met de Almeerse 
Schaatsvereniging is er een mini-elfstedentocht op het ijsbaantje op het 
Schipperplein georganiseerd.

Overige activiteiten
Daarnaast werden veel andere activiteiten georganiseerd die inspeelden op 
de feestdagen en was PIT op sommige maandagen extra open.
 
Rondleidingen

Vanwege de groeiende belangstelling is een project gestart om de 
rondleidingen bij PIT te standaardiseren en te professionaliseren. 
Publieksbegeleiders worden opgeleid tot rondleider. Dit project wordt in 
2017 verder uitgerold. 

Vanaf juli zijn er al wel 65+ rondleidingen bij PIT ingevoerd. Het arrangement 
bestaat uit koffie met appeltaart, een bezoek aan het museum en een 
rondleiding van een publieksbegeleider.

Kinderfeestjes

In 2016 is de vraag naar kinderfeestjes bij PIT gegroeid. Er zijn zo’n 2 à 3 feestje 
per week gevierd. In de schoolvakanties zijn er geen feestjes georganiseerd. 
In totaal hebben 89 jarige kinderen hun verjaardag bij PIT gevierd in 2016. 
Ook zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd zodat de spelletjes leuker 
worden en de organisatie makkelijker. Het speurneuzenfeestje is van naam 
veranderd en heet nu het politiefeestje. 

Educatie
 

Op het gebied van educatie is het museum in 2016 enorm gegroeid. Het 
aantal schoolbezoeken is gestegen van 740 leerlingen in 2015 naar 1725 
leerlingen in 2016. De educatieve programma’s  zijn uitdagender gemaakt 
en de organisatie is verbeterd. 

In samenwerking met Collage Almere, Museumgroep Leiden, Muiderslot, 
Stad & Natuur en Archeologiehuis Almere is er een museumleerlijn voor 
Almeerse scholen neergezet. Hierdoor is het kleuterprogramma verbeterd. 
Ook is er een aanzet gegeven voor het verder verbeteren van programma’s 
voor groep 3 t/m 8. Deze programma’s zullen aansluiten op het curriculum 
van de scholen, de kerndoelen van het onderwijs en de missie van PIT. 

Organisatorisch is er in 2016  besloten dat er bij PIT maximaal 2 
schoolklassen per week worden aangenomen. De klassen zijn niet groter 
dan 31 leerlingen en zijn welkom op dinsdag- en donderdagochtenden. Het 
aantal educatiemedewerkers is gering en op deze manier zijn de scholen 
beter te begeleiden. Vanaf de zomervakantie is aan elke leerkracht die met 
een klas kwam een evaluatieformulier uitgedeeld.

PIT vindt het belangrijk dat iedere leerling een leuke en leerzame tijd bij PIT 
heeft. Daarom is er voor 2017 een financiële bijdrage aangevraagd bij het 
Cultuurfonds Almere  om o.a. de educatiemedewerkers van PIT verder op te 
leiden. Door de begeleiding van de schoolgroepen te professionaliseren wil 
PIT haar educatieaanbod naar een hoger niveau tillen.
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Doelgroepen

In 2016 heeft PIT de focus van de activiteiten en daarbij de marketing en 
communicatie gelegd op de volgende hoofddoelgroepen:

• Ouders met kinderen
• Professionals

Ouders met kinderen
Voor de doelgroep ouders met kinderen zijn verschillende speurtochten en 
activiteiten ontwikkeld. De speurtochten zijn erg goed ontvangen en zullen 
we volgend jaar weer inzetten. Om de doelgroep te bereiken zijn er o.a. flyers 
en posters verspreid naar kinderlocaties. Ook zijn er samenwerkingen met 
Kidsproof en Dagjeweg. 

De grootste publiciteitstrekker van 2016 is de samenwerking met Nickelodeon, 
PAW Patrol. Om de jongere kinderen een leuke ervaring te geven is de Paw 
Patrol Speurtocht ontwikkeld. De samenwerking is afgetrapt met een Meet 
& Greet in augustus. Hier zijn veel bloggers op af gekomen die aandacht 
hebben gegeven aan PIT. Ook zijn er meer dan 50.000 mensen bereikt via 
social media. De actie met Paw Patrol, waarbij Paw-Patrol speelgoedkopers 
een 2e kaartje gratis voor PIT krijgen, is landelijk gepromoot.
De focus op de doelgroep ouders met kinderen heeft in oktober geresulteerd 
in het winnen van een Kidsproofmuseum bokaal van de Museumvereniging. 
Museumkids beoordelen PIT met een 8,5.

Professionals
Op het thema 'beleef de wereld van de politie' zijn veel politieprofessionals 
afgekomen, vooral samen met hun kinderen. Politieagenten hebben op 
vertoon van hun personeelspas speciale kortingen gekregen. Andere 
professionals uit de veiligheidswereld zijn iets moeilijker te bereiken. Echter 
hebben ook veel brandweerprofessionals gebruik gemaakt van kortingen via 
vouchers in brandweerbladen. 

Ook de Landelijke Veiligheidsdag heeft veel bezoekers en met name 
professionals getrokken. De editie 2016 heeft 45.000 bezoekers opgeleverd. 
Dat is 10.000 meer dan het jaar daarvoor. Het evenement is als zeer positief 
ervaren. 

MARKETING EN COMMUNICATIE Overige doelgroepen
Voor het bereiken van overige doelgroepen is er ook samengewerkt met o.a. 
de Museumvereniging, School en Schoolreis, Nationaal Schoolreis magazine, 
ICC gids, de Bibliotheek,  Ticketveiling, Zonnebloem, ANWB, HEMA en Albert 
Heijn.

Communicatiemiddelen

Voor communicatie met de doelgroepen worden verscheidene middelen 
ingezet. Bij elke activiteit en evenement is het kiezen van de juiste 
marketingmix belangrijk. Het museum heeft een aantal eigen middelen 
ontwikkeld zoals promotiemateriaal, folders en posters, advertenties, social 
media kanalen, een website en een digitale nieuwsbrief. 

Social media
Door middel van Hootsuite is de continuïteit van sociaal media verbeterd. 
Dit bevordert het websitebezoek, naamsbekendheid en interactieve 
communicatie met potentiele bezoekers. Er zijn per periode verschillende 
win-acties ingezet op Facebook. Eind 2016 heeft het museum op facebook 
2000 volgers en op twitter 1230 volgers. Dat is 78% meer dan in 2015. 

Website
In september hebben we met trots onze nieuwe website gelanceerd. In 
vergelijking met de vorige website kan er met de nieuwe website veel beter 
worden ingespeeld op de vindbaarheid, op zowel SEO als SEA niveau. Via 
de website kunnen bezoekers gemakkelijk onze activiteiten bekijken in een 
agenda en ook is er de mogelijkheid om contact op te nemen of te reserveren 
via een online formulier. We zijn dit jaar begonnen met online kaartverkoop, 
wat een bezoek toegankelijker maakt voor potentiele bezoekers.

Free publicity 
Door het beperkte budget is free publicity voor de promotie van het museum 
van groot belang. Over het museum is in 2016 veel gesproken en geschreven 
in verschillende media, waaronder regionale en lokale radio, televisie, 
landelijke en regionale bladen, tijdschriften en blogs. Er zijn in 2016 dertien 
persberichten verspreid. 

Het hoogte punt van free publicity is een redactioneel 
stuk in het dagblad Trouw. De landelijke media is in 2016 
ook een aantal keer gehaald. Het RTL 4 programma Mijn 
Stad Almere is in januari en april uitgezonden waarbij 
PIT drie minuten zendtijd vulde. Door het winnen van 
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de Museumkids Kidsproof Award is PIT ook live genoemd op Zappelin tv.

Bezoekersonderzoek

Het publieksonderzoek is in 2016 twee keer uitgevoerd. Door middel van 
een enquête is er inzicht verkregen in de beoordelingen van de bezoekers 
over verschillende elementen van het museumbezoek. Op deze wijze is  
waardevolle informatie verzameld over de bezoekers zelf en hun ervaringen. 
In 2016 hebben 110 respondenten de enquête ingevuld en zij hebben een 
gemiddeld rapportcijfer van een 8,3 voor een museumbezoek gegeven. 
Vooral de speurtochten en de interactieve spellen scoren hoog. 98,2% van 
de respondenten zal PIT aanraden aan vrienden/kennissen. Verbeterpunten 
ziet met vooral in uitbreiding van het museum, de IT beeldschermen en het 
horeca aanbod. 
De meeste bezoekers die het bezoekersonderzoek hebben ingevuld komen 
uit Almere of provincie Noord Holland. Meer dan 75% heeft kinderen tussen de 
6-12 jaar. Naast de provincie Noord Holland scoorden Utrecht en Gelderland 
ook hoog. 40% van de bezoekers kent ons via Museumkaart.nl.

Verder zijn er online via o.a. Facebook, Tripadvisor en Google + verschillende 
reviews binnengekomen. Op Facebook scoort PIT 4,1 van de 5 sterren, op 
Tripadvisor scoort PIT 4 van de 5 sterren en op Google + scoort PIT een 4,4 van 
de 5 sterren. Ook hier komt naar voren dat men het museum vooral klein vindt 
en daardoor te duur. Er wordt gevraagd om meer doe dingen voor kinderen en 
minder interactieve schermen.

Het is gelukt om in 2016 onze eigen inkomsten te verhogen door meer 
bezoekers te trekken die ook daadwerkelijk betalen. Deze stijgende lijn willen 
we vasthouden.
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Horeca

Vanf 2016 loopt de horecavergunning rechtstreeks bij de gemeente. De 
horeca draait zo goed als zelfstandig. Alleen bij piekbelasting worden 
uitzendkrachten ingezet. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over evaluatie, 
inkoop, schoonmaak en het bijhouden van lijsten i.v.m. horeca wetgeving. 
Het basisaanbod loopt goed en wordt in vakantieperiodes aangevuld met 
extra producten en acties. De inkoop is gestandaardiseerd via Deli XL. In 2016 
is de gemiddelde horecaomzet per bezoeker is € 1,77.

Balie / Winkel

Ons kassasysteem is uitgebreid waardoor online kaartverkoop en het werken 
met barcodes mogelijk is. Registratie en marketinganalyse is hierdoor 
verbeterd.

Met een aantal vaste en aantrekkelijke artikelen wordt ingespeeld op 
wisselende thema's. Het aanbod is bijvoorbeeld uitgebreid met PAW Patrol 
producten. 

Verhuur

In 2016 hebben we 53 reserveringen voor 1315 gasten mogen ontvangen. Bij 
grotere reserveringen bieden we catering aan.  

In april is de presentatie van het boek 'Een Gouden Hart voor het Rode 
Kruis'  bij PIT gehouden. Voor deze reservering is het museum een ochtend 
gesloten geweest. Prinses Margriet heeft  het eerste exemplaar van het boek 
ontvangen. De directie en het bestuur van het Rode Kruis en de  directeur en 
bestuursvoorzitter van PIT waren hierbij aanwezig. 

Klimaatmeting

In 2016 is het klimaat in het museum en de bovenliggende zaal gemeten. Dit 
gebeurt middels een thermohygrograaf die wekelijks wordt uitgelezen. Het 
klimaat is redelijk stabiel en heeft weinig last van seizoenen.

BEDRIJFSVOERING 
BHV

Er is een defibrillator aangeschaft en alle vaste medewerkers en 21 vrijwillige 
medewerkers hebben een BHV training gedaan.

Financiën

De financiële verantwoording is opgenomen in het financiële jaarverslag van 
het Nationaal Veiligheidsinstituut. 
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Structuur

Veiligheidsmuseum PIT is onderdeel van Stichting Nationaal  
Veiligheidsinstituut (NVI). Het NVI heeft een eigen bestuur en 1 directeur. Als 
locatie van het NVI heeft PIT een eigen locatiemanager en team. 

Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut onderschrijft en hanteert de Culturele 
Governance Code en heeft destijds vanuit deze code gekozen voor het 
bestuur-directiemodel. Het bestuur heeft in 2015 uitgebreid stilgestaan 
bij het gewenste bestuurlijk model. Dit heeft geleid tot het besluit om de 
huidige bestuurlijke constellatie vooralsnog te handhaven, maar op termijn 
door te ontwikkelen richting een RvT-model zoals benoemd in de culturele 
governancecode.

Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op de wijze 
waarop de directeur gestalte geeft aan het realiseren van de doelstellingen 
van het NVI.

Bestuur en directie

• De heer A. van Baal – Voorzitter. Oud-voorzitter van het College van Bestuur 
van de Nederlandse politieacademie 

• De heer L. Nieuwerth – Secretaris. Districtschef Gelderland-Zuid Nationale 
Politie

• De heer H. van Dijk – Penningmeester. Ambtelijk secretaris Raad van 
bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

• De heer J. van der Zwan – Bestuurslid. Directeur en Regionaal Commandant 
Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek

• Mevrouw H. Land – Bestuurslid. Raadslid Gemeente Amersfoort
• De heer H. van Boven – Directeur NVI

Per 1 januari 2016 is toegetreden tot het bestuur mw. H. Land, deskundige op 
het terrein van historisch erfgoed en musea. 

Het bestuur is in 2016 4 keer bijeen geweest. 
Het bestuur ontvangt een vacatievergoeding 
voor bestuursvergaderingen, welke bestaat uit 
presentievergoeding en vergoeding in verband met 
gemaakte reiskosten.

ORGANISATIE EN PERSONELE ZAKEN
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Personeelsleden 

• Marit Boersma - Locatiemanager
• Sebastiaen Artz – Financiën & Bedrijfsvoering (NVI)*
• Elianne Moes - Secretarieel & Operationeel ondersteuner
• Patty Smit - Marketing & Communicatie (NVI)*
• Signe Troost - Floormanager Educatie & Programmering
• Monique van Aalderen - Floormanager Vrijwilligerszaken
*deze functies worden NVI breed uitgevoerd. 

PIT volgt de Museum CAO voor haar werknemers. Het aantal personeelsleden 
per 31 december 2016 bedroeg 5,55 FTE’s.

Ruim 75 vrijwillige medewerkers zetten zich actief in bij PIT. Er is een 
groep baliemedewerkers, horecamedewerkers, publieksbegeleiders, 
educatiemedewerkers, technische dienstmedewerkers en schippers. 

In 2016 is er gewerkt aan een grotere mate van zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van het team van vrijwillige medewerkers.  Door verbetering 
van interne communicatie is er gewerkt aan duidelijke afspraken en 
bevoegdheden van de medewerkers.

Personeelswerving

In 2016 zijn we begonnen met het specifiek werven van vrijwillige 
educatiemedewerkers. De vacatures worden bij de vrijwilligerscentrale 
VMCA in Almere, Lelystad en bij VERSA vrijwilligerscentrale (Naarden/
Bussum/Weesp) aangemeld. Er is geworven via vrijwilligersmarkten, flyers, 
radiointerviews en huis aan huis kranten. Een VMCA column in een huis aan 
huis krant in Almere heeft de meeste reacties opgeleverd.

Uit waardering voor het werk wat vrijwillige medewerkers voor ons doen 
hebben we een uitje in het najaar en een kerstborrel georganiseerd. Ook 
kregen zij een kerstpakket.

Personeelsmutaties

De functie van floormanager vrijwilligerszaken is overgenomen door Monique 
van Aalderen.  

In 2016 is PIT gestart met het aanbieden van een all round meewerkstage 
aan studenten van de Reinwardt Academie. 

Tijdens de vakanties wordt horeca bemand door medewerkers 
van het uitzendbureau Unique. Zij worden ondersteund door onze 
horecamedewerkers. 

In 2016 hebben 45 mensen zich aangemeld om vrijwilligerswerk bij PIT te 
doen. Met 30 hiervan heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden 
en hiervan zijn er 19 aan de slag gegaan als vrijwillige medewerker.

Diensten Instroom: 19 Uitstroom: 18
Balie 3 7
Publieksbegeleiding 6 6
Educatie 2 1
Technische Dienst 4 2
Horeca 2 1
Schippers 2 0

Interne communicatie 

Door middel van een interne nieuwsbrief wordt het personeel van PIT op de 
hoogte gebracht van de lopende zaken. Deze interne nieuwsbrief wordt elke 
2 maanden verstrekt aan alle personeelsleden, vrijwillige medewerkers, 
directie en de locatiemanagers van de overige NVI locaties. Daarnaast 
worden er actuele berichten en bezoekerscijfers door collega’s gedeeld via 
de mail.
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