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1. Terugkoppeling communicatiegroep 

 

Binnen de werkgroep is een communicatiegroep gevormd bestaande uit werkgroepleden, communicatieadviseurs 

vanuit de gemeente en Museum Prinsenhof Delft. Zij hebben op 24 januari een eerste overleg gehad. 

 

De werkgroep gaat akkoord met de volgende voorstellen uit het communicatieoverleg: 

 

 De naam van de werkgroep wordt ‘werkgroep Prinsenhofgebied’. 

 Er is een communicatiegroep gevormd met de volgende deelnemers: Wim van Leeuwen, Dick  Stammes, Marc 

Boer, Margot Verouden, Paul Roos, Monique Eikelenboom (gemeente), Judith Dekker (gemeente) en Heidi van 

Damme (museum) 

 Dick Stammes en Wim van Leeuwen zijn de woordvoerders namens de werkgroep. Bij persvragen en 

dergelijke kan naar hen worden doorverwezen en zij stemmen binnen de communicatiegroep af.  

 Om als werkgroep eenduidig naar buiten te treden, verloopt alle communicatie over de werkgroep en het 

proces gecoördineerd. De werkgroepleden overleggen eventuele communicatie-uitingen daarom altijd vooraf 

met de communicatiegroep (via aanspreekpunt: Wim of Dick). Het kan bijvoorbeeld gaan om berichten op 

sociale media, nieuwsbrieven naar de eigen achterban, contact met de pers of het raadplegen van de stad.  

 De communicatiegroep bereidt communicatie-uitingen voor en koppelt het resultaat terug aan de werkgroep. 

 

Betrekken van de stad 

De werkgroep vormt een brede vertegenwoordiging vanuit de stad, is intensief betrokken bij en geïnformeerd over alle 

onderwerpen die een rol spelen bij het uitwerken van de scenario’s. De communicatiegroep stelt daarom voor om 

vooral met elkáár in gesprek te gaan bij het vormen van de scenario’s en niet voortdurend met de stad. Wel is er een 

centraal e-mailadres (werkgroep@delft.nl) en wordt de stad via een eigen website van de werkgroep, de webpagina van 

de gemeente en social media van de werkgroep en gemeente op de hoogte gehouden van de voortgang. Later in het 

proces zullen er mogelijk openbare bijeenkomsten worden gehouden en kan de stad – wanneer zinvol - worden 

geraadpleegd over specifieke onderwerpen. 



 

 

Kernboodschap 

De werkgroep stelt een aantal aanpassingen in de kernboodschap voor. De  communicatiegroep stuurt een aangepaste 

versie rond. 

 

2. Opdracht werkgroep 

 

Planning 

In april dienen de uitgewerkte toekomstperspectieven te worden opgeleverd (navraag bij Hein leverde een deadline van 

5 april 2019 op). In mei – juni komen de scenario’s inclusief kostenindicatie ter bespreking in werkgroep.  Vóór de 

zomer gaan de scenario’s in routing naar het college van B&W.  

 

Aanscherpen opdracht - drie scenario’s  

Tijdens de bijeenkomst is de inhoud van de opdracht aangescherpt. Onderwerpen die hier ter tafel kwamen waren:  

 

 Gaat ieder scenario over de hele hectare, met andere woorden: zit bijvoorbeeld het verbeteren van 

huisvesting voor Prinsenkwartier ook in scenario 1 en 2? Jan Brouwer geeft aan dat dit een toezegging is van de 

verschillende raadsfracties.  

 Hoe houden we de onderlinge relatie van de scenario’s in het oog? De vraag van de raad is om scenario’s met 

een verschillend investeringsniveau (van sober tot totaalvisie) voor te leggen.  

 Zijn de bedrijfsvoering van het museum en de inhoudelijke visie van het museum onderwerpen waarover de 

werkgroep gaat meewerken en meedenken? 

 Is het raadzaam om ook de lange termijn in gedachten te houden – mogelijk zijn er ambities die niet in een 

keer, maar wel gefaseerd kunnen worden behaald. 

 

Uitkomsten:  

 De inzet is dat de scenario’s gebaseerd zijn op de gedeelde visie van de werkgroep als vertegenwoordiging van 

de stad. In het beste geval verschillen de drie scenario’s niet op basis van deelbelangen (bijv. een scenario 2 

gebaseerd op ‘groene, rustige oase’ en een scenario 3 gebaseerd op ‘levendig cultuurplein’). Als de verschillen 

onoverkomelijk zijn, moeten de achterliggende argumenten duidelijk worden overgebracht, zodat er keuzes 

gemaakt kunnen worden.  

 Hein geeft aan dat het logisch lijkt dat in scenario 1 & 2 ook het plein en het Prinsenkwartier worden 

meegenomen. Dit komt echter niet overeen met de opdracht van de raad aan het college vanuit de motie 

(december 2017). Deze opdracht is al ambtelijk “opgerekt” waardoor scenario 3 nu een visie voor de hele 

hectare omvat. Hein checkt de ruimte hiervoor en komt hierop terug.  

 Scenario 1 wordt voorbereid door afdeling Vastgoed. De werkgroepleden geven aan hier graag inzicht in te 

krijgen, omdat dit de basis vormt voor scenario 2 en 3 en impact kan hebben op de uitstraling van het gebouw. 

Scenario 1 wordt daarom voorgelegd aan de werkgroep wanneer dit gereed is.  



           

 

 De werkgroep richt zich op de opdracht zoals deze er ligt. De inhoudelijke museale visie en de toeristische 

visie staan niet ter discussie. 

 Het blijft mogelijk om een toekomstperspectief te presenteren die ingaat op een langetermijnvisie, die 

bijvoorbeeld gefaseerd wordt ingevoerd (ook de raadsleden hebben aangegeven dat de werkgroepleden de 

mogelijkheid moeten hebben om buiten de lijnen te kleuren). Zo’n perspectief moet dan wel duidelijk maken 

hoe het museum haar inhoudelijke visie kan uitvoeren.  

 

Irma en Hein zetten ter bevestiging een aanscherping van de opdracht op papier en delen die met de werkgroep. 

 

 

3. Van toekomstperspectieven naar scenario’s  

 

Jan Brouwer heeft samen met andere werkgroepleden een conceptsjabloon samengesteld voor een 

toekomstperspectief voor het Prinsenhofgebied. 

 

Voorstel: Alle werkgroepleden bestuderen het sjabloon, vullen het in, gaan hierover met elkaar in gesprek en geven 

eventuele opmerkingen door tijdens het volgende overleg. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke leden een 

toekomstperspectief willen ontwikkelen. Bij voorkeur worden er groepjes gevormd van leden met een vergelijkbare 

visie op het gebied. Leidt dit toch nog tot teveel perspectieven, dan zal een commissie de perspectieven vergelijken en 

waar mogelijk bundelen. De perspectieven worden uitgewerkt en gepitcht, waarna de werkgroep in gesprek kan over 

de verschillen, overeenkomsten en verschillende argumenten daarvoor. Uiteindelijk moet dit leiden tot drie scenario’s.  

 

De werkgroep gaat akkoord met dit voorstel, met de volgende aanvullingen: 

 

 Voor welk ambitieniveau een perspectief wordt gemaakt (scenario 1, 2, 3) maakt niet uit - dit volgt naar 

verwachting vanzelf uit het geschetste perspectief.   

 Natuurlijk is er ook uitwisseling mogelijk tussen perspectieven en kunnen onderdelen van elkaar worden 

overgenomen 

 Verschillende werkgroepleden geven aan het handig te vinden om tijdens het ontwikkelen van de scenario’s al 

kostenberekeningen te maken. Dit kan helpen bij het maken van keuzes. Jan Brouwer geeft aan hier wel een 

rol in te willen hebben.  

 

 

4. Praktische zaken  

 

De meeste aanwezigen geven aan dat zij maandag- en dinsdagavond beschikbaar zijn voor bijeenkomsten. Bij voorkeur 

worden deze afwisselend op maandag- en dinsdagavond gehouden. Hein vraagt werkgroepleden die beperkt aanwezig 

kunnen zijn tijdens bijeenkomsten, zich niet terug te trekken uit de werkgroep, maar bijvoorbeeld betrokken te blijven 

bij de werkgroep door zich aan te sluiten bij een groepje met een vergelijkbare visie. 

 

 



 

5. Actiepunten 

 

 De communicatiegroep stuurt een aangepaste kernboodschap rond. 

 Irma en Hein zetten een omschrijving van de drie scenario’s op een rij en delen die met de werkgroep.  

 De werkgroepleden bekijken het sjabloon, vullen het in en gaan hierover met elkaar in gesprek.   


