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1. Dit is Oyfo! Profiel van een verrassende ontmoetingsplek
Oyfo is een verrassende plek met een Techniekmuseum en een Kunstenschool, waar iedereen welkom is. Maar bovenal is Oyfo
een inspirerende ontmoetingsplek waar je - zowel als bezoeker, cursist of scholier, maar ook als bedrijf, het onderwijs,
kunstenaar of culturele instelling - kunt komen om te onderzoeken, samen te werken, te leren en te maken, Daarbij zetten we
kunst, techniek en erfgoed als middel in.
Het Oyfo Techniekmuseum is een interactief museum waar het leuk is om te leren over de onlosmakelijke verbinding en
wisselwerking tussen mens, creativiteit en technologie als ook diens invloed op onze samenleving en op onze planeet. Dit doen
we door te kijken naar het verleden, het heden en de toekomst en onze nabije omgeving. Daarbij maken we de waarde van
onze Twentse roots zichtbaar voor een nationaal publiek door middel van een aansprekend verhaal met een relevante collectie
van industrieel erfgoed.
We hebben een Educatiecentrum met een Kunstenschool. Dat is de plek waar je de kans krijgt je eigen mogelijkheden te
ontdekken, te verbredenen te verdiepen. We hebben een aanbod van vrijetijdscursussen op het gebied van muziek, dans,
theater, techniek en beeldende kunst voor een lokaal en regionaal publiek. Kenmerkend voor onze cursussen zijn begrippen
als ambacht, performance en nieuwe technieken. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, richten wij ons ook op het
faciliteren van aanbod van collega-aanbieders en amateurverenigingen, waardoor we mee kunnen bewegen met de markt en
een bruisende ontmoetingsplek worden. Verder biedt Oyfo een inspirerende en betekenisvolle leeromgeving. Met prikkelende
en uitdagende projecten voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in de regio die aansluiten bij het curriculum en bij
actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Daarnaast ontwikkelt het Educatiecentrum leuke en uitdagende
educatieve (vrijetijds)activiteiten, waaraan iedereen mee wil en kan doen.
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2. Oyfo’s missie en visie
Missie
Oyfo zet je aan om te ontdekken wat kunst en techniek voor
jou betekent.
Visie
Wij zijn de verrassende ontmoetingsplek van technologie en
creativiteit waar ieder mens welkom is en de kans krijgt om
met plezier te maken en te beleven.
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3. Onze kernwaarden
We gaan uit van onze unieke kracht en onze kernwaarden:
Toegankelijk
We staan open voor iedereen. Daarom gaan we ook actief
op zoek naar publieksgroepen die we nog niet hebben
bereikt.
Inspirerend
We willen mensen inspireren, verrassen en in vervoering
brengen.
Verrijkend
Bij Oyfo heb je de mogelijkheid om te ontdekken; de
‘rakeling’ van waaruit je verder kan ontwikkelen.
Ambitieus
We zijn doortastend en ondernemend.
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“
Bij Oyfo is ruimte voor rakelingen:
Een rakeling is iets dat je met goede intenties hebt
mogen ondernemen en dat (nog) niet tot het gewenste
resultaat heeft geleid.
Bron: www.rakeling.nl

4. Onze strategische doelen
Herkenbaar profiel
We zetten Oyfo op de kaart door ons nieuwe profiel voor bezoekers en potentiële bezoekers op een herkenbare manier door te
vertalen in alles wat we doen.
Aansprekend aanbod
We blijven actueel en ons inhoudelijk vernieuwen op gebied van ons museale verhaal, onze collectie en ons educatieve
aanbod. Daarbij zorgen we voor een gelaagdheid in ons aanbod waarmee we al onze doelgroepen bereiken.
Een duurzame en inclusieve organisatie

We willen een duurzame en inclusieve organisatie zijn, waarbij we dit terug laten komen in ons gebouw, in ons aanbod en in
een toekomstbestendige bedrijfsvoering.
Meer en divers publiek
We koesteren onze huidige klanten en blijven met ze in verbinding. Daarnaast willen we relevant zijn voor een zo breed
mogelijk publiek en zo nieuwe klanten aantrekken die ons in groten getale weten te vinden.
Samenwerken
Oyfo wil een actieve en initiërende partner zijn. Daarvoor kiezen we voor projecten en vormen van samenwerking die
economische en maatschappelijke waarde toevoegen, zowel lokaal, regionaal, voor de culturele sector als voor Oyfo zelf.
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5. Wat gaan we in 2021 doen?
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Nieuwe huisvesting!
Alles onder één dak
We realiseren één plek waar creativiteit en technologie onder
één dak samenkomen.
Voor 2021
• Uiterlijk in het voorjaar 2021 is een duurzame huisvesting
gerealiseerd die aan de eisen van deze tijd voldoet, met zo
laag mogelijke energielasten, onderhoudskosten en die
toegankelijk is voor iedereen.
• Vanaf januari 2021 start de publiekscampagne met de
inzet van verschillende marketing- en communicatie-

uitingen op toonaangevende momenten, waarbij we
rekening houden met onze verschillende doelgroepen en
waarmee we de identiteit van Oyfo gaan laden.
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Pakkende events
Pakkende events zijn meer dan een kalender met een
verzameling creatieve ideeën en ons bestaande
aanbod. Events zijn laagdrempelige happenings die wij
zelf organiseren om het profiel van Oyfo te laden,
waarmee we zichtbaar zijn en die voor onze doelgroep
een meerwaarde oplevert.
Voor 2021
• In 2021 ontwikkelen we een toetsingsmodel waar we
onze events op beoordelen, zodat deze altijd passen

binnen ons profiel.
• In 2021 bereiken we meer mensen door minimaal
drie events te organiseren.
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Nieuw museum
Met ons nieuwe museum willen we laten zien en

ervaren wat technologie en creativiteit voor onze
bezoeker betekent. Dit nieuwe museum biedt
mogelijkheden om verleden, heden en toekomst met
elkaar te verbinden en willen en kunnen we aansluiten
bij de actualiteit.
Voor 2021
• In 2021 is per 1 juni ons nieuwe museum met een
eigentijdse verhaallijn ingericht, waarbij we het
aantal betalende bezoekers van 2019 aanhouden en
in 7 maanden willen gaan realiseren.
• In 2021 komt er naast de vaste eigentijdse
verhaallijn minimaal één tijdelijke tentoonstelling op
snijvlak van kunst, techniek en erfgoed en is een
tentoonstellingsbeleid inclusief het blijvend
vernieuwen van de museale verhaallijn meerjarig

vastgesteld.
• We hebben geconcludeerd dat het hebben van een
klankbordgroep verrijkend is voor de inhoud en voor
draagvlak. In 2021 continueren we de samenwerking
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met een klankbordgroep.

Collectie op orde
De collectie en het beheer van deze collectie is

onlosmakelijk verbonden aan onze rol als museum. We
willen dat de collectie toegankelijk en op orde is.
Voor 2021
• In 2021 verhuizen we de volledige collectie naar het
nieuwe museum.
• In 2021 volgt er in verband met herhuisvesting een
audit om opnieuw opgenomen te worden in het
museumregister.
• In 2021 hebben we een collectieplan opgesteld voor
beheer, registratie en ontsluiting van de museale
collectie om deze goed georganiseerd te hebben.
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Educatiecentrum: Kunstenschool
met gevarieerd aanbod
De Kunstenschool heeft een divers aanbod aan
vrijetijdscursussen voor een breed publiek op gebied van
muziek, dans, theater, techniek en kunst.
Voor 2021
• In 2021 maken we een toetsingsmodel waar we ons
huidig en nieuw te ontwikkelen educatieve aanbod op
beoordelen, zodat deze altijd past binnen ons profiel.
• In 2021 is ons bestaande aanbod zichtbaarder zowel
lokaal als regionaal, waardoor we een toename hebben

van 6,5% tov de prognose van oktober 2020.
• Eind 2021 hebben we een beleid liggen of en hoe collegaaanbieders een plek krijgen onder ons dak.
• In 2021 zijn we gecertificeerd door de Cultuurconnectie.
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Educatiecentrum: Betekenisvol
educatief aanbod
We willen een inspirerende leeromgeving zijn met prikkelende

schoolprojecten, workshops en activiteiten op gebied van
creativiteit en technologie. Daarvoor (her)ontwikkelen wij ons
educatieve aanbod.
Voor 2021
• In 2021 werken we volgens een toetsingsmodel waar we ons
huidig en nieuw te ontwikkelen educatieve aanbod op
beoordelen, zodat deze altijd past binnen de educatievisie.
• In 2021 is ons bestaande educatieve aanbod zichtbaarder
zowel lokaal als regionaal waardoor er een toename is van
10% meer scholieren tov de prognose van oktober 2020 en
wordt er daarmee ook bijgedragen aan meer bezoekers van
het Techniekmuseum.
• In 2021 continueren we onze rol als penvoerder van CmK en
willen we inzetten op een duurzaam CmK-team.
• In 2021 maken we de verbinding tussen onze educatieve

activiteiten zichtbaarder, zodat de eerste aanzet naar een
leerecosysteem is gezet
• In 2021 zorgen we voor gelaagdheid in onze educatieve
activiteiten, zodat we verschillende doelgroepen aanspreken
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en iedereen mee wil en kan doen.

Gezond ondernemerschap
We willen een gezonde balans tussen eigen middelen en

subsidies, waarbij artistiek talent, innovatiekracht en zakelijk
inzicht hand in hand gaan.
Voor 2021
• We willen in 2021 1 FTE aan uren vrijmaken voor
innovatie en productonwikkeling.
• In 2021 worden plannen ontwikkeld, voorbereid en
doorgerekend om de verhouding tussen eigen middelen en
gemeentelijke subsidie om te buigen.
• In 2021 maken we een start met het wendbaarder maken
van de organisatie door meer inkomsten te genereren.

15

Medewerkers op de juiste plek
We zetten in op onze medewerkers en vrijwilligers om hun
potentieel te ontwikkelen en vrij te maken. Daar waar nodig
investeren we in het herinrichten van de teams, zodat we de
ambitie van onze organisatie kunnen realiseren.
In 2021
• In 2021 hebben we ons HR-beleid vastgesteld met een
diversiteitsbeleid.
• In 2021 investeren we 1,25% van ons P-budget in de
opleiding van onze mensen

• Eind 2021 hebben we de juiste mensen op de juiste plek.
• Eind 2021 worden de vrijwilligers vertegenwoordigd in een
platform om het vrijwilligersbeleid te evalueren.
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Partnerschap en co-creatie
Oyfo kent al veel duurzame samenwerkingen met culturele
collega’s, onderwijsinstellingen en bedrijven. Dit gaat om
partnerships voor sponsoring, kennisdeling en innovatie.
Voor 2021
• In 2021 evalueren we onze bestaande samenwerkingen en
op basis daarvan kijken we of we deze continueren.
• In 2021 willen we een beleid formuleren op partnerschap
en co-creatie dat aansluit bij onze missie en visie.
• Van daaruit gaan we op zoek naar nieuwe partners en

vormen van co-creatie, waarbij we nieuwe middelen
genereren.
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