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disclaimers
Ik wil iedereen bedanken die aan dit denkproces heeft deelgenomen. Graag wil ik
verduidelijken dat deze aanbevelingen niet representatief zijn voor de individuele
overtuigingen van de deelnemers. Ze zijn een combinatie van ideeën van de Think
Tank-deskundigen, die vervolgens tijdens onze gezamenlijke reflectiesessies als
discussiebasis voor de deelnemende musea werden gebruikt.

Het is belangrijk dat deze ideeën gezien worden als startpunten voor discussies rond
inclusie, diversiteit, toegankelijkheid en gelijkheid. Omdat voortdurend wordt
nagedacht over inclusie en het werk daarrond voortdurend evolueert, zullen de hier
voorgestelde ideeën in de toekomst verder worden bediscussieerd, vanuit empathie
opnieuw in vraag worden gesteld, en geactualiseerd. Als u tijdens het lezen van dit
document opmerkingen of vragen hebt, aarzel dan niet om contact met mij op te
nemen via mary@brusselsmuseums.be. 

inclusief schrijven
Met het oog op een eerlijker vertegenwoordiging van onze samenleving heeft Brussels
Museums een Charter voor Inclusieve Taal opgesteld. In dit document heb ik de
regels gevolgd die door onze raad van beheer zijn opgesteld en goedgekeurd. Dit
charter is een eerste stap richting meer inclusie, maar kijkt nog steeds op een binaire
manier naar gender. Ik zie de complicaties van een "inclusieve" taal die bepaalde
mensen nog steeds niet zichtbaar maakt en ik kijk uit naar hoe dit handvest in de
toekomst zal evolueren. Wij zijn ons bewust van de beperkingen en de binaire
standpunten in het Handvest voor Inclusieve Taal, en ik nodig u uit om uw gedachten
over dit onderwerp met mij te delen op mary@brusselsmuseums.be. 

Mary Peterson
Coordinatië Open Museum
Brussels Museums

vormverandering
Dit document presenteert de aanbevelingen op een andere manier. In de
"Personeelsaanbevelingen" die aan dit document voorafgingen, werden de adviezen
van de Think Tank, de musea en Open Museum gecombineerd gepresenteerd. Naar
aanleiding van dit document hebben de leden van de Think Tank verzocht om meer
transparantie door de ideeën van de partijen afzonderlijk te presenteren. 

Daarom wordt dit document in twee delen opgesplitst. Eerst het advies van de leden
van de Think Tank, zoals door hen neergeschreven. Vervolgens de ideeën die zijn
geformuleerd tijdens de gezamenlijke reflectiesessie met de musea.

mailto:mary@brusselsmuseums.be
mailto:mary@brusselsmuseums.be
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in le iding

Met Open Museum willen we een pionier
zijn in het sensibiliseren van onze
aangesloten musea rond participatie en
inclusie.* In 2019 heeft Brussels Museums
Open Museum in het leven geroepen, een
initiatief dat de Brusselse musea helpt
inclusievere plekken te worden, zodat ze
de diversiteit van onze stad zo goed
mogelijk vertegenwoordigen. Van mei
2021 tot juni 2022 is een reeks
gesprekken tussen musea en diverse
spelers en activisten gepland, waaruit
aanbevelingen zullen komen om de vinger
te leggen op de uitdagingen en
oplossingen voor gemeenschappelijke
problemen hieromtrent.

Hiervoor organiseerde Open Museum een
open oproep aan mensen die werken
rond anti-discriminatieprojecten in de
stad. Zo hebben we een reeks assen
ontwikkeld waarop musea zich kunnen
concentreren om inclusievere ruimtes te
worden. Met behulp van deze mensen, die
zich hebben verenigd in een Think Tank
(of begeleidingscomité), hebben we vijf
domeinen ontwikkeld waarop actie kan
worden ondernomen: Personeel, Publiek,
Partnerschap, Plaats en Programmering. 
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*Het gebruik van deze term is omstreden, omdat hij impliceert
dat een andere partij aan de gesprekstafel wordt uitgenodigd,
terwijl het probleem vaak de tafel zelf is. We zullen de term
voorlopig gebruiken, terwijl we op zoek gaan naar een ander
woord dat beter past bij onze waarden.
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Voor elk domein is er een bijeenkomst
met de deelnemers, waarop zij ideeën
kunnen geven over welke stappen een
museum moet nemen om nog
representatiever te worden op dit
domein. Daarna worden de musea
uitgenodigd om diezelfde oefening nog
een keer te doen binnen een
gezamenlijke reflectiesessie. 

Na deze sessies worden aanbevelingen
geformuleerd op basis van de
oplossingen die door beide partijen zijn
aangebracht. Deze aanbevelingen zijn
bedoeld als startpunt voor musea - een
veilige plek om hun manier van werken in
vraag te stellen en af te stemmen op een
inclusievere visie. Ze zijn bedoeld om aan
te zetten tot nadenken en om te helpen
bij het neerhalen van
uitsluitingspraktijken.
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deelnemers

Apolline Vranken (zij)

Ichraf Nasri (zij)

Nour Outojane (die/zij)

Samuel Hus (hij)

Vanessa Vovor (zij)

Think Tank*

Kris Vlaeminck, Train World 

Aurélie Cerf, BELvue Museum 

Rémi Foulon, Museum van de stad Brussel

Mey Reinke, CIVA

Chloé Peretti, La Maison des Arts van Schaarbeek

Géraldine Machal, ISELP (Hoger instituut voor de 

Anna Loporaco, KANAL - Centre Pompidou

Julie Bouniton, KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

Stéphanie Masuy, Museum van Elsene

Isabel Vermote, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van

België

Christine Willemen, Koninklijke Musea voor Kunst en

Geschiedenis (KMKG) 

Nisrin El Haili, visit.brussels

      studie van plastische taal)

Musea
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*Zie biografieën achteraan in dit document.



In september en oktober 2021 organiseerde
Open Museum brainstormsessies rond de
tweede van de vijf P's: Publiek. De Think Tank
kwamen op 9 september bijeen in het
MigratieMuseumMigration, waar ze problemen
en mogelijke oplossingen bespraken die ze in
musea zien als het gaat over de manier waarop
ze met hun publiek omgaan. We werden
vergezeld door de culturele meditor van Artikel
27, Céline Galopin. Wat voor soort activiteiten
worden voorgesteld? Voor wie is de
museumeducatie bedoeld? Welk publiek kan
beter worden bediend en hoe? Het
MigratieMuseumMigration werd gekozen als
achtergrond voor dit gesprek omwille van hoe
het participatief erfgoed benadert.

De gezamenlijke reflectiesessie met het
museumpersoneel vond online plaats op 14
oktober. Tijdens het gesprek werden
verschillende thema’s aangeraakt: Welk publiek
bedienen de musea nu al? Welke groepen willen
zij beter bedienen? Wat kunnen de musea nog
doen om hun bestaande publiek en de mensen
die nog niet naar het museum komen, beter te
bedienen?
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proces
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"publieks" 
inleiding
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Bij het werken rond inclusie, diversiteit,
gelijkheid en toegankelijkheid is het
belangrijk om de context te begrijpen. De
groepen die ontbreken in musea, zijn vaak
diegenen die te maken hebben gehad
met uitsluiting en onderdrukking in een
bepaalde cultuur. Kijken naar de
geografische situatie kan nuttig zijn om
culturele onderdrukking gemakkelijker
aan te tonen. In de staat New York
bijvoorbeeld is de Haudenosaunee
Confederatie (bekend als de Irokezen),
afstammelingen van de oorspronkelijke
gemeenschappen in dit gebied vóór de
komst van de Europeanen, een
belangrijke groep mensen om mee te
nemen in discussies over inclusie en
diversiteit. In Europa zou je de situatie
van de Sami in Scandinavië naar voren
kunnen brengen. Voorbeelden van twee
(of meer) culturen die samenkomen en
waarbij de een zijn manier van leven aan
de ander opdringt, kunnen gemakkelijker
te zien zijn dan onderdrukking die binnen
dezelfde cultuur plaatsvindt - vooral
wanneer het onze eigen cultuur is.

Voorbeelden van identiteitsgroepen in de
westerse en Europese samenlevingen die
de afgelopen eeuwen met onderdrukking
te maken hebben gehad, zijn: vrouwen,
mensen van kleur, mensen met een
lichamelijke of geestelijke handicap,
mensen in de LGBTQIA+-gemeenschap,
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mensen zonder universitaire opleiding,
mensen uit arbeidersgezinnen, mensen
met een migratieachtergrond (in het
bijzonder mensen uit de voormalige
Europese koloniën) … De lijst is vrij lang,
maar zeker niet volledig. Bovendien is
identiteit een complexe aangelegenheid;
iedereen binnen deze groepen leeft op
het kruispunt van vele andere
identiteiten. Geen enkele groep mag
worden gereduceerd tot stereotypen,
vooral omdat het meestal gaat om
overblijfselen van
racistische/seksistische/validistische
denkwijzen die van generatie op
generatie worden doorgegeven (vaak als
"grapjes").

Verderop in dit document maken we een
demografische opsplitsing van hoe
sommige van deze groepen er binnen de
Belgische context uitzien, zodat we de
discussie in de Brusselse musea beter
kunnen sturen.
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Het gesprek van 27 september met de
Think Tank vond plaats in het
MigratieMuseumMigration. 

MigratieMuseumMigration

Het MigratieMuseumMigration, dat in 2019
de deuren opende, brengt verhalen van
mensen die naar Brussel zijn gemigreerd -
in hun eigen woorden. In een reeks vitrines
laten de deelnemers voorwerpen uit hun
eigen leven en migratieparcours zien. Ze
beslissen welk verhaal ze vertellen, hoe ze
dat vertellen en doen dat in de taal van
hun keuze. Als de deelnemers op enig
ogenblik wijzigingen aan het verhaal willen
aanbrengen of voorwerpen willen wisselen
of terugvragen, dan gaat het museum
daarop in. Het museum richt zich tot de
schenkers en geeft bezoekers die hun
eigen verhaal willen delen, daarvoor de
ruimte. 

Het MigratieMuseumMigration wil een
empathisch, participerend, informatief,
gastvrij en ecologisch museum zijn.

P A G I N A  1 0

think tank-
gesprek



B R U S S E L S  M U S E U M S P A G I N A  1 1

Think Tank

Het gesprek met de Think Tank richtte
zich op hoe de museumeducatie
verbeterd kan worden, zodat de vele
groepen die ondervertegenwoordigd zijn
in de musea, nog beter aangesproken
kunnen worden. Na de bijeenkomst in het
MigratieMuseumMigration hebben de
leden van de Think Tank de tijd genomen
om de volgende aanbevelingen neer te
schrijven. 

Die kunnen het discussieproces in de
musea voeden en vertegenwoordigen als
geheel de ideeën en meningen van de
leden.
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Partnerschappen en samenwerking ontwikkelen met lokale
gemeenschappen en verenigingen, collectieven, platforms, scholen,
enz. die de doelgroepen van het museum bereiken.

1.

De museumruimte toegankelijk maken, zowel wat betreft mobiliteit (fysieke
ruimte, architectuur en infrastructuur) als wat betreft de aangeboden
diensten.

II.II. De museumruimte toegankelijk maken, zowel wat betreft mobiliteit (fysieke
ruimte, architectuur en infrastructuur) als wat betreft de aangeboden
diensten.

Vragen om zichzelf te stellen:
Deze lijst is indicatief en niet uitputtend.

2. Een strategisch aanwervingsplan opstellen 

De in musea gevestigde normen en paradigma's in vraag stellen:
gedragingen, codes, enz.

De artistieke praktijk en de toegankelijkheid ervan voor verschillende
doelgroepen in vraag stellen.

I.I.

Mensen met een fysieke handicap

Kunnen mensen met een rolstoel, krukken, technische of
mechanische hulpmiddelen van allerlei aard zich door het museum
bewegen? Zijn de toiletten uitgerust voor personen met beperkte
mobiliteit? Is er een lift of zijn er roltrappen? Is er voldoende ruimte
zodat ze zich gemakkelijk door de tentoonstellingen kunnen
bewegen? Zijn er in de tentoonstellingen rustplaatsen (speciale
stoelen of fauteuils, enz.)?

Mensen die blind of slechtziend zijn

Zijn de werken in audio beschreven? Zijn de bordjes, instructies en
bijschriften beschikbaar in braille/audio? Zijn de gebruikte
lettertypes duidelijk, is er voldoende witruimte tussen de regels?
Kunnen zij zich door het museum bewegen met behulp van een
geleidehond of wandelstok?

Mensen die doof zijn of gehoorproblemen hebben

Zijn er ondertitels voorzien bij de video's? Is er een schriftelijke
beschrijving beschikbaar van de geluidswerken? Zijn er gidsen die
gebarentaal spreken?

De artistieke praktijk en de toegankelijkheid ervan voor verschillende
doelgroepen in vraag stellen.
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Ouderen
Kinderen

Andere diensten:

Is het museumpersoneel opgeleid om mensen te helpen die
misschien moeite hebben met communiceren in de officiële taal
van het land?

Kan het personeel het bezoek van niet-begeleide mensen die hulp
nodig hebben om zich te verplaatsen, op zich nemen?

Zijn er duidelijke en gemakkelijk leesbare instructies met universele
pictogrammen die helpen bij de oriëntatie?

Is er een kinderopvang met specifieke uren voor ouders? En/of zijn
er activiteiten gepland voor kinderen, zodat de ouders tegelijk de
tentoonstelling kunnen bezoeken?

Is er multi-gendercommunicatie? Zijn er niet-binaire toiletten?

— Niet infantiliseren —
Goede bedoelingen zijn niet genoeg, er is actie nodig!

 
Veelvuldige kanalen voor ticketverkoop: online, in gemeenten, scholen,
via verenigingen.

De tentoonstelling moet flexibel inspelen op de verwachtingen van het
publiek, om elke bezoek(st)er een aangepaste ervaring te bieden.

III.III.

Aanpassing en personalisering van de communicatiemiddelen op de
werken: dit kan het gebruik omvatten van QR-codes, tekeningen,
beweging, tactiele ervaringen, geluidservaringen, visuele kaarten, enz.

Weg met elitaire en formele taal die indruk kan maken op bepaalde
doelgroepen

III.III.

Mensen die neurodivergente zijn

Is er een plaats waar ze zich kunnen terugtrekken en tot rust
komen? Zijn er specifieke tijdsblokken voor hen?

De tentoonstelling moet flexibel inspelen op de verwachtingen van het
publiek, om elke bezoek(st)er een aangepaste ervaring te bieden.

III.III.
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Bied rondleidingen of audiogidsen in verschillende talen aan

Besteed bijzondere aandacht aan het onthaal van elke bezoek(st)er,
vooral van diegenen die verder afstaan van het gebruikelijke publiek
van het museum. Een voorbeeld zou een persoonlijke inleiding tot het
museum kunnen zijn (bv. MigratieMuseumMigration)

Nodig het publiek via educatieve activiteiten uit tot actieve co-
creatie. Musea zijn niet alleen kunstmusea, plaatsen van
tentoonstelling, het is ook alles wat eromheen draait, alle activiteiten,
de workshops

Transformeer het vertel- en educatieproces door participatieve kunst
te bevorderen.

Het publiek en de voorgestelde programmering zijn intrinsiek met
elkaar verbonden

Musea werden ontworpen om verhalen over de wereld te
vertellen. We moeten weg van de eurocentrische blik om
historisch gemarginaliseerde groepen de middelen te geven om
hun eigen verhalen in de musea te vertellen.

Wij nodigen de musea uit om het profiel van hun publiek
opnieuw te bekijken en het weer centraal te stellen in hun
programmering.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van personen met
zintuiglijke overgevoeligheid (voor geluid, licht, enz.) en/of voor wie
overvolle ruimtes een belemmering vormen voor de toegankelijkheid,
stellen wij voor om:

de museumzalen zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen
(controle van de akoestiek, de lichtsterkte, de speciale ruimte, enz.)

tijdsblokken voor te stellen waarin de toegankelijkheid wordt
aangepast aan hun behoeften (bijvoorbeeld: verminderde
helderheid, muziek en andere, vergelijkbare geluiden onderbreken,
stille bezoektijd, enz.)
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Verschillende soorten publiek met elkaar in contact brengen en het
debat op gang brengen over sociale thema's in verband met de
tentoonstellingen

Transparantie in de financiële verslagen 

Rekening houden met de digitale kloof en de moeilijkheid voor
sommige mensen, met name migranten zonder papieren, om met
een kaart te betalen. 

--- Mogelijkheden beschikbaar stellen om gemakkelijker producten
aan te kopen. 

Ook nood aan financiële transparantie (proactief)

Wij nodigen musea uit om het profiel van hun publiek opnieuw te
bekijken en het weer centraal te stellen in hun programmering. In lijn
met het doel om een breder publiek aan te spreken, nodigen wij u uit
om stil te staan bij de methoden die worden gebruikt om de
doelgroepen te bereiken. Een cruciale stap is ervoor zorgen dat het
personeel in staat is om met deze doelgroepen in contact te komen en
partnerschappen aan te gaan op een langdurige, gezonde en
transparante manier, waardoor een meer organisch bereik van deze
netwerken mogelijk wordt.
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De online vergadering met de musea op
14 oktober begon met een presentatie
over inclusief design en een overzicht van
de demografische situatie in België.
Voorafgaand aan de sessie werd iedereen
gevraagd een videoconferentie te
bekijken van Alexia Jacques-Casanova
over design thinking en inclusie bij de
Fondation Bibliomedia Suisse in de vorm
van universal design. Zij en andere
experts zijn van mening dat wanneer
instellingen de ruimtes, exposities,
educatietools, enz. ontwerpen voor
"extreme gebruikers"[1], zij oplossingen
kunnen creëren voor een groot aantal
mensen en tegelijk mensen met
specifieke behoeften kunnen bedienen.
Een voorbeeld van deze ontwerppraktijk?
Het gebruik van vereenvoudigde, minder
academische taal (in een groter
lettertype) en audio-ondersteuning met
een combinatie van beelden of
illustraties. Heel wat mensen, zoals
slechtzienden, mensen die de taal leren,
maar ook gewoon alle bezoekers hebben
hier baat bij. Dit zal ook een jonger
publiek of mensen die liever in een
sneller tempo door musea lopen, mensen
die een basiskennis van de taal hebben,
mensen met een beperkt 
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[1] Mensen met meer specifieke behoeften, zoals
rolstoelgebruikers, oudere bezoekers, mensen die moeite
hebben met geschreven teksten ...

gesprek met
de musea



B R U S S E L S  M U S E U M S P A G I N A  1 7

gezichtsvermogen, enz. de
tentoonstellingen beter laten begrijpen. 

In de gezamenlijke reflectiesessie werd
de musea vervolgens gevraagd naar het
publiek dat hen nu al bezoekt. In een
mum van tijd werd het "klassieke" publiek
genoemd. In de Brusselse context
betekent dit mensen tussen 25 en 45 jaar
oud, blank, universitair opgeleid en Belg.
Het gaat vooral om
universiteitsstudenten, gezinnen en
scholen, maar ook om een reeks trouwe
bezoekers die al vertrouwd zijn met de
collecties van de musea. Toeristen zijn
natuurlijk ook heel gewoon in de grotere
instellingen. Het BELvue-museum krijgt
een iets jonger publiek over de vloer,
waarschijnlijk dankzij hun
communicatiestrategie. 

Wat hieruit naar voren komt, is dat een
groot deel van de bevolking de weg naar
musea niet vindt. Als we kijken naar de
inwoners van Brussel en België, zien we
dat de mensen die vandaag een museum
bezoeken, slechts een heel klein deel
uitmaken van de bevolking. Wie zijn dan
die groepen die niet bereikt worden?
Waar bevinden zij zich in de globale
bevolking?



B R U S S E L S  M U S E U M S

In België (bevolking: ≈ 11.560.000)

Belg van buitenlandse afkomst  [2] 2.386.304 20,6 %

Niet-Belgen die in België wonen [3] 1.482.752 12,8 %  

Personen zonder universitair diploma (15-89) [4] 7.413.760 64,0 %

LGBTQAI+ [5] 2.108.288 18,2 %

Mensen met een handicap [6] 2.316.800 20,0 %

Mensen die blind of visueel gehandicapt zijn [7] 127.424 1,1 %

Mensen die doof of slechthorend zijn [8] 1.853.440 16 %

P A G I N A  1 8

[2, 3, 9] Diversiteit volgens afkomst in België. (2022). Statbel. Federale Overheidsdienst.

[4] Opleidingsniveau (2022). Statbel. Belgian Federal Government.

[5] 2 – 3 % trans, 1,7 % intersex – Genres Pluriels, 14,5 % non-hetero - Frans Instituut voor de publieke opinie

[6] Accessible Website Toolkit (2022). European Disability Forum. 

[7] Wereldgezondheidsorganisatie

[8] Fédération Francophone des Sourds de Belgique

In Brussel zelf had 3/4 van de bevolking een migratieachtergrond.[9]

Als we het hebben over het belang van inclusie, diversiteit, toegankelijkheid en
gelijkheid in musea en als we daar deze cijfers naast leggen, dan kan het
handig zijn in het achterhoofd te houden dat deze groepen zich niet aan de
rand van de samenleving bevinden, maar er grote, overlappende delen van zijn.
Instellingen die het grote publiek moeten bedienen, moeten in al hun
strategieën dit uitgangspunt op de voorgrond plaatsen.

Deze cijfers zijn bedoeld om ons eraan te herinneren dat als musea zich
momenteel beperken tot heteronormatieve, universitair opgeleide, valide
mensen, ze in feite de meerderheid van de bevolking niet bedienen. Een
verandering van strategie zou dus niet alleen in overeenstemming zijn met
moderne waarden als inclusie, diversiteit, toegankelijkheid en gelijkheid, maar
zou ook een betere culturele relevantie en een financiële stimulans voor deze
instellingen betekenen.
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Met dit alles in gedachten wil ik u graag enkele van de onderwerpen
voorleggen die tijdens het gesprek met de musea naar voren zijn gekomen. De
musea hebben geen formele aanbevelingen geformuleerd, dus de hier
gepresenteerde ideeën vormen slechts interessante domeinen voor andere
musea om te onderzoeken.
 

Ontwikkel gespreksgroepen, zodat u uw publiek kunt ontmoeten en kunt
begrijpen wie uw instelling bezoekt (of niet): hoe kijken ze naar uw
museum? Uw collectie? Het verhaal dat u brengt?

Wacht niet alleen tot het publiek naar uw instelling komt. Doe onderzoek
naar de evenementen die hen interesseren en woon die bij. Ontdek meer
over hoe zij daarnaar kijken en kom zo te weten hoe u deze mensen beter
van dienst kunt zijn.

Ontwikkel partnerschappen met lokale verenigingen of bedrijven die al in
contact staan met het publiek dat u vaker in uw museum zou willen zien.
Wanneer u de lokale gemeenschap probeert te bereiken, kunnen scholen
essentiële hefbomen zijn (École des devoirs).

Ieder heeft eigen behoeften en voorkeuren, dus is het van fundamenteel
belang dat we bezoekers als individuen erkennen. Het is dus ook het
eerlijkst om een universeel toegankelijk ontwerp te maken waar iedereen,
ongeacht diens fysieke of cognitieve mogelijkheden, gebruik van kan
maken. Het is natuurlijk het beste dat projecten vanaf de basis worden
opgezet vanuit een inclusief oogpunt, om te vermijden dat er later nog
aangepast moet worden.

Dit betekent niet dat de praktijken die bepaalde groepen uitsluiten,
dezelfde moeten blijven. De musea suggereerden dat het bij het
vernieuwen van hun manier van werken nuttig zou zijn om meer gemengde
media en multisensoriële projecten te hebben en om nieuwe verteltech-

Hoe kunnen musea doelgroepen bereiken die niet (of te weinig) aanwezig
zijn in hun instelling?
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https://www.ecolesdedevoirs.be/qui-sommes-nous/edd
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nieken te integreren. Zo kan de communicatie op een toegankelijke en
diepgaandere manier gebracht worden. 

Toch zouden er nog steeds activiteiten moeten worden voorgesteld voor
specifieke doelgroepen, zoals gezinnen of blinden en slechtzienden,
zodat degenen die liever een persoonlijker contact hebben, dat ook
kunnen krijgen. Sommige van diezelfde bezoekers kunnen de voorkeur
geven aan een bezoek zonder begeleiding, dus blijft het belangrijk dat
deze mensen het museum op eigen gelegenheid kunnen ervaren. Het
gaat er niet altijd om voor iedereen precies hetzelfde aanbod te hebben,
het gaat om gelijkheid op het gebied van toegankelijkheid.

Ook het thema expertise kwam naar voren tijdens het gesprek. Samen
met specifieke doelgroepen tentoonstellingen of activiteiten uitwerken in
samenwerking met experts kan tot interessante en vernieuwende
uitkomsten leiden.

Een geïnstitutionaliseerde taal moet worden vermeden. Musea moeten
juist voor kortere beschrijvingen kiezen en taal gebruiken die niet te
formeel of elitair is. Soms is het zo simpel als het gebruik van de term
'museumwandeling' in plaats van 'rondleiding', of deze activiteiten
misschien al buiten het museum zelf te laten starten. 

Tijdens dit gesprek werd geopperd dat ook rekening gehouden moet
worden met een sociaaleconomisch kwetsbaar publiek (al mogen we niet
vergeten dat gratis toegang of toegang aan verminderd tarief niet tot
een meer gediversifieerd publiek leidt). Vooral voor een jonger publiek
zijn gendergelijkheid (en feminisme) belangrijk.

Zoals altijd is het van fundamenteel belang dat het museumpersoneel op de
hoogte is van maatschappelijke kwesties en daarom wordt voorgesteld dat zij
trainingen krijgen en dat die ook uitgebreid worden naar baliepersoneel en
directie, die niet vaak aanwezig zijn. Voor meer informatie kunt u de Open
Museum Personeelsaanbevelingen lezen.
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think tank
biographieën

Ichraf Nasri (zij) is een Tunesische beeldend kunstenares die in Brussel woont.
Houder van een Master in Plastische Kunsten aan de School voor Schone
Kunsten in Sousse, Tunesië, vulde ze dit curriculum aan met een Master in
Fotografie aan ENSAV la Cambre in Brussel. Hierna volgde ze een opleiding tot
docent en behaalde ze haar certificering in 2018. Ichraf heeft fotografie
gedoceerd en werkte als journalist tijdens de Arabische opstanden van 2011,
waar ze artikelen en interviews publiceerde op Astrolabe TV. Als decoloniaal
feministe en geëngageerd kunstenares maakt ze sinds de oprichting deel uit
van de vereniging FemmesProd. In oktober 2019 richtte ze Xeno- op, een
artistiek platform en een onderzoekslaboratorium over intersectionele
feministische kwesties. Xeno- ondersteunt, promoot en geeft zichtbaarheid
aan opkomende nationale en internationale kunstenaars. Ze is de curator van
Xeno- in samenwerking met kunstenares Mélanie Peduzzi.

Vanessa Vovor (zij) is een Europese projectcoördinator en freelance
consultant op het gebied van rassengelijkheidskwesties.

Haar ervaring in intergouvernementele organisaties en NGO’s heeft betrekking
op onderwerpen als klimaat- en energiebeleid, gendergelijkheid en rechten van
gehandicapten. Haar verschillende functies hebben haar ertoe gebracht zich te
specialiseren in capaciteitsopbouw over deze kwesties voor verschillende
doelgroepen. Vanessa werkt momenteel voor het Duitse
ontwikkelingsagentschap. Ze is ook freelance trainer en consultant op het
gebied van antiracisme en intersectionaliteitskwesties, waar ze organisaties en
bedrijven begeleidt in hun begrip van systemisch racisme en hun aanpak van
diversiteit en inclusie.

ICHRAF NASRI

VANESSA VOVOR
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Nour Outojane (die/zij) afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht waar
die de interdisciplinaire opleiding in Gender Studies, Cultural Studies en
Sociologie studeerde. Naast deze academische studies heeft die artistieke
expressie gebruikt om nieuwe verbeeldingen te doen ontstaan en huidige
realiteiten in vraag te stellen. Hun werk bevat een documentaire over vier
oudere vrouwen en de relatie tot hun lichamen evenals een kortfilm waarin die
hun eigen relatie tot hun haar verkent. Die co-organiseerde ook een queer en
feministisch festival en werkte kort voor het Bonnenfantenmuseum als
videokunstenaar.

Momenteel werkt die als onderzoeker en facilitator voor BePax waar die een
pedagogisch instrument ontwikkelt over de communicatie van instituten –
waaronder het museum – en hoe deze subtiele (en soms klaarheldere) dragers
van racisme kunnen zijn.

NOUR OUTOJANE

Samuel Hus (hij) is een tweetalig Brusselaar met een enorme passie voor zijn
stad. Hij studeerde politiek aan de VUB en was actief betrokken in de
studiekring VrijOnderzoek. Om deze maatschappij kritische reflectie verder te
zetten sloot hij aan bij het Museum van het Kapitalisme. Hij hielp mee aan de
uitbouw van deze rondreizende expositie die een poging wilt zijn om dit
complex systeem dat niettemin ons leven structureert, ter discussie te stellen.

Daarnaast strijd Samuel voor meer klimaat-, sociale rechtvaardigheid. Hij doet
dit ondermeer door zijn engagement bij de organisatie van het belgische
Climate Justice Camp.

Zijn museale affiniteit ligt bij Wunderkammer musea en oude ambachten.

SAMUEL HUS

Apolline Vranken (zij) is sinds 2014 betrokken bij de Cercle Féministes de l’ULB
en is gepassioneerd door kwesties van genderverhoudingen in de ruimte en
stedelijke gelijkheid. Ze onderzocht deze thema’s in haar eindwerk “From
Beguinages to Feminist Architecture,” gepubliceerd door de Universiteit van
Vrouwen in 2018. Apolline Vranken studeerde in 2017 af in architectuur en
werkte meer dan twee jaar als projectmanager voor de vzw L’Ilot-Sortir du
sans-abrisme en als architect.

Vandaag is ze FNRS-doctoraatsonderzoeker aan de faculteit Architectuur van
La Cambre-Horta ULB. Met het platform L’Architecture qui dégenre, staat ze
ook aan de wieg van de Belgische editie van de Matrimonium Dagen.

APOLLINE VRANKEN
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bedankt
Het komende jaar zal Open Museum blijven samenkomen
met musea en mensen die werken aan projecten die
discriminatie aanpakken. Het doel: bespreken hoe musea
kunnen worden omgevormd tot meer inclusieve instellingen
via de 5 P's: personeel, publiek, partnerschappen, plaats en
programmatie.

We willen alle Think Tank-experts en museummedewerkers
bedanken voor hun interessante gespreksonderwerpen,
inzichten en aanbevelingen. Zoals gezegd is het proces om
een veilige ruimte (safe space) te worden een proces dat
veel werk en voortdurende heranalyse vereist. Door onze
museale instellingen opnieuw onder de loep te nemen en ze
zo in te richten dat ze ook traditioneel over het hoofd
geziene personen omvatten, kunnen we sterkere musea
bouwen met een completere kennisbasis. 

Dit verslag werd geschreven door de coördinator van Open
Museum, Mary Peterson. 

Als jullie inzichten hebben die jullie willen delen, neem dan
contact met ons op via mary@brusselsmuseums.be.

mailto:mary@brusselsmuseums.be

