
 

Ethische Code Openluchtmuseum De Spitkeet 
 

Openluchtmuseum De Spitkeet Harkema hanteert de Ethische Code voor Musea.  

De Ethische Code voor Musea biedt een instrument voor professionele zelfregulering op een aantal 

gebieden waar het museum zijn specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft. De Code legt 

minimumnormen vast voor de handelwijze en het prestatieniveau van museummedewerkers en ande-

ren die tot de museale beroepsgroep gerekend worden. De Code legt ook vast wat het publiek redelij-

kerwijs mag verwachten van het museale beroepsveld. 

Alle geregistreerde musea in Nederland hebben deze Code onderschreven. Daarmee verklaren zij de 

Code als richtlijn voor museaal handelen te aanvaarden. Van alle medewerkers van deze musea wordt 

verwacht dat zij vertrouwd zijn met de inhoud van de Code en deze als leidraad gebruiken voor hun 

handelen. 

De hoofdstukken in deze code zijn: 

1. Musea behouden, interpreteren en bevorderen aspecten van het natuurlijk en cultureel erfgoed van 

de mensheid. • Status van de instelling • Materiële voorzieningen • Financiële middelen • Personeel  

2. Musea die collecties bewaren, beheren deze voor het welzijn van de samenleving en haar 

ontwikkeling. • Verwerven van collecties • Afstoten van collecties • Zorg voor collecties  

3. Musea bewaren primaire bronnen waarmee kennis vastgelegd en bevorderd kan worden. • Primaire 

bronnen • Museaal verzamelen en onderzoeken  

4. Musea bieden mogelijkheden voor het waarderen, genieten, begrijpen en beheren van natuurlijk en 

cultureel erfgoed. • Vaste opstelling en tijdelijke tentoonstellingen • Andere overdrachtsmiddelen  

5. Museale faciliteiten bieden mogelijkheden voor andere vormen van dienstverlening en 

voorzieningen aan het publiek. • Echtheidsonderzoek en waardebepaling  

6. Musea werken nauw samen met die gemeenschappen waar de collecties vandaan komen alsmede de 

gemeenschappen ten dienste waarvan zij werken. • Herkomst van collecties • Respect voor de gemeen-

schappen ten dienste waarvan musea werken  

7. Musea werken binnen een wettelijk kader • Juridisch kader  

8. Musea werken op een professionele wijze. • Professioneel gedrag • Belangenconflicten 

 

Openluchtmuseum De Spitkeet heeft deze hoofdstukken uitgewerkt in het document “Ethi-

sche Code Openluchtmuseum De Spitkeet 2021”. Het geeft daarmee een beeld van de toepas-

baarheid binnen het museum en is hier in te zien. Alle betrokkenen bij het museum (bestuur, 

medewerkers en vrijwilligers) zijn van de code op de hoogte en handelen hiernaar. 

 


