Oriëntatie op
samenwerkingspartners
• Voeren gesprekken met: andere
musea, Natuurmonumenten,

Opstellen communicatieplan

1.1. Proces, samenwerking en
organisatie
Vastleggen projectorganisatie
• Taakverdeling
• Instellen werkgroep en
stuurgroep
• Aanstellen of aanwijzen van
projectleider/procestrekker
• Taken vastleggen om
onduidelijkheden te voorkomen
• Overwegen of oprichten aparte
stichting wenselijk is
Opstellen plan van aanpak

Wat

Sept.-dec.
2011

Sept.-dec.
2011

Projectleider en leden
werkgroep lobby en
werving

Projectleider

Projectleider

Sept. – okt.
2011

Vastleggen welk proces
gevolgd wordt, planmatig
werken
Planmatig nadenken over
en vastleggen op welke
manier er onderling en
extern over het project
wordt gecommuniceerd
Onderzoeken welke
partners kansrijk zijn om
mee samen te werken

Wie

Voorbereidende groep

Wanneer

Vastleggen taken en
Sept. – okt.
verantwoordelijkheden,
2011
communicatie en spelregels

Doel

1. Voorbereidingsfase (najaar 2011)

Versie 17 mei 2011

Goede afspraken maken m.b.t.
benaderen van de pers

Bijzonderheden

Stappenplan oprichting innovatie- en informatiecentrum Kennemerstrand

Nationaal Park, Imares, Deltares,
bedrijfsleven, e.a.
Enthousiasmeren
samenwerkingpartners en
doelgroepen
• Organiseren informatie
bijeenkomst voor organisaties en
doelgroepen (b.v. scholen)
• Organiseren
brainstormbijeenkomst met
recreatieondernemers
Afstemming met ontwikkelingen
Nationaal Park
Voorkomen dat de twee
processen elkaar gaan
bijten

Continu

In vroeg stadium betrekken Sept-dec.
van partners en
2011
doelgroepen om kans van
slagen te vergroten en
steun te krijgen

Natuurmonumenten

Projectleider
En werkgroep

Projectleider
En werkgroep

Idem

idem
Idem

Sept-nov.
2011

Goed inzicht krijgen in de
doelgroepen

Prioriteren

Okt. 2011

Duidelijkheid over koers

Beschikbaar stellen locatie voor
ontwikkeling bezoekerscentrum
• Grondaankoop of huur
• Vaststellen exacte locatie
• Wijziging bestemmingsplan
• …
Aanvraag vergunningen
(bouwvergunning,

1.3. Locatie en nieuwbouw

PVM

Nader in te
vullen

Naleven regelgeving

Projectleider ism
werkgroep inhoud

Gemeente

Jan. 2012

Stuurgroep

Werkgroep inhoud

Werkgroep
inhoud/stuurgroep
Idem

Projectleider/werkgroep

Stuurgroep

Voorwaarden scheppen om Okt. 2011
terrein beschikbaar te
stellen

Opstellen programma van eisen
Vastleggen eisen voor
voor ontwerp van het gebouw en de architect en
inrichting (is basis voor ontwerp en tentoonstellingsbouwers
voor begroting)

Ontwikkeling van de manier Dec. 2011
van presenteren,
totaalsfeer, etc.
Prioriteiten stellen en keuzes maken Prioriteren
Jan. 2012

Bepalen faciliteiten en activiteiten
per doelgroep
Conceptontwikkeling

Vaststellen missie, doelstellingen en
ambities
Marktverkenning: wie zijn de
klanten, welke wensen leven er bij
de doelgroepen?
Bepalen doelgroepen

1.2. Inhoud

Inzicht in voortgang kustvisie is
nodig

Tip: Begin pas met ontwerpen
van het gebouw als het
programma van eisen gereed is!

Aan te bevelen is om dit te doen
onder leiding van een bureau dat
hierin gespecialiseerd is

Nader in te
vullen
Nader in te
vullen
Nader in te
vullen

Goed geschoold personeel

Inzicht verkrijgen in
benodigde gelden

Planmatig en doelgericht
werven

Opstellen wervingsplan

Okt-nov
2011

Okt. 2011

Idem

Inzicht in benodigd en
gekwalificeerd personeel

Voldoende en goed
getrainde vrijwilligers
Afspraken vastleggen

Jan. 2012

Nader in te
vullen

Inzicht in taken

Opstellen begroting voor gebouw,
inrichting en exploitatie

1.5. Financiën

Omschrijven taken voor personeel
en vrijwilligers binnen nieuwe
centrum
Bepalen aantal fte aan personeel en
de benodigde competenties dat
nodig is om het toekomstige
centrum te runnen
Plan voor bijscholing bestaand
personeel
Plan voor werving en bijscholing
vrijwilligers
Uitwerken
samenwerkingsovereenkomsten
met partners en financiers

1.4. Toekomstige organisatie

Eventueel oprichten nieuwe
stichting om b.v. nieuwbouw in
onder te brengen

horecavergunning etc.)

Idem

Projectleider,
werkgroep lobby &
werving

Stuurgroep

PVM

PVM

PVM/ stuurgroep

PVM/stuurgroep

Stuurgroep

Begroting houdt rekening met
programma van eisen.
Exploitatiebegroting is nodig voor
inschatten haalbaarheid

Opstellen
samenwerkingsovereenkomsten
met partners
Houdt media en doelgroepen goed
op de hoogte van de
ontwikkelingen

1.1. Proces, samenwerking en
organisatie
Regelmatig bijeenkomsten met
werkgroep
Afstemming onderling

Wat

2. Ontwikkelfase

Beheer financiën (fondsen stellen
eisen aan registratie en
verslaglegging)
Groen licht om ontwikkelfase in te
gaan

Wanneer

b.v. medio
2012

Werken aan een positief Continu
imago, voorkomen van
praatjes

Stuurgroep

Projectleider, aan te
wijzen persoon

Idem, uitbesteden, of in
eigen beheer
Projectleider,
werkgroep lobby &
werving

Werkgroep lobby en werving

Stuurgroep

Iedereen

Projectleider, werkgroepen

Wie

Nov. 2011
tot moment
bedrag rond
is
Nader in te
vullen

Nov. 2011

Houdt het proces levend Continu
en de mensen betrokken
Ervoor zorgen dat
Continu
samenwerking goed blijft
Afspraken goed
Medio 2012
vastleggen

Doel

Go/no go moment om over
te gaan naar de
ontwikkelfase

Financiën goed op orde

Maken wervingsbrochure om
Succesvol werven
wervingscampagne te ondersteunen
Fondsenwerving
Verkrijgen benodigde
financiën

Bijzonderheden

Realiseren
tentoonstellingen

Ontwikkeling tentoonstelling,
inbouw tentoonstelling zodra
gebouw daar klaar voor is.

Opstellen meerjarenplan voor
activiteitenplanning
bezoekerscentrum
Opstellen prestatiecontract met
gemeente
PVM

PVM

Dit plan geldt als basis voor het
prestatiecontract met de
gemeente

Kan in geval van een
totaalconcept ook in 1 hand.
Let op: Het Nationaal Park heeft
reeds een ontwerpbureau
gekozen. Hiermee moet goed
worden afgestemd!
Najaar 2012 Werkgroep inhoud,
Het verdient aanbeveling om
projectleider
inrichtingsplan klaar te hebben
voordat details van het gebouw
ingevuld zijn, zoals locatie
stopcontacten,
internetvoorzieningen etc.
2013
Tentoonstellingsontwikkelaar Werkgroep inhoud blijft
betrokken. 1 persoon moet als
toezichthouder worden
aangewezen
2013
Nader in te vullen

Najaar 2012 Stuurgroep

Planmatig de inhoud van 2013
het centrum
programmeren
Afspraken met gemeente 2013
vastleggen

Inhoud verfijnen

Details inrichtingsplan uitwerken

Aanschaf inrichtingsbenodigdheden

Keuzemoment

Keuze binnenhuisarchitect en
tentoonstellingsontwikkelaar

1.2. Inhoud

Eind 2012

Keuzemoment

Verzorgen goede financiële
administratie tijdens ontwikkelfase

1.5. Financiën

Indien nodig werving en training
personeel en vrijwilligers
Betrekken bestaand personeel bij
ontwikkeling van het centrum
Organiseren van
openingsfestiviteiten

1.4. Toekomstige organisatie

Bouwproces (van eerste steen tot
afschouw)

Op orde van financiële
administratie

Klaar zijn voor de
opening

Genoeg en getraind
personeel
Betrokken personeel

Realisatie nieuwbouw

continu

2013

Continu

2012-2013

2013

2013

Begin 2013

Medio 2012

Optimale betrokkenheid
en controle bij bouw

Vastleggen
nieuwbouwplan en
inzicht in financien
Aanbesteding bouw aan aannemer Keuzemoment

Definitief ontwerp nieuwbouw en
opstellen bestek

Stel een bouwcoördinator aan en
een bouwteam die van A tot Z bij
de bouw betrokken is
Keuze architect

1.3. Nieuwbouw

Kies een architect die invulling
kan geven aan het concept en
het programma van eisen, laat
desnoods meerdere architecten
inschrijven
Besteed ook aandacht aan de
buiteninrichting

idem

Indien nodig: bijstellen
investeringsbegroting

Doorlopend ervoor zorgen
dat je weet wat de klanten
van het centrum vinden en
continu het centrum
verbeteren

Planmatig werven van
klanten naar het centrum
Planmatig organiseren van
wat er door verschillende
organisaties in het centrum
wordt georganiseerd
Systematisch evalueren van
organisatie en resultaten

Opstellen communicatie-en
marketingplan
Programmering activiteiten

Evaluaties van faciliteiten,
programma’s, activiteiten,
organisatie, marketing etc.
Klantentevredenheidsonderzoek

2013

Duidelijk afspreken wie welke
taak heeft

Taakafbakening

2013 e.v.

2013 e.v.

2013 e.v.

2013

Wanneer

Doel

2012

2012

Wat

3. Exploitatiefase

Reële begroting

Verfijning exploitatiebegroting

Coördinator en
medewerkers

Coördinator en
medewerkers

Coördinator van
het centrum
Coördinator van
het centrum

Stuurgroep

Wie

Bijzonderheden

