
 

 
 

Meerjarenbeleidsplan 2016-2021 
 
Pijler 1: Registratie 
Het bijeenbrengen, documenteren, in bruikleen geven en nemen, beheren, in stand houden, 
aanvullen en stimuleren van verzamelingen krijgt vorm door: 

a) het uitwerken van een plan voor het opzetten van een kennisplatform op het gebied van de 
geschiedenis van de farmacie in Nederland; 

b) het opzetten van een registratiesysteem voor de in beheer genomen en opgeslagen 
documenten en objecten; en 

c) het met elkaar integreren van beide systemen en het koppelen aan websites van bestaande 
apotheken in Nederland. 

 
Pijler 2: Communicatie 
SFE draagt het belang van farmaceutisch erfgoed in Nederland in brede zin uit en wil interesse op dit 
gebied stimuleren. Dit doet zij door: 

a) de bestaande website www.farmaceutischmuseum.nl om te dopen tot 
www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl. De website wordt geheel herzien en toegankelijk 
gemaakt voor tablets en smartphones. Deze website krijgt de vorm van een virtueel museum 
en dient ter stimulering van scientific literacy bij de Nederlandse burger en in samenhang 
hiermee aan te sluiten op bestaande digitale kennis- en registratiesystemen. SFE streeft er 
naar om het farmaceutische erfgoed in zijn geheel of op onderdelen voor het publiek virtueel 
te ontsluiten. Op deze manier kan het virtueel museum dienen als een platform voor 
publiekscommunicatie op het gebied van de geschiedenis van de farmacie, geschiedenis van 
het geneesmiddel, farmaceutische zorg, farmaceutische industrie en farmaceutische 
wetenschappen; 

b) het inrichten van de website www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl, waar informatie over SFE 
te vinden zal zijn; en 

c) het organiseren van evenementen, waaronder de jaarlijkse Farmaceutisch Historische Dag 
voor apothekers, apothekersassistenten en andere geïnteresseerden in de geschiedenis van de 
farmacie. Middels open dagen in het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn te Urk 
wordt het door de SFE in beheer genomen farmaceutisch erfgoed periodiek fysiek toegankelijk 
gemaakt voor het publiek. 
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http://www.farmaceutischmuseum.nl/
http://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/


 

Pijler 3: Fondswerving 
SFE zet zich in om continuïteit te waarborgen door te zoeken naar een exploitatiemodel waarin naast 
subsidies van de KNMP en bedrijven ook andere inkomstenbronnen worden ontsloten. Hiertoe 
worden de volgende stappen genomen: 

a) het activeren van de Stichting Vrienden van het NFM en het actief werven van nieuwe 
donateurs voor deze stichting; 

b) het uitwerken van een exploitatiemodel waarbij apothekers, apotheken, apotheekformules, 
bedrijven of organisaties in het virtueel museum van SFE ‘kamers’ kunnen kopen voor het 
ontsluiten van hun eigen historisch verhaal; en 

c) het onderzoeken of overcomplete historische objecten via een website kunnen worden 
verkocht. 
 

Pijler 4: Samenwerking 
SFE neemt initiatief in samenwerking met andere organisaties die actief zijn op domeinen die 
grenzen aan de farmacie. Dit komt tot uiting doordat: 

a) onder SFE de Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie – vroeger een commissie van 
de KNMP – ressorteert;  

b) de natuurlijke samenwerking met Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn, 
gevestigd in een gehuurd pand te Urk, verder bestendigd zal worden; 

c) de mogelijkheden voor samenwerking met de Stichting Centrum Medisch-historische 
Documentatie en Medisch Erfgoed, gevestigd naast De Eenhoorn in Urk verder onderzocht 
zullen worden, en eventuele andere stichtingen met overeenkomstige doelstellingen; 

d) SFE hen die een rol spelen bij onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ondersteunt. Het 
gaat daarbij nadrukkelijk om het bijdragen aan de algemene en beroepsgerichte vorming van 
docenten en leerlingen/studenten in het middelbaar en hoger onderwijs. 

 
Doelgroepen 
Naast apothekers en hun medewerkers, die werkzaam zijn (geweest) in de industrie, het ziekenhuis 
of de openbare farmacie, is ook een groot aantal (mogelijk) geïnteresseerden te vinden bij aan de 
farmacie gerelateerde organisaties en bedrijven. Naast deze specifieke doelgroepen beoogt SFE 
farmaceutisch erfgoed te ontsluiten voor historisch geïnteresseerde Nederlandse burgers. Deze 
verschillende doelgroepen zullen nader in kaart worden gebracht, met daaraan gekoppeld een 
prioriteit en een benaderingswijze. 
 
Fondswervingsbeleid 
SFE wordt gedurende de periode 2016-2021 financieel ondersteund door de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroeps- en brancheorganisatie voor 
apothekers. Onderdeel van het huidige beleidsplan is het zoeken naar nieuwe fondsen (zie ook pijler 
3). 
 
Vermogensbeheer 
De SFE zal zich louter beperken tot normaal vermogensbeheer onder eigen beheer. 
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Besteding vermogen 
Bestuursleden ontvangen geen beloning. De SFE heeft geen vaste medewerkers in dienst. 
Werkzaamheden zoals technische en inhoudelijke ontwikkeling en beheer van de website en met 
name het virtueel museum worden uitbesteed aan een vaste groep freelancers tegen een per 
opdracht overeen te komen vergoeding. Tevens zijn jaarlijkse investeringen nodig in het voor het 
publiek toegankelijk maken en houden van de fysieke erfgoedcollectie te Urk. Verder worden kosten 
gemaakt voor onder meer de organisatie van de Farmaceutisch Historische Dag, logistiek, 
erfgoedbeheer en boekuitgaven (vensterserie). 
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