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Samenvatting
Slot Zuylen is al eeuwen een bijzondere plek. Onder de rook van de stad Utrecht, in een oase van rust aan
de Vecht, bevindt zich een unieke verzameling van huis, tuin en collectie. Er zijn maar weinig
landgoederen in Nederland waar de gronden, panden én de collectie historisch zo verwant en in zo’n
compleetheid voor het publiek toegankelijk zijn. De stichtingen van Slot Zuylen hebben de eeuwenoude
taak van het beheer, behoud en het doorgeven van haar erfgoed overgenomen van het adellijke geslacht
Van Tuyll van Serooskerken. De verschillende nazaten dragen Slot Zuylen allen een warm hart toe. Zoals
de familie het van generatie op generatie doorgaf, zo zijn de stichtingen nu verantwoordelijk voor het
mooier, beter en toegankelijker maken van Slot Zuylen. Dit strategisch beleidsplan laat zien hoe Slot
Zuylen dat in de periode 2021-2024 gaat aanpakken.
De start voor een nieuwe periode van groei is in 2019 gemaakt. Na lastige jaren sloot Slot Zuylen 2019 af
met een bescheiden positief resultaat. Ondertussen was Slot Zuylen bezig om ook organisatorisch te
veranderen om toekomstbestendiger te worden. Één stichting werd gesplitst in een beheer- en een
exploitatiestichting. Met twee raden van toezicht en een nieuwe directeur-bestuurder staat Slot Zuylen
klaar met een frisse blik op de toekomst. Door het coronavirus kan de begrote groei van 2020 niet
gerealiseerd worden, maar in 2021 voorziet Slot Zuylen groei op tal van vlakken.
Het Slot brengt vanaf 2021 een prikkelende tentoonstellingsprogrammering, die het beleven waard is.
Hierin wordt telkens in samenwerkingen gezocht hoe Slot Zuylen haar erfgoed relevant kan maken voor
de hedendaagse maatschappij. Het Slot past zich bovendien aan de wensen van de moderne
museumbezoeker aan, door gelaagdheid in de informatievoorziening aan te brengen, van gratis
bezoekersgids tot audiotour en privé rondleiding. De verplichte rondleiding verdwijnt, bezoekers mogen
vrij door het huis lopen. Het Slot trekt nieuwe bezoekers door publiciteit te genereren met uitdagende
tentoonstellingen, maar weet ook vaste bezoekers terug te halen door wisselingen in het aanbod. Door het
koetshuis te klimatiseren kan Slot Zuylen op termijn uitgroeien tot een museum waar belangrijke
bruiklenen uit andere collecties te zien zijn. Slot Zuylen profileert zich als museum van nationaal belang
met sterke banden in de eigen regio.
Op Slot Zuylen wordt door een klein team een veelheid aan taken uitgevoerd. Om de organisatie verder
toekomstbestendig te maken wordt daarom in alle processen meer structuur aangebracht. Met een nieuw
organogram en bijbehorende functieomschrijvingen kan het kleine team betaald personeel efficiënt aan de
slag. Met een herzien vrijwilligersbeleid ontstaat ook structuur in de aansturing van de vele vrijwilligers die
Slot Zuylen ondersteunen. Steeds meer activiteiten van het Slot zullen in projectbegrotingen
ondergebracht worden, waardoor een nog beter zicht ontstaat op de financiën en medewerkers eigen
budgetten kunnen beheren. Het Slot investeert in faciliteiten om zich als exclusieve locatie te profileren
voor zowel zakelijke verhuur als huwelijken. Tegelijkertijd neemt het Slot de drempel voor reguliere
bezoekers juist zoveel mogelijk weg.
Bezoekers treffen Slot Zuylen in 2025 in uitstekende staat van onderhoud; een interessante plek om
meerdere malen per jaar te bezoeken door een wisselende programmering. Met uitdagende
tentoonstellingen, een boeiende vaste presentatie en uiteenlopende randprogrammering is Slot Zuylen
interessant voor jong en oud. Het Slot zal enige reserves hebben opgebouwd om potentiële tegenslagen te
kunnen overbruggen en grote toekomstige projecten te realiseren. Het team is op volle sterkte en alle
expertise die nodig is om Slot Zuylen vanaf 2025 nog mooier, toegankelijker en relevanter te maken voor
een breed en divers publiek is aanwezig
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Voorwoord
Slot Zuylen staat voor een verandering

Slot Zuylen is een van de oudste kastelen aan de Vecht, net buiten de stad Utrecht. Het Slot heeft een rijke
familiegeschiedenis met invloedrijke bewoners, waarin sterke vrouwen zoals Belle van Zuylen een
prominente rol spelen. Door openstelling van het Slot, de tuin en de bijgebouwen ervaren bezoekers hoe
het Slot in de loop der eeuwen werd bewoond door het adellijke geslacht Van Tuyll van Serooskerken.
Sinds 1952 is het terrein opengesteld voor publiek. Met rondleidingen door het huis en de tuinen, horeca
in het koetshuis en mogelijkheden voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten is Slot Zuylen een geliefde
plek geworden, met een gevarieerd aanbod voor velen. Sinds mei 2020 zijn de bezittingen en de exploitatie
van Slot Zuylen ondergebracht in twee stichtingen met een Raad van Toezicht model. Dagelijks wordt
Slot Zuylen gerund door een klein team onder leiding van een directeur-bestuurder. Zij worden geholpen
door een groep van zo’n 100 vrijwilligers, van wie velen zich elke dag inzetten voor de openstelling en het
onderhoud van de panden, de collectie en de tuin.
Hoewel in de bijna 70 jaar dat Slot Zuylen is opengesteld alle betrokken vol passie hebben gewerkt, zijn
verdere verbeteringen binnen de organisatie noodzakelijk om het behoud en de openstelling van Slot
Zuylen in de toekomst te kunnen garanderen. Na een moeilijk jaar in 2018 zijn door het Slot in 2019 al
nodige veranderingen gemaakt, die ook door de provincie Utrecht (financieel) werden ondersteund. Slot
Zuylen behaalde een bescheiden resultaat in 2019, maar na het uitbreken van het coronavirus in maart
2020 werd temeer duidelijk wat de kwetsbaarheden van Slot Zuylen zijn.
In de aanloop naar dit beleidsplan zijn verschillende onderzoeksresultaten uit het verleden bijeengebracht,
die een zicht geven op waar het Slot nu staat en hoe zich dat verhoudt tot de andere kastelen en
buitenplaatsen in de regio (zie bijlagen 4). In dit strategisch beleidsplan worden de ontwikkelingen
uiteengezet die Slot Zuylen voor zich ziet in de periode 2021-2024. Het geeft zicht op de waarden die het
Slot wil uitstralen, wat daartoe speerpunten zijn binnen de organisatie en wat Slot Zuylen daarin uniek
maakt.
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1. Inleiding
Van ridderlijke woontoren tot kasteelmuseum voor iedereen

Slot Zuylen is een van oorsprong 13e-eeuwse versterking die in de loop der eeuwen verschillende
gedaanten heeft gekend. Na een aanzienlijke verbouwing in de 18e eeuw was het Slot geen
verdedigingswerk meer, maar een woonkasteel naar de laatste mode. In dat huis woonde de adellijke
familie Van Tuyll van Serooskerken nog tot 1952, toen de familie het onderbracht in de Stichting Slot
Zuylen. Wederom veranderde het gebruik van het kasteel ingrijpend. Het werd opengesteld als museum
en is sindsdien voor publiek toegankelijk. De inrichting van Slot Zuylen is uniek: vrijwel de gehele
inboedel is in de loop der eeuwen bijeengebracht en gebruikt door de familie, die het kasteel sinds 1665
ononderbroken in bezit heeft gehad. Deze continuïteit heeft ertoe geleid dat bezoekers een gelaagd beeld
kunnen krijgen van verschillende eeuwen bewoning. Hoewel het interieur van hoge kwaliteit is en enkele
topstukken bevat, is Slot Zuylen geen toonbeeld van extreme adellijke weelde. Het huis wordt juist als
intiem en bewoonbaar ervaren. Het Slot vormt bovendien een groene oase van rust, pal tegen de almaar
groeiende stad Utrecht aan. Er is veel te beleven en genieten voor jong en oud, voor toerist en recreant,
voor particuliere én zakelijke bezoekers.

Kasteelmuseum van de toekomst

In 2019 wist Slot Zuylen zo’n 22.000 bezoekers te trekken, enkele duizenden meer dan in voorgaande
jaren. Een stijgende lijn werd ingezet die nu – na een dip door het coronavirus – in de komende jaren
voortgezet moet worden. Het Slot zal meer bezoekers betrekken, waardoor de waarde van Slot Zuylen
voor de samenleving toeneemt en meer eigen inkomsten gegenereerd kunnen worden, zowel uit
kaartverkoop als uit evenementen, eigen horeca en verhuur. Het Slot werkt aan zowel herhaalbezoek als
aan nieuw bezoek. Het meest geëigende middel hiervoor is een prikkelende programmering, waarin de
verbinding wordt gelegd tussen de geschiedenis van het Slot en hedendaagse maatschappelijke thema’s.
Waar de reguliere bezoeker zo min mogelijk een drempel moet ervaren, profileert het Slot zich op het vlak
van de zakelijke en particuliere verhuur juist als high end locatie. De kwetsbaarheid van huis, tuin en
collectie, evenals de rustige woonomgeving van Slot Zuylen maken massaal toerisme of kwantitatieve
toename van evenementen op het Slot niet wenselijk. Dat betekent dat Slot Zuylen zich richt op bedrijven
en particulieren die de authenticiteit en kwaliteit van het ensemble waarderen en aanvullen. Slot Zuylen
werkt in de komende beleidsperiode toe naar een financiële situatie waarin de nodige reserves kunnen
worden aangelegd en aangevuld. Tegelijkertijd zal er financieel ruimte zijn om te investeren in de
organisatie en alle faciliteiten van een kasteelmuseum van de toekomst.
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2. Waarden van Slot Zuylen

Familiewaarden

Met de wens het Slot beschikbaar te stellen voor het publiek belang werd Slot Zuylen in 1952 door het
echtpaar Van Tuyll van Serooskerken – Van Lynden ondergebracht in een stichting en opengesteld als
museum. De familiewaarden hebben sindsdien een essentiële rol gespeeld in de manier van opstellen en de
presentaties van Slot Zuylen. Die familiewaarden blijven in de toekomst een fundamentele rol spelen.
Daarbij gaat het niet enkel om de waarden die ten grondslag lagen aan het behoud en beheer van het Slot,
maar ook aan de waarde die de familie hechtte aan verantwoordelijk burgerschap. De familie zette zich in
voor het algemeen belang. De waarden en familieverhalen maken Slot Zuylen uniek en geven het huis, de
tuin en de collectie een lading die nergens anders gevonden kan worden. Van generatie op generatie werd
het Slot beheerd met het oog op de toekomst. De stichting ziet zichzelf als de laatste opvolger in die lange
lijn en beheert en bewaart in dezelfde geest; om het publiek belang te dienen en het erfgoed door te
kunnen geven aan volgende generaties. De nazaten van het echtpaar Van Tuyll van Serooskerken – van
Lynden dragen het Slot een warm hart toe.

Merkwaarden

De merkwaarden waaraan bezoekers Slot Zuylen herkennen vloeien voort uit de waarden die haar
bewoners in de loop der eeuwen centraal stelden in hun rol in de samenleving en het behoud en beheer
van het Slot:

Oprecht

Slot Zuylen is een puur en oprecht product. Het biedt de bezoekers een beleving die een direct
verband houden met het authentieke interieur, de collecties en de omgeving van het Slot.
Bezoekers weten dat ze kwaliteit en authenticiteit bij Slot Zuylen kunnen verwachten. De manier
waarop gebouwen, tuinen en collectie toegankelijk zijn, is een logisch voortvloeisel uit het
oorspronkelijke gebruik ervan. Het authentieke en oprechte karakter wordt verder versterkt door
het gebruik van producten uit eigen tuin en een hedendaagse programmering die sterk verbonden
is aan de verhalen en het erfgoed van het Slot.

Maatschappelijk betrokken

In vele opzichten zet Slot Zuylen een eeuwenoude traditie van zorg en betrokkenheid voor de
omgeving voort. Slot Zuylen bestendigt haar betrokken houding in de regio door nieuwe
samenwerkingen aan te gaan en oude samenwerkingen verder de professionaliseren. Het Slot
fungeert als ontmoetingsplaats en weet vrijwilligers, vrienden en bezoekers en personeel langdurig
aan zich te binden.

Nieuwsgierig

Slot Zuylen zoekt naar nieuwe manieren om haar verhalen en het tastbare erfgoed dat zij beheert
voor meer mensen relevant te laten zijn. Hierin denkt het Slot geregeld buiten de kaders. Dit leidt
tot prikkelende tentoonstellingen. Het Slot maakt op vernieuwende wijze en in spannende
samenwerkingen haar erfgoed toegankelijk voor nieuwe bezoekers, met in het bijzonder aandacht
voor jonge generaties. Het Slot is nieuwsgierig naar partners die een frisse blik op haar erfgoed
kunnen bieden.
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3. Missie en visie
Slot Zuylen is een plek van enorme potentie. Uit onderzoeken is dat herhaaldelijk gebleken. Het Slot
onderscheidt zich met haar locatie nabij de grote stad, de rijke geschiedenis met vele verhalen over haar
bewoners, de grote betrokkenheid van vrijwilligers en producten uit eigen tuin. Daarnaast zijn er kansen
die Slot Zuylen moet aangrijpen om door hernieuwd aanbod (herhaal)bezoek te vergroten en beter in te
spelen op de vraag naar high-end diner-, vergader-, en trouwlocaties. Dit moet tot hogere inkomsten
leiden, waardoor het Slot financieel sterker staat. Kansen op het vlak van verduurzaming,
professionalisering en een toenemende vraag naar lokaal recreatief aanbod bieden hier voldoende
mogelijkheden toe.
In de aanloop naar de komende beleidsperiode zijn de missie en visie van Slot Zuylen als volgt
aangescherpt, waarbinnen de statutaire taak van Stichting Slot Zuylen het uitgangspunt blijft:

3.1 Missie
Het levend en relevant houden van Slot Zuylen door duurzaam beheer en openstelling van het unieke
ensemble van gebouwen, collecties en tuinen. Met vaste en tijdelijke presentaties verbindt Slot Zuylen
kunst, geschiedenis en de familiewaarden van de voormalige bewoners aan eigentijdse thema’s.

3.2 Visie

Slot Zuylen is een gastvrije plek, waar zoveel mogelijk bezoekers zich thuis voelen. De stichtingen die Slot
Zuylen beheren zijn opvolgers in een lange lijn van leden van de familie Van Tuyll van Serooskerken, die
zich inspanden om het geheel te behouden voor toekomstige generaties. Slot Zuylen behoudt haar
eeuwenoude rol als verzorger van het landschap en de omwonenden, maar spreekt ook een breder
(inter)nationaal publiek aan. Door de vroegere en hedendaagse relevantie van het Slot én een uitstekende
staat van onderhoud, ervaart de bezoeker Slot Zuylen als een tijdloze plek van ingetogen allure. In de
openstelling worden familiewaarden en het unieke ensemble van gebouwen, tuinen en collectie duurzaam
ingezet tot maatschappelijk nut, zoals dat door de bewoners ook altijd is nagestreefd. Aan de hand van de
eigen collectie en met bruiklenen vertelt Slot Zuylen in vaste en tijdelijke presentaties over het leven op
het Slot, haar bewoners en hun maatschappelijke betrokkenheid.
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4. Ambitie en doelstellingen Slot Zuylen 2021-2024
4.1 Ambitie
Het team van Slot Zuylen zit vol ambitie. Met de nieuwe visie als uitgangspunt, weet het team van Slot
Zuylen wat ze te doen staat om de dromen voor de toekomst werkelijkheid te laten worden. Er is een lijst
met doelen opgesteld voor de komende beleidsperiode. Omdat het Slot een lastige periode achter de rug
heeft, zowel wat betreft financiën als interne organisatie, is die lijst lang, maar vooral ambitieus. Het Slot is
genoodzaakt om haar ambitie naar boven bij te stellen om de noodzakelijke naamsbekendheid te
vergroten, meer inkomsten te genereren en een duurzame openstelling op de lange termijn te kunnen
garanderen. Sommige doelen zijn relatief gemakkelijk te verwezenlijken, terwijl andere meer tijd en meer
financiële armslag vereisen. Dat betekent dat sommige doelen niet op korte termijn realiseerbaar zijn, maar
vooral een punt aan de horizon zijn. Aan de hand van 4 beleidsterreinen zijn doelstellingen geformuleerd.

4.2 Doelstellingen
1. Professionalisering in bedrijfsvoering
Door vele personeelswisselingen in voorgaande jaren is binnen Slot Zuylen een wirwar aan protocollen,
regels en gebruiken of juist een gebrek daaraan ontstaan. Een klein team van betaalde krachten en een
groot team vrijwilligers werkt bijzonder hard, maar wordt soms tegengewerkt door onduidelijke
verhoudingen of dubbelzinnige regels. Het is van het grootste belang dat binnen de organisatie rust en
structuur wordt aangebracht. Ook zijn er vele mogelijkheden om de inkomsten van het Slot te verhogen
door samenwerkingen te optimaliseren en het Slot te laten profiteren van sponsoren en meer inkomsten
uit verhuur. Er moet een flinke professionaliseringsslag plaatsvinden. Slot Zuylen stelt zich zodoende ten
doel een museum te zijn dat voldoet aan gestelde richtlijnen en regelgeving, waar efficiënt gewerkt wordt
en waar altijd overzicht is op projecten, financiën en werkprocessen.
- Structuur in de organisatie
- Optimalisatie inzet FTE’s en vrijwilligersbeleid
- Optimalisatie SSK voor Slot Zuylen
- Ontwikkeling vrienden en sponsoren
- Professionalisering zakelijke verhuur en huwelijken
- Werken binnen (project)begrotingen
- Rendabele horeca
- Optimalisatie parkeerterrein

2. Gestructureerde zorg voor panden, tuin en collectie
Het hoofddoel van Slot Zuylen is het beheren, behouden en openstellen van de gebouwen, tuinen en de
collectie. Instandhouding van erfgoed heeft doorlopend aandacht nodig. Er lopen vele trajecten tegelijk,
waardoor structuur en duidelijke formulering en uitvoering van plannen van groot belang is. Ook zijn er
achterstanden in te halen op het vlak van registratie. Een aantal van onderstaande punten zullen in een
hernieuwd collectiebeleidsplan gevat worden. Slot Zuylen wil een museum zijn waar doorlopend en
gestructureerd gewerkt wordt aan de instandhouding van panden, tuinen en collecties, waardoor het
geheel in een uitstekende staat van onderhoud verkeert.
-

Vaststellen collectiebeleidsplan
Instandhouding van panden en tuinen beter structureren
Meerjarenplannen voor panden en collectie opnieuw vaststellen
Opstellen aankoop en afstootbeleid
Verbeteren collectieregistratie en digitalisering
Klimaatbeheersing en ongedierte bestrijding
Koetshuis in uiterlijk bij het ensemble betrekken
Verduurzaming
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3. Prikkelend programmeren
Het aanbod van Slot Zuylen moet voor een grotere groep bezoekers aantrekkelijk worden gemaakt. Door
erfgoed te koppelen aan hedendaagse thema’s zijn er meer bezoekers voor wie Slot Zuylen relevant kan
worden gemaakt. Met name op het terrein van jong en divers publiek valt veel te halen. Voldoende variatie
op het doorlopende aanbod doormiddel van ambitieuze tijdelijke tentoonstellingen moet het Slot
aantrekkelijk maken voor nieuwe en vaste bezoekers. Slot Zuylen stelt zich de opgave het hele jaar door
een prikkelend programma van tentoonstellingen en grote en kleine evenementen te bieden dat een groot
en divers publiek trekt.
-

Permanente mogelijkheid tot bezoek op eigen gelegenheid
Aanpassingen informatievoorziening en rondleidingen
Ambitieuze tentoonstellingsprogrammering
Vernieuwende randprogrammering
Optimalisatie herhaald jaarlijks aanbod

4. Het Slot buiten de muren
Slot Zuylen moet doorlopend naar buiten treden om zoveel mogelijk bezoek aan te trekken. De marketing
en communicatie van het Slot biedt veel potentie voor verbetering. Met een nieuwe visie op het Slot kan
gerichter gewerkt worden in het aantrekken van meer bezoekers, sponsoren en partijen die het Slot willen
huren. Ook worden de uitingen van het Slot in een nieuwe huisstijl vormgegeven en gestroomlijnd. Het
Slot stelt zich tot doel een sterke band te hebben met de directe omgeving, maar bekendheid te genieten
als museum van nationaal belang waar kwaliteit en gastvrijheid hoog in het vaandel staan.
-

Vernieuwde huisstijl & website
Folders/Brochures vernieuwen
Optimaal gebruik van social media
Optimaal gebruik van free publicity
Samenwerkingen en arrangementen uitwerken en permanent aanbieden
Uitbreiding FTE’s marketing

4.3 Strategie en plan van aanpak
Van klein naar groot

De doelen die Slot Zuylen zichzelf stelt zijn ambitieus, maar noodzakelijk. Met een heldere visie durft het
Slot echter groot te denken zonder onrealistisch te worden. Het team dat het dagelijks management van
het Slot uitvoert bestaat momenteel uit een gezonde mix van krachten die lang aanwezig zijn en de
geschiedenis van het Slot waarborgen en een aantal nieuwe of relatief nieuwe medewerkers met een frisse
blik. Er is oog voor het verleden met een visie op de toekomst.
Gezien de beperkte middelen die het Slot heeft, is het in eerste instantie zaak om die middelen optimaal te
gebruiken. Het team gaat efficiënter en binnen een vastomlijnde structuur werken, waardoor tijd ontstaat
om aan te toekomst te werken. Naast het straktrekken van de bedrijfsvoering wordt in de komende
beleidsperiode aanvankelijk ingezet op laaghangend fruit. Het Slot kan met relatief kleine ingrepen meer
verdienen aan bezoekers, zakelijke verhuur en huwelijken. Ook door programmering die aansluit op
hedendaagse thema’s kan het Slot snel groeien, want fondsen ondersteunen zulke projecten graag en ze
spreken een groter publiek aan. Door tijdswinst binnen het team en middelen die vrijkomen door het
plukken van laaghangend fruit kunnen later de doelen die meer kostbare investeringen vereisen behaald
worden. Het Slot begint klein, maar creëert momentum dat het behalen van de grote doelen mogelijk
maakt.
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Plan van aanpak per beleidsterrein
1. Professionalisering in bedrijfsvoering
-

Structuur in de organisatie /
Optimalisatie inzet FTE’s en vrijwilligersbeleid
In gesprekken wordt met personeelsleden en vrijwilligers, aan de hand van eventueel aan te
passen functieprofielen, opnieuw vastgesteld wat eenieders verantwoordelijkheid is. Het Slot
houdt de mogelijkheid open in de komende jaren de structuur en benodigde bezetting aan te
passen waar nodig. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar welke taken aan vrijwilligers
uitbesteed kunnen worden, waar dat niet al het geval is. Het vrijwilligersbeleid wordt aangescherpt
en de functies die zij vervullen worden aangevuld met nieuwe posities, die passen binnen de
veranderde openstelling van het Slot.

-

Optimalisatie SSK voor Slot Zuylen
De SSK is van groot belang voor Slot Zuylen. De lijnen met de andere kastelen in de buurt zijn
kort, er is veel kennisdeling en ook op financieel vlak is de SSK een belangrijke steun. Slot Zuylen
formuleert heldere wensen richting de SSK om optimaal te profiteren van de kennis, het netwerk
en de middelen die de provincie Utrecht beschikbaar stelt. Slot Zuylen neemt actief deel aan het
onderzoeken van mogelijkheden tot nauwere samenwerking op de vlakken van inhoud, marketing
en bedrijfsvoering.

-

Ontwikkeling vrienden en sponsoren
De huidige vrienden vereniging is succesvol en van belang voor het Slot. Slot Zuylen wil de goede
relatie bestendigen en soepeler laten verlopen. Tegelijkertijd wil Slot Zuylen een breder aanbod
creëren, zoals een jonge vriendengroep en een groep grote schenkers. Met name het eerste is een
succesvolle praktijk van vele musea. In Utrecht bestaat zoiets niet, waardoor Slot Zuylen in het
gat kan springen. Bovendien brengt het verjonging onder bezoekers. Ook op het gebied van
sponsoring valt nog veel te winnen, zowel in geld als in natura. Slot Zuylen zet in eerste instantie
in op lokale bedrijven die in natura kunnen bijdragen in zaken die het Slot anders zelf zou moeten
financieren. Het Slot is hierbij ook bereid barter deals aan te gaan, waarbij het Slot ruimtes
beschikbaar kan stellen.

-

Professionalisering zakelijke verhuur en huwelijken
De faciliteiten voor verhuur worden verbeterd, waardoor het Slot zich in een hoger segment kan
profileren, zowel voor zakelijke bijeenkomsten als voor huwelijken. Prijzen stijgen daarin mee. Zo
kan het Slot meer inkomsten genereren met hetzelfde aantal activiteiten, of zelfs minder.

-

Werken binnen (project)begrotingen
Slot Zuylen gaat werken met projectbegrotingen op verschillende vlakken, voor zover dat nu nog
niet gedaan wordt. Hierdoor voelen projectleiders meer verantwoordelijkheid voor hun project,
en geeft het inzicht in wat projecten werkelijk kosten. Het verkleint het risico op incomplete
financiële verslaglegging.

-

Rendabele horeca
In de huidige toestand is de horeca niet rendabel. Het Slot verbreedt het horeca aanbod en
verkent de mogelijkheden om naast het koetshuis ook op andere locaties op het terrein te
opereren, om de inkomsten de maximaliseren. Het Slot laat ruimte om uitbesteding van horeca te
onderzoeken en implementeren indien wenselijk.

-

Optimalisatie parkeerterrein
Het parkeerterrein van Slot Zuylen wordt geteisterd door criminaliteit en kan geld opbrengen
wanneer er door bezoekers een (bescheiden) bedrag voor parkeren wordt betaald zoals bij andere
kastelen. Hiervoor investeert het Slot in een slagboom en een automaat, die zichzelf door
verhoogde inkomsten in eenzelfde boekjaar terugverdienen.
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2. Gestructureerde zorg voor panden, tuin en collectie
-

Instandhouding van panden en tuinen beter structureren /
Meerjarenplannen voor panden en collectie opnieuw vaststellen
In overeenstemming met tuin, collectie en beheermedewerkers stelt het Slot meerjarenplannen op
voor alle goederen die het Slot beheert of past die aan voor zover ze er al zijn. Deze plannen zijn
de leidraad bij de aanvraag van grote en kleine subsidies. Omdat eveneens met duidelijke
projectbegrotingen gewerkt wordt, ontstaat er duidelijk overzicht over de werkzaamheden die
verricht moeten worden, welke budgetten daar voor zijn en wat er in afhandelingen van subsidies
verwerkt moet worden.

-

Verbeteren collectieregistratie en digitalisering /
Opstellen aankoop en afstootbeleid
Het Slot voert onderzoek uit naar de eigendomsstatus van alle objecten op het terrein, zodat
duidelijk is welke objecten in eigendom zijn en welke in bruikleen. Tevens wordt een lijst
opgesteld met alle ‘Zuylense’ objecten die niet het bezit van het Slot zijn, maar mogelijk
toegevoegd kunnen worden. Hierin hanteert het Slot echter strenge criteria, waardoor enkel
hiaten in de collectie worden gevuld en schaarse aankoopgelden alleen worden besteed aan
werken die werkelijk iets toevoegen aan het verhaal van het Slot.

-

Klimaatbeheersing en ongedierte bestrijding
Het Slot formuleert een eenduidig beleid over het binnenklimaat en de ongediertebestrijding,
zodat consistent gehandhaafd kan worden. In het koetshuis zal op termijn een klimaatinstallatie
aangebracht worden, zodat het koetshuis van tijd tot tijd dienst kan doen als geklimatiseerde
tentoonstellingsruimte. Dit biedt Slot Zuylen de kans om werken uit gerenommeerde musea te
lenen en meer spraakmakende tentoonstellingen te maken.

-

Koetshuis in uiterlijk bij het ensemble betrekken
Slot Zuylen zal op den duur het koetshuis in uiterlijk weer duidelijk onderdeel laten uitmaken van
het ensemble, op een manier die voor bezoekers de oorspronkelijke functie van het koetshuis
duidelijk maakt. Dit staat de wisselende functies van café en tentoonstellingsruimte niet in de weg.

-

Verduurzaming
Slot Zuylen wil haar terreinen verduurzamen door de gebouwen van energiebesparende middelen
voorzien. Niet alleen geeft het Slot hierin het juiste voorbeeld in de strijd tegen
klimaatverandering, het kan het Slot op lange termijn ook significante besparingen opleveren,
zeker wanneer delen van de investeringskosten door overheden en fondsen gedekt kunnen
worden.

3. Prikkelend programmeren
-

Permanente mogelijkheid tot bezoek op eigen gelegenheid /
Aanpassingen in informatievoorziening en rondleidingen
De mogelijkheid om op eigen gelegenheid het Slot te bezoeken zal blijven bestaan. Om dit
verantwoord maar ook esthetisch te doen zoekt het Slot naar de juiste verhouding tussen vrij
rondlopen en museale ingrepen als koorden en linten. Het uitgangspunt blijft dat de bezoeker het
huis als woonhuis ervaart. Er wordt verder geïnvesteerd in een betere informatievoorzieningen
zoals bezoekersgidsen en bordjes in de verschillende kamers. Tegelijkertijd blijft het Slot
rondleidingen aanbieden. Omdat de ticketprijs gehandhaafd blijft, biedt het organiseren van
rondleidingen tevens een extra bron van inkomsten.

-

Ambitieuze tentoonstellingsprogrammering /
Vernieuwende randprogrammering
Slot Zuylen blijft jaarlijks presentaties en randprogrammering organiseren waarin de verhalen van
het Slot en de familie centraal staan. De tijdelijke presentaties zullen ook in hogere mate een
afwisseling op de vaste opstelling zijn, zodat het Slot ze nadrukkelijk als tentoonstelling kan
presenteren. Dit moet herhaalbezoek vergroten en meer (gratis) publiciteit genereren. Om de

10

Strategisch beleidsplan 2021-2024 Slot Zuylen

aansluiting met de hedendaagse samenleving te vinden zullen zowel voor tijdelijke
tentoonstellingen als voor allerlei losse evenementen samenwerkingen worden aangegaan met
instellingen en festivals van uiteenlopende disciplines.
-

Optimalisatie herhaald jaarlijks aanbod
Slot Zuylen blijft jaarlijkse evenementen als de lichtjesavond en de herfstmarkt organiseren. Naast
levendigheid op het terrein bieden deze evenementen een belangrijke bron van inkomsten. Het
Slot zoekt naar een ideale balans tussen het uitbesteden van werkzaamheden enerzijds en het in
eigen beheer organiseren ten behoeve van maximale winst anderzijds.

4. Het Slot buiten de muren
-

Vernieuwde huisstijl & website /
Folders/Brochures vernieuwen
Slot Zuylen ontwikkelt een nieuwe huisstijl, waarbij het eigen karakter, zoals de familiekleuren,
bewaard blijven, maar in een modern jasje worden gestoken. Uitgangspunt is het bijzondere en
tijdloze karakter van het geheel te benadrukken. Ook de website zal in deze vernieuwing
meegenomen worden. De nieuwe huisstijl wordt doorgetrokken in alle uitingen, waaronder de
wegbewijzering op het terrein, flyers, folders en andere uitingen. De elegante nieuwe vormgeving
sluit aan bij het exclusieve en hoogwaardige karakter dat het Slot moet uitstralen naar zowel
recreatieve als zakelijke bezoekers.

-

Optimaal gebruik van social media / free publicity
Door spraakmakend te programmeren zal het Slot meer aandacht kunnen genereren, zowel op
social media als in landelijke en regionale pers.

-

Uitbreiding FTE’s marketing
Om een volwaardige marketingstrategie te kunnen uitwerken én uitvoeren, moet het aantal
beschikbare uren voor marketing in Slot Zuylen aanzienlijk omhoog. Hiervoor wil het Slot
jaarlijks steeds meer middelen vrijspelen, en waar mogelijk ook met stagiaires werken.

-

Samenwerkingen en arrangementen uitwerken en permanent aanbieden
Slot Zuylen wordt omgeven door horeca gelegenheden, die het Slot niet direct als concurrent
hoeft te beschouwen, maar juist een aanvulling op eigen aanbod zijn. Met name voor zakelijke
verhuur en huwelijken gaat het Slot nauwer samenwerken met horeca in de directe omgeving.
Ook wil het Slot inzetten op arrangementen met boten uit de stad Utrecht.
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5. Artistiek beleid
Vaste presentatie

De combinatie van authentieke interieurs met een collectie die er historisch thuishoort maken Slot Zuylen
uniek. Er zijn in Nederland maar weinig huizen waar alle onderdelen historisch zo verwant zijn en in zo’n
mate van compleetheid voor bezoekers toegankelijk zijn. Dit unieke ensemble zal de ruggengraat blijven
van Slot Zuylen. Tegelijkertijd is het nodig om de vaste presentatie naar een hoger plan te trekken en nog
aantrekkelijker te maken, in het bijzonder voor een jong publiek.
In de vaste presentatie zullen de familieverhalen altijd een belangrijke rol vervullen. Belle van Zuylen heeft
daarbinnen altijd de hoofdrol gespeeld, terwijl er ook andere sterke vrouwen én mannen waren. Het Slot
wil daarom niet enkel inzoomen op haar beroemdste bewoner, maar ook aandacht schenken aan andere
familieleden en de prominente rol die zij hadden in de loop der eeuwen. Bijzonder is bovendien dat er
nazaten zijn die het huis nog in compleetheid hebben zien functioneren voordat het een museum werd.
Deze verhalen wil het Slot vastleggen en permanent met bezoekers delen.
Dat familieverhalen een belangrijke rol vervullen, betekent niet dat er geen andere aandachtspunten
kunnen zijn. Het Slot beheert stukken van grote (kunst)historische waarde die ook als topstuk an sich
gepresenteerd mogen worden. Om die individuele stukken voor een beter voetlicht te brengen is het van
belang dat sommige onderdelen van de vaste presentatie worden herzien. Hierbij valt te denken aan betere
belichting, een andere plaatsing en een betere informatievoorziening. Bij wijzigingen in de presentatie blijft
het uitgangspunt echter altijd om het huis als huis te presenteren aan bezoekers. Het Slot wil zo min
mogelijk museale ingrepen. Vitrines, glazen kappen en koorden worden alleen toegepast wanneer dat strikt
noodzakelijk is.

Hoe we verhalen vertellen

In de informatievoorziening over de vaste presentatie brengt het Slot een gelaagdheid aan. De
mogelijkheid om vrij door het huis te lopen die in 2020 is ingevoerd, heeft laten zien dat er onder
verschillende bezoekersgroepen een verschillende behoefte aan informatie bestaat. Met name jongere
bezoekers willen zelf beslissen hoeveel informatie ze tot zich nemen. Een verplichte rondleiding – zoals
dat tot 2020 verplicht was – is niet geschikt voor jongeren en gezinnen. Daarom ontwikkelt Slot Zuylen
verschillende lagen aan informatie, van basaal tot zeer diepgaand. De bezoeker bepaalt hoe diep hij gaat.
De basis vormt een gratis bezoekersgids die bij de kassa wordt verstrekt. In het Slot zal tevens een ruimte
worden ingericht waar video’s bekeken kunnen worden. Daarin worden afwisselende onderwerpen
belicht, zoals verhalen van familieleden over herinneringen aan het huis of toelichtingen op restauraties.
Met inhoudelijke kennis kunnen de zaalwachten in het Slot vragen van bezoekers beantwoorden.
Bezoekers die zich verder willen verdiepen in de collectie en de verhalen van het Slot kunnen gebruik
maken van verschillende audiotours. Ook biedt het Slot tegen betaling (instap)rondleidingen aan, zowel in
huis als in de tuinen. In de tuin zijn eveneens wandelingen uitgezet, waarbij tegen betaling ook gidsjes
verkrijgbaar zijn.

Tijdelijke tentoonstellingen

Met tijdelijke tentoonstellingen legt Slot Zuylen de verbinding tussen kunst, geschiedenis, erfgoed en de
hedendaagse maatschappij. Tentoonstellingen bieden de mogelijkheid de focus te leggen op een bijzonder
onderdeel van de familiegeschiedenis of een deel van de collectie. Tijdelijke tentoonstellingen vormen bij
uitstek de manier om een jonger en meer divers publiek aan te trekken. Door aanpassingen in de vaste
presentatie en informatievoorziening, zoals hierboven beschreven, wil het Slot de nieuwe bezoekers
vervolgens binden aan het Slot. Door in tijdelijke tentoonstellingen extra de nadruk te leggen op de
koppeling tussen thema’s uit deze tijd krijgt het Slot voor meer mensen relevantie. Daarbij komen geregeld
spraakmakende bruiklenen van gerenommeerde musea kijken. Die zijn naast publiekstrekkers ook
middelen om het Slot te profileren als belangrijke museale instelling. Tijdelijke tentoonstellingen kunnen
plaatsvinden in het Slot, maar ook in het koetshuis en afhankelijk van het soort tentoonstelling ook in de
tuin. In Bijlage 1 bevindt zich een ambitieus tentoonstellingsprogramma voor de jaren 2021-2024 waarmee
Slot Zuylen zich in de komende jaren als spraakmakend museum zal profileren.
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Restauraties

In de afgelopen jaren zijn grote delen van de collectie al onderhanden genomen. In de komende
beleidsperiode blijft Slot Zuylen doorlopend restauraties uitvoeren. Aan de hand van een aan te scherpen
restauratieplan wordt vastgesteld welke stukken prioriteit krijgen. Hierin speelt toestand en potentiële
achteruitgang een rol, evenals de wens objecten in te zetten voor eigen tentoonstellingen of die van andere
instellingen. Waar mogelijk worden restauraties zoveel mogelijk gevat in (tentoonstellings)projecten, waar
fondsen voor geworven kunnen worden.

Registratie en digitalisatie

Slot Zuylen maakt gebruik van Adlib voor het registreren van alle objecten in het Slot. Nagenoeg alle
aanwezige objecten in het Slot zijn al ingevoerd, maar de informatie is voor veel records zeer beperkt.
Ook zijn er belangrijke velden incorrect of nog niet ingevoerd, zoals de eerder genoemde
eigendomssituatie. Het Slot zet de werkzaamheden die ter verbetering van de database enkele jaren
geleden zijn ingezet voort en werkt toe naar een completere database. Naast de museummedewerker
wordt hiertoe ook gebruik gemaakt van collectie vrijwilligers en stagiaires.

Aankopen en afstoten

Grote delen van de aanwezige objecten in Slot Zuylen zijn eigendom van nakomelingen van het echtpaar
Van Tuyll van Serooskerken – Van Lynden, dat het Slot tot 1951 bewoonde. Tot op heden is niet van alle
stukken de eigendomssituatie helder. Die onduidelijkheid vormt een serieuze bedreiging voor de
continuïteit in de presentaties van het Slot. De eigendomssituatie van alle objecten in het Slot zal
onderzocht worden, waaruit lijsten ontstaan die helpen bij het in bruikleen nemen, verwerven dan wel
retourneren van stukken. Slot Zuylen heroverweegt welke stukken van belang zijn voor de vaste
presentatie. Het Slot streeft ernaar de objecten die binnen die categorie vallen maar niet in eigendom zijn,
in langdurig bruikleen of eigendom te verkrijgen. Het Slot beschikt slechts incidenteel over enige middelen
om aankopen te doen, waardoor het Slot aanmoedigt om objecten (fiscaal gunstig) te schenken.
Het Slot zal een streng deurbeleid hanteren en wil met aankoop of langdurig bruikleen alleen die hiaten in
de collectie vullen, die van toegevoegde waarde zijn voor de vaste presentatie. De depots van het Slot zijn
vol, waardoor het aannemen of aankopen van objecten die niet permanent getoond zullen worden niet of
enkel bij zeer hoge uitzondering plaats zal vinden. Objecten die niet in eigendom zijn van het Slot en niet
als essentieel worden gezien voor de presentatie, zullen worden teruggegeven. Dit zorgt voor ruimte in de
beperkte opslag en verlicht werkdruk door afname van zorgplicht. Indien objecten die wel in eigendom
zijn in aanmerking komen voor afstoting volgt Slot Zuylen de Leidraad Afstoting Museale Objecten zoals
opgesteld door de Museumvereniging.

Bruikleenbeleid

Slot Zuylen stelt zich op al barmhartig bruikleengever. Hoewel objecten bij bruikleen enige tijd niet
zichtbaar zullen zijn voor bezoekers van het Slot, biedt het de mogelijkheid het hoogwaardige karakter van
de eigen collectie elders tentoon te stellen. Zo kan Slot Zuylen zich mede profileren als hoogwaardig
museum. Bovendien stelt deze houding het Slot in staat zelf belangrijke werken in bruikleen te nemen.
Het Slot zal geen bruikleenvergoeding vragen, anders dan de noodzakelijk gemaakte kosten voor
personeel, administratie en eventuele benodigde restauratiewerken.

Educatie & onderzoek

Het Slot heeft zoals iedere museale instelling een belangrijke educatieve rol. Het Slot ontvangt jaarlijks
uiteenlopende groepen die een bezoek brengen met hun school of als onderdeel van een vervolgopleiding.
Het Slot zet in op bestendiging van die bezoeken en onderzoekt of het van waarde is om een eigen
educatief programma op te zetten. Het Slot ziet voldoende aanknopingspunten binnen het eigen verhaal
om een relevante toevoeging te zijn op het curriculum van scholen en vervolgopleidingen in de omgeving.
Hierbij valt te denken aan thema’s als gelijkheid en emancipatie, maar ook ambacht en tuinbouw.
Aan de basis van elke tentoonstelling of restauratie ligt gedegen academisch onderzoek. Hiervoor is Slot
Zuylen afhankelijk van de interne onderzoekscapaciteiten, maar ook van tijdelijke krachten als externe
academici, gastconservatoren en restauratoren. Ook wordt Slot Zuylen geregeld ondersteund door
studenten die een aantal maanden stage lopen in het Slot als onderdeel van hun opleiding. In de komende
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jaren zal het Slot die aanpak handhaven. Het Slot hecht er grote waarde aan dat onderzoeksresultaten
gepubliceerd en toegankelijk zijn, het zij door online artikelen, het zij door gedrukte publicaties. In het
verleden heeft dat themamagazines en kleine boeken opgeleverd, die nog steeds verkrijgbaar zijn. Het Slot
zet ook deze lijn door en wil de relatie met universiteiten en hogescholen bestendigen.
Randprogrammering
Naast de vaste presentatie en tijdelijke tentoonstellingen organiseert Slot Zuylen jaarlijks tal van
activiteiten. In de komende beleidsperiode neemt het opzetten van een aantrekkelijke en vernieuwende
randprogrammering een belangrijke rol. Randprogrammering is bij uitstek geschikt om een jonger publiek
aan het Slot te binden. In de organisatie van de randprogrammering zoekt Slot Zuylen altijd inhoudelijke
verdieping op de eigen verhalen van vaste en tijdelijke presentaties. Naast concerten en lezingen, die al
lange tijd bij Slot Zuylen worde georganiseerd, valt te denken aan een tijdelijke (buiten)bioscoop of een
opera op het voorplein. In de organisatie van randprogrammering zoekt het Slot samenwerkingen met
gerenommeerde partijen die actief zijn in uiteenlopende disciplines en toegang hebben tot een grote
achterban. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is die met het Internationaal Literatuur Festival Utrecht,
dat sinds 2019 het festival op Slot Zuylen opent en de uitreiking van de Belle van Zuylenring in het Slot
laat plaatsvinden.
Koetshuis als tentoonstellingsruimte
Het koetshuis doet momenteel dienst al museumcafé, met op de verdieping een congresruimte en de
kantoren van het personeel. Om te voorzien in de mogelijkheid indrukwekkende bruiklenen te lenen van
andere musea, zal het koetshuis geklimatiseerd worden. In het Slot zijn de ingrepen die daarvoor benodigd
zijn niet wenselijk, terwijl ze in het koetshuis relatief gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Wanneer het
koetshuis geklimatiseerd is, kan het van tijd tod tijd functioneren als tentoonstellingsruimte en biedt het
Slot Zuylen de mogelijkheid zich te profileren als museum dat hoogstaande tentoonstellingen organiseert.
Het is op termijn ook mogelijk om een langere banden met grote musea uit de randstad aan te gaan en als
‘buitenmuseum’ van zo’n instituut te functioneren.

Chimamanda Ngozi Adichie ontvangt de Belle van Zuylenring in de Gobelinzaal in 2019
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6. Beheer & Behoud
Beheer van Panden

Het beheer en behoud van de panden van Slot Zuylen zijn twee belangrijke kerntaken. Als eigenaar van
verschillende rijksmonumenten, geclassificeerd onder één noemer Buitenplaats Slot Zuylen, is er niet
alleen een juridische, maar ook een morele verplichting het Slot en haar verhalen te kunnen blijven delen.
De panden van de stichting, het Slot, de poortgebouwen, het koetshuis en de beheerderswoning, vereisen
doorlopend aandacht. Het jaar rond worden werkzaamheden uitgevoerd om de panden in goede en
bruikbare staat te houden. In het verleden werd Slot Zuylen daarin ondersteund door de BRIM subsidie,
die nu bekend staat als de SIM. Het Slot zal die subsidies blijven aanvragen en optimaal benutten in het
onderhoud. Tevens zullen incidenteel gelden van fondsen of anderen geworven worden om alle panden in
optimale staat te houden. In de afgelopen jaren heeft het Slot een hecht netwerk opgebouwd van
specialisten die het Slot inmiddels goed kennen en weten hoe bepaalde problemen opgelost moeten
worden, op een kosteneffectieve manier. Deze partners blijft het Slot betrekken bij het onderhoud.
Grote restauraties zullen in projecten gevat worden, zodat verslaglegging goed kan plaatsvinden en gelden
van derden geworven kunnen worden voor de uitvoering. Een belangrijke wens en een goed voorbeeld
van zo’n groot project is het koetshuis beter te betrekken bij het andere gebouwde erfgoed dat Slot Zuylen
beheert. Het koetshuis is in 2012 van woning verbouwd tot museumcafé met mogelijkheden voor grote
ontvangsten en congressen. Het blijkt onder meer uit bezoekersonderzoek dat het koetshuis nu niet als
duidelijk onderdeel van het ensemble wordt ervaren. Om het kwetsbare interieur van het Slot te ontzien
zullen de horeca en congresfuncties behouden blijven, maar tevens moet de bezoeker een indruk krijgen
van het oorspronkelijke gebruik van de ruimte. Hier werden paarden gehouden, rijtuigen gestald en
bevond zich een hooizolder. Het Slot is ervan overtuigd dat het pand zowel de historische functie
zichtbaar kan maken als kan functioneren als café en congresruimte.

Veiligheid

Met het oog op bezoek en collectie is de veiligheid van de panden en terreinen uiterst belangrijk. Het Slot
voldoet aan alle normen die door de brandweer worden gesteld en laat jaarlijks controles uitvoeren op alle
voorgeschreven apparatuur. Ook beschikken de panden van het Slot over adequate inbraakdetectie, die
doorgeschakeld is met een meldkamer en politie. Met het oog op de veiligheid van het terrein buiten
openingstijden zal de beheerderswoning weer betrokken worden, zodat er altijd iemand op het terrein
aanwezig is. Zoals in elk historisch huis zijn er talloze sleutels aanwezig. Het sleutelbeleid zal in de
komende beleidsperiode gestroomlijnd worden. Teven wordt opnieuw tegen het licht gehouden welke
medewerkers en vrijwilligers waarbij kunnen en welke sleutels in omloop zijn. Jaarlijks worden BHV
cursussen voor medewerkers en vrijwilligers georganiseerd en met regelmaat worden verbandtrommels en
blusmiddelen gecontroleerd en waar nodig aangevuld of vervangen.

Binnenklimaat, museale schoonmaak en ongediertebestrijding

Zoals alle oude huizen heeft ook Slot Zuylen een weerbarstig binnenklimaat. Slechts enkele ruimtes in het
Slot hebben een stabiel binnenklimaat. De meeste ruimtes in het huis fluctueren mee met de seizoenen
van het jaar. De meeste collectiestukken, die zich vaak al eeuwen in deze omgeving bevinden, kunnen dat
klimaat prima aan. Wel wordt geregeld gecontroleerd. Op sommige plekken in het huis wordt gewerkt met
bevochtigers en ontvochtigers. Het Slot heroverweegt het gebruik daarvan, omdat ze esthetisch afbreuk
doen aan het interieur en vaak zo plaatselijk effectief zijn dat de voordelen niet tegen de nadelen opwegen.
Bovendien kost het monitoren daarvan veel tijd en moeite. De lage mate van controle over het
binnenklimaat heeft wel verstrekkende gevolgen voor de mogelijkheid bruiklenen in het Slot te tonen. Het
Slot kan niet voldoen aan eisen die door de meeste musea worden gesteld. Mede daarom is het een wens
om het koetshuis op termijn te klimatiseren. Hier kan zonder al teveel ingrepen een stabiel klimaat
gerealiseerd worden, waardoor Slot Zuylen wel kan voldoen aan gemiddelde eisen voor bruiklenen.
Ook kampt het Slot met ongedierte, met name motten. Hiertoe worden met grote regelmaat vallen
geplaatst. Ook worden objecten zo geplaatst dat motten zich niet graag nestelen. De museale schoonmaak
speelt ook een grote rol in het voorkomen en vroegtijdig constateren van ongedierte in het Slot. Het is
nagenoeg onmogelijk dit volledig uit te bannen, dus monitoren en ingrijpen waar nodig blijft de aanpak
van het Slot.
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Beheer van terreinen

In het functioneren van een kasteel speelde de tuin een cruciale rol. Ook tegenwoordig genieten vrijwel
alle bezoekers van Slot Zuylen van een wandeling door de tuin. Naast de historische waarde van de tuin
voor het ensemble, bevat de tuin van Slot Zuylen unieke elementen, zoals de slangenmuur en een
bijzondere flora zoals de stinsenplanten en oude vruchtenbomen. De tuin heeft net als de panden en de
collectie een grote museale waarde. Ook biedt de tuin het Slot allerlei mogelijkheden bij het organiseren
van evenementen en vinden er regelmatig huwelijken plaats. De oogst van de moestuin wordt zoveel
mogelijk ingezet in de horeca en overschotten worden verkocht of uitgedeeld aan vrijwilligers. Het Slot
gaat samenwerkingen met omliggende horeca aan om verdere verspreiding van producten uit de tuin te
realiseren.
Om de verschillende functies die de tuin heeft in goede banen te leiden scherpt Slot Zuylen het tuinbeleid
aan, waaruit duidelijk wordt welk gedeelte van de tuin op welk moment gebruikt kan worden door
bezoekers of voor verhuur en evenementen. In 2019 is al gestart met jaarplannen, waarin gevat wordt
welke werkzaamheden op welk moment uitgevoerd moeten worden. Hieruit vloeien begrotingen voort,
die gedeeltelijk gedekt worden door groene BRIM subsidie die het Slot ontvangt. Naast een vaste hovenier
wordt het Slot van tijd tot tijd ondersteund door vaste partners die adviseren of grote werkzaamheden
uitvoeren.
Naast de tuinen beheert Slot Zuylen ook het parkeerterrein dat buiten de gracht gelegen is. Het terrein
wordt geteisterd door auto inbraken, met name in de avonduren, wanneer er gasten van het café, dat een
deel van het terrein huurt, parkeren. Tevens moet de ondergrond van het terrein verbeterd worden. Het
parkeerterrein zal voorzien worden van een slagboom en verschillende mogelijkheden om te betalen,
zodat er een verdienmodel is waarmee het terrein onderhouden kan worden en verdere
veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Hierin wordt nauw samengewerkt met omliggende
ondernemers, de gemeente en de politie.
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7. Horeca & Verhuur
Horeca

Slot Zuylen hecht er sterk aan dat er naast een prettig bezoek aan de tuinen en het kasteel ook de
gelegenheid is om iets te drinken en te eten. Daartoe hebben bezoekers momenteel de gelegenheid in het
koetshuis, dat tot museumcafé is verbouwd. Het museumcafé van Slot Zuylen wordt hoog gewaardeerd
als het gaat om het aanbod van zelfgemaakte producten, waarin zoveel mogelijk groenten, vruchten en
kruiden uit eigen tuin worden verwerkt. De museale tuin van Slot Zuylen heeft haar functie behouden. Er
zijn perziken die in het microklimaat van de slangenmuur kunnen rijpen en jaarlijks wordt een enorme
hoeveelheid appels en peren geoogst, die tot sap worden geperst of in taarten worden verwerkt. Dit
principe past goed binnen de maatschappelijke vraag naar een biologisch eerlijk product en sluit perfect
aan op de historische functie van onze kasteeltuin.
Het is echter belangrijk om de horeca – die in tegenstelling tot veel andere kastelen in eigen beheer is –
winstgevender te maken. Op korte termijn wordt het inkoopbeleid scherp herzien, evenals de inzet van
betaalde en onbetaalde krachten. Ook de prijzen zullen stijgen naar een marktconform niveau. In 2020 is
extra aanbod gecreëerd, waardoor bezoekers ook buiten kunnen genieten van de producten van het café.
Het Slot beschikt over een bijzonder fraai terras op de oude bleek direct naast het Slot, evenals een
tuinhut, die beter benut kunnen worden in de dagelijkse operatie. Ook gaat het Slot onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om een goedlopend terras te creëren voor het koetshuis. De horeca gaat plannen
ontwikkelen om de buitenruimte optimaal te benutten om ook hier inkomsten te kunnen genereren. In het
proces bij het verkrijgen van de juiste vergunningen, voor zover die er niet al zijn, en het eventueel
benodigde aanpassen van bestemminsplannen zoekt Slot Zuylen partners in lokale overheden.

Huwelijken en zakelijke verhuur

Het verhuren van ruimtes en de tuin ten behoeve van huwelijken of zakelijke bijeenkomsten vormt een
belangrijke bron van inkomsten voor het Slot. Naast de ruimtes die in het Slot beschikbaar zijn, wordt in
de zomermaanden getracht zoveel mogelijk partijen in de tuin te laten plaatsvinden. De unieke tuin biedt
tenslotte tal van idyllische plekken voor een huwelijksvoltrekking of borrel. De staat van de ruimtes voor
verhuur in het Slot worden onderhanden genomen, zodat het Slot zich nog meer als exclusieve locatie kan
profileren. Ook wordt ingezet op de verkoop van pakketten voor huwelijken, zodat het Slot uitsluitend
gehuurd kan worden voor een geheel huwelijk en niet enkel de ceremonie. De combinatie van hogere
prijzen en grotere afname door partijen betekent dat er meer geld verdiend kan worden met dezelfde
inspanning door het personeel. Zo zet het Slot in op het verhogen van eigen inkomsten door verhuur en
huwelijken. Om de juiste partijen aan te trekken neemt het Slot deel aan verhuur- en huwelijksbeurzen en
ontwikkelt het Slot een sales strategie. Wat betreft externe cateraars werkt het Slot met een beperkt aantal
partijen, zodat de kwaliteit voor de klant en de veiligheid van huis en collectie gewaarborgd zijn.
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Evenementen

Naast de tentoonstellingen en kleine randprogrammering als concerten, vormen evenementen een goede
mogelijkheid om nieuwe bezoekers aan te trekken. Evenementen als de lichtjesavond en de voorjaars- en
herfstdagen zijn populair en trekken gezamenlijk enkele duizenden bezoekers per jaar. Het Slot blijft
dergelijke evenementen organiseren, maar houdt de impact ervan op huis, tuin en collectie scherp in de
gaten. Ook zal het Slot de organisatie ervan indien wenselijk zoveel mogelijk uitbesteden aan bekende
partijen. Evenementen moeten in het verlengde liggen van de merkwaarden en thema’s van het Slot, om
zo het verhaal van Slot Zuylen te versterken. Evenals de andere programmering bieden evenementen de
mogelijkheid publiciteit te genereren, vaak ook meeliftend op de kanalen en netwerken van de partijen met
wie wordt samengewerkt.

Acquisitie en offreren

Momenteel is er binnen Slot Zuylen geen acquisitiestrategie. Daarmee is het Slot voor een deel
overgeleverd aan toeval voor het binnenhalen van belangrijke verhuurpartijen. Naast enkele vaste partijen
die met regelmaat van de faciliteiten van het Slot gebruik maken, is de mate waarin verhuuraanvragen
passend zijn nogal wisselend. Om onder de aandacht te komen bij partijen die het Slot graag wil binnen
halen wordt een acquisitiestrategie opgesteld. Hiermee kan het Slot actief bedrijven of andere partijen
benaderen. De op te stellen lijst met te benaderen partijen zal in lijn liggen met het meer exclusieve
karakter dat het Slot wil uitstralen.
Tevens wordt het offerte traject verder geautomatiseerd en gestandaardiseerd, waardoor offertes
gemakkelijker zijn te verstrekken. Bovendien wordt de opvolging en facturering gemakkelijker wanneer
alles in dezelfde (software)pakketten wordt opgesteld en verzonden.

Slot Zuylen verlicht met duizenden lampjes en kaarsjes tijdens de jaarlijkse lichtjesavond
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8. Bezoekers & Marketingstrategie
Om Slot Zuylen voor de toekomst te behouden is het van belang meer bezoekers te trekken. In 2019 is
een aanzienlijke groei van bezoekers ingezet. De trends en ontwikkelingen zoals eerder beschreven doen
Slot Zuylen geloven dat er ruime verdere groei in bezoekersaantallen mogelijk is. Gezien de ontwrichtende
werking van het coronavirus zijn de bezoekerscijfers van 2020 niet representatief. De ca. 20.000 bezoekers
van 2019 zullen door de groei die het Slot voorziet in 2021 toenemen tot circa 25.000, waarna er gestreefd
wordt de aantallen ieder jaar met minimaal 5000 bezoekers te laten toenemen.

8.1 Doelgroepen
De doelgroepen waar Slot Zuylen zich op richt zijn in vijf categorieën uiteengezet:

1. Recreatieve bezoekers (individueel – binnenland)

Uit het onderzoek blijkt dat de individuele bezoekers aan Slot Zuylen momenteel voornamelijk bestaan uit
'actieve 50-plussers', zowel echtparen als vriendenstellen, geïnteresseerden in kastelen en landhuizen uit
heel Nederland, algemene museumliefhebbers uit heel Nederland en (Groot)ouders met kinderen uit de
regio met een culturele interesse.
Om een verdere verdieping te krijgen op doelgroepen kijken we naar leefstijlen, zoals die zijn
geformuleerd door de Leefstijvinder.nl. Met de Leefstijlvinder is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid
van leefstijlen in de directe omgeving van Slot Zuylen. Hier zien we de volgende verdeling:
1. Oud-Zuilen: voornamelijk Stijlzoekers
2. Utrecht: voornamelijk Avontuurzoekers
3. Provincie Utrecht: Stijlzoekers, Rustzoekers, Plezierzoekers en Avontuurzoekers.
Stijlzoekers

Stijlzoekers zijn intelligent, zelfverzekerd en doelgericht. In hun vrije tijd moeten
ze geprikkeld worden, ze gaan er vaak op uit en houden van exclusiviteit en iets
nieuws ondernemen. De Stijlzoekers zijn te benaderen via 538, NPO1, NPO2,
3FM, BNR, kranten als AD, Telegraaf, Volkskrant en NRC, LinkedIn, Instagram
en Twitter.

Rustzoekers

Rustzoekers zijn kalm, behulpzaam en zachtaardig. In hun vrije tijd komen ze
graag tot rust, houden van fietsen, wandelen, activiteiten dichtbij huis en
waarderen kleine dingen. Ze zijn te benaderen via regionale media zoals regionale
omroepen en huis-aan-huis-bladen en Facebook.

Avontuurzoekers

Avontuurzoekers zijn creatief, avontuurlijk en eigenwijs. In hun vrije tijd zoeken
ze iets nieuws, iets creatiefs, cultureels en zetten zich graag in voor een ander. Ze
zijn te benaderen via reisprogramma's, Classic FM, Volkskrant, NRC, Parool,
Facebook, LinkedIn en Twitter.

2. Recreatieve bezoekers (individueel – buitenland)

Buitenlandse bezoekers aan Slot Zuylen bestaan uit buitenlandse toeristen die in Amsterdam of Utrecht
verblijven met een culturele interesse. Voor zowel Amsterdam als Utrecht is Slot Zuylen ten opzichte van
vele andere kastelen gunstig gesitueerd. Hierin zal het Slot zich sterker profileren. Toch zet het Slot niet in
op grote groepen die het Slot via touringcar bezoeken, want daartoe is de capaciteit niet aanwezig. Slot
Zuylen werkt samen met VVV Gooi & Vecht en maakt via de samenwerking in de SSK gebruik van het
netwerk en de marketingactiviteiten van NBTC (Holland Marketing) en zal dat blijven doen. Zij richten
zich vooral op individuele kunst en cultuurliefhebbers in met name Duitsland, België en Engeland.

3. Recreatieve bezoekers (groepen)

Slot Zuylen richt zich met haar rondleidingen op (personeels)-verenigingen, serviceclubs, tuingroepen,
kunstgezelschappen en literaire gezelschappen. De centrale locatie, die toch voelt als ver buiten de stad
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voelt maakt Slot Zuylen daarvoor een geschikte locatie. Ook is het mogelijk voor privé partijen om feest
te vieren in het Slot. Huwelijk vormen hier het belangrijkste onderdeel van.

4. Zakelijke bezoekers (groepen)

Slot Zuylen richt zich met haar locatie, horeca en zaalverhuur op zakelijke groepen die hier terecht willen
voor vergaderingen, presentaties, kleine congressen of zakelijke diners en borrels. Het Slot wil een
exclusieve locatie zijn, waar men voor de ambiance en het service niveau naartoe komt. De centrale locatie
in het land nabij de snelweg, parkeermogelijkheden op het terrein en authentieke interieurs zijn een
belangrijke trekker. Horeca partijen die cateren in het Slot zijn belangrijke partners in het werven van
zakelijke bezoekers.

5. Educatieve bezoekers (groepen)

Slot Zuylen wordt jaarlijks door verscheidene groepen in het kader van educatie bezocht. Het Slot heeft
nauwe banden met verschillende organisaties die boor basisscholen educatieve bezoeken verzorgen. Ook
werkt het Slot samen met de Museum Jeugd Universiteit en KunstCentraal. Het Slot overweegt in de
toekomst een eigen educatief programma te ontwikkelen en zo permanent aanbod te hebben voor scholen
en vervolgopleidingen.

8.2 Marketingstrategie
De uitstraling van het Slot in de marketingcommunicatie moet aansluiten bij de kernwaarden: oprecht,
betrokken en nieuwsgierig. De marketingcommunicatie van het Slot biedt veel ruimte voor verbetering,
om naast de basis activiteiten zoals de website, folders, brochures en pr- en media, te vernieuwen en uit te
breiden. Hiermee kan het Slot (nieuwe) doelgroepen aantrekken, behouden en vaker later terugkomen.

Een nieuw gezicht voor Slot Zuylen

De uitingen van het Slot zijn verouderd en behoeven een update. Slot Zuylen ontwikkelt een nieuwe
huisstijl, waarbij het eigen karakter, zoals de familiekleuren, bewaard blijven, maar meer naar deze tijd
worden getrokken. De website zal eveneens aanzienlijk worden versimpeld, waardoor navigatie
gemakkelijker is en bezoekers sneller uitkomen bij tickets of producten. Bovendien is het gemakkelijker in
het beheer. De nieuwe huisstijl wordt doorgetrokken in alle uitingen, waaronder de wegbewijzering op het
terrein, flyers, folders en andere uitingen. De elegante nieuwe vormgeving sluit aan bij het exclusieve en
hoogwaardige karakter dat het Slot moet uitstralen naar zowel recreatieve als zakelijke bezoekers. Via de
beeldtaal komen de merkwaarden van het Slot altijd terug.

Free publicity & Social media

Het belang van aanwezigheid op social media zal in de komende jaren enkel toenemen. Met name
potentiële jonge bezoekers zijn sterk gericht op social media. Bijkomend voordeel van campagnes en
incidentele communicatie via social media is een relatief hoog bereik voor kosten die aanzienlijk lager zijn
dan grote buitencampagnes. Bovendien kunnen via verschillende social media kanalen zeer nauwkeurig
doelgroepen worden bereikt. Om marketing via sociale media te laten slagen is het van belang om aan te
sluiten bij hedendaagse thema’s. Doormiddel van samenwerkingen en met de inzet van influencers wil Slot
Zuylen bij zowel lokale als landelijke nieuwe doelgroepen onder de aandacht komen. Hierbij valt te
denken aan kanalen van de Regio Utrecht, het NBTC en invloedrijke influencers die online schrijven over
culturele uitstapjes. Middels een jaarlijkse contentkalender die continu wordt bijgewerkt en aangevuld zal
via social media en de persberichten meer structuur in de berichtgeving worden georganiseerd. Een
consistent verhaal dat voortvloeit uit de merkwaarden van het Slot is hierin het uitgangspunt. Verdere
vernieuwing wordt ingezet op Social Media voor het aantrekken van in het bijzonder een jongere
doelgroep. Bijvoorbeeld aan de hand van een ‘fototour door Slot Zuylen’ op Instagram, waar influencers
worden uitgenodigd om foto’s te maken en die te plaatsen. Ook wat betreft TikTok en Youtube blijft het
Slot zich open opstellen.
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Samenwerkingen en arrangementen

Slot Zuylen wordt omgeven door horeca gelegenheden, die het Slot niet direct als concurrent hoeft te
beschouwen, maar juist een aanvulling op eigen aanbod zijn. Met name voor zakelijke verhuur en
huwelijken gaat het Slot nauwer samenwerken met horeca in de directe omgeving. Ook wil het Slot
inzetten op arrangementen met recreatieve locaties in de regio. Hierbij valt te denken aan organisaties met
bootverhuur, accommodaties en andere recreatieve locaties in Oud-Zuilen en de stad Utrecht. Door
arrangementen aan te bieden wordt het aanbod nog interessanter voor bezoekers en kan het Slot op meer
plekken zichtbaarheid genereren. Daarnaast zal binnen Slot Zuylen meer worden ingezet op
arrangementen. Zoals het aanbieden van een bezoek met een ‘totaalpakket’, met bijvoorbeeld een
rondleiding door het Slot, door de tuin en een lunch bij het Koetshuis. Hiermee worden bezoekers
gestimuleerd langer te blijven en meer uit te geven.

Herhaalbezoek stimuleren

Het Slot kan nog meer bezoekers uit de regio aantrekken en herhaalbezoek stimuleren. Middels een
maandelijkse nieuwsbrief en de evenementenkalender wordt gecommuniceerd over de laatste activiteiten
en evenementen bij het Slot. Een wisselende vernieuwende programmering kan tevens bijdragen aan het
stimuleren van herhaalbezoek. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het bieden van een regiokaart of
een ander middel/acties bekeken, om zo bezoekers uit de regio vaker naar het Slot en het Koesthuis te
trekken.

Marketingcommunicatie voor verhuur professionaliseren

Voor het aantrekken van meer bezoekers voor zowel bruiloften als zakelijke en particuliere verhuur kan
het Slot nog meer inzetten op marketingcommunicatie. Naast het vernieuwen van brochures en de
website, zal het Slot een zakelijk mailbestand opbouwen en een specifieke nieuwsbrief opzetten voor
particulieren en organisaties die eerder op het Slot zijn geweest voor verhuur. Daarnaast kunnen de
reviews vaker worden gedeeld op social media en kunnen we enthousiaste mensen uitnodigen om een
korte blog te schrijven over hun ervaringen. Door specifiek te kijken waar onze doelgroep zich bevindt
kunnen al bestaande samenwerkingen met regionale en nationale partijen worden aangescherpt en
aangevuld om het Slot als verhuurlocatie bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen.
Campagnes
Op basis van de programmering worden crossmediale thematische campagnes ingezet voor Slot Zuylen.
Hierbij wordt zowel online als offline ingezet op promotie voor specifieke tentoonstellingen of
evenementen van het Slot. Naast de eigen communicatiekanalen kan hier worden gekeken naar on- en
offline advertising, thematisch offline materiaal en andere thematische middelen. In projectbegrotingen
van bijvoorbeeld tentoonstellingen zullen aparte marketing budgetten worden opgenomen, om specifiek
voor één tentoonstelling of evenement bezoekers aan te trekken. In zulke campagnes worden speciale
tijdelijke samenwerkingen aangegaan met partijen die passen bij het thema van de tentoonstelling of een
bijzondere link met de beoogde (nieuwe) doelgroep hebben.
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9. Organisatie
Twee stichtingen

Tot medio 2020 vielen alle bezittingen en activiteiten van het Slot onder één stichting: Stichting Slot
Zuylen. De activiteiten en personele bezetting worden ondergebracht in de Stichting Exploitatie Slot
Zuylen, die vanaf 2021 operationeel zal zijn. In het najaar van 2020 worden alle voorbereidingen getroffen
om de overstap soepel te laten verlopen. De oude Stichting Slot Zuylen zal overgaan tot een
beheerstichting, waarin de panden, terreinen en collectie worden ondergebracht. Beide stichtingen staan
onder de dagelijkse supervisie van een directeur-bestuurder, die onder toezicht staat van een raad van
toezicht. Zie bijlage twee voor een overzicht van de huidige personele bezetting en de leden van de raad
van toezicht.

Directeur-bestuurder en Raad van toezicht

De raad van toezicht van beide stichtingen bestaat uit 5 toezichthouders, die ieder een eigen specialisme
hebben en daarmee de diverse belangen van de stichtingen goed kunnen monitoren. Naast de voorzitter
en secretaris, die beide een bestuurlijke achtergrond hebben, bevat de raad toezichthouders die
specialistische kennis hebben van erfgoed, familiegeschiedenis en juridische aangelegenheden. De raad van
toezicht heeft maandelijkse contactmomenten en houdt tevens functionerings- en beoordelingsgesprekken
met de directeur-bestuurder. Eenmaal per jaar houdt de raad van toezicht een zelfevaluatie. Het Slot heeft
in 2020 een bestuursreglement en een visie op toezichthouden opgesteld en onderschrijft daarmee de
Code Cultural Governance.

Professionalisering organisatie 2021-2024

In de jaren 2019 en 2020 zijn belangrijke professionaliseringsslagen binnen Slot Zuylen doorgevoerd. Een
aantal processen zoals roostering en telefonie zijn geautomatiseerd. Deze professionalisering wordt in de
komende beleidsperiode voortgezet. Op het vlak van vergaderingen, verslaglegging en werken in projecten
valt nog veel winst te behalen. In het verleden zijn functies van het betaalde en vrijwillige personeel te
weinig omlijnd geweest. Hierdoor gaan veel kostbare en schaarse uren verloren, omdat niet voor iedereen
duidelijk is wat een ieders verantwoordelijkheid is. Voor aanvang van 2021 is van elke medewerken een
duidelijk functieprofiel opgesteld met verantwoordelijkheden. In 2020 is tevens een heldere structuur
geïntroduceerd wat betreft functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daarin kunnen goede
ontwikkelingen en verbeterpunten besproken en beoordeeld worden.

Toekomstige personele bezetting

Met het oog op een effectievere personele bezetting wordt naar twee facetten gekeken. In eerste instantie
houdt Slot Zuylen de inzet van de momenteel aanwezige FTE’s tegen het licht. De financiële situatie van
het Slot maakt het op zeer korte termijn niet mogelijk het betaalde team uit te breiden, dus moet gekeken
worden hoe inzet van krachten zo efficiënt mogelijk is. Hierin kan voorzien worden door bepaalde taken
en activiteiten uit te besteden aan vrijwilligers of externe partijen en functieprofielen te wijzigen. In bijlage
twee bevindt zich het organogram van de organisatie zoals medio 2020 is vastgesteld. Hierin zijn
aanpassingen in verantwoordelijkheden en duidelijke functieomschrijvingen meegenomen.
Om de bedrijfsvoering naar een hoger niveau te brengen is uitbreiding van de betaalde staf op termijn
noodzakelijk. In 2020 functioneert het Slot zonder conservator, wiens taken tijdelijk door de directie
worden waargenomen, en functioneert marketing op 8 uur per week. Ook de afdeling beheer, die de
dagelijkse leiding op de vloer heeft, is krap bezet. Hierdoor worden door alle medewerkers veel overuren
gemaakt en voeren medewerkers noodgedwongen taken uit die oneigenlijk zijn aan hun functie. In de
loop van de komende vier jaren hoopt het Slot steeds meer inkomsten te genereren, waardoor in stapjes
de personele bezetting kan worden uitgebreid. Zo kan het Slot haar taken professioneler en structureler
uitvoeren en neemt de werkdruk en opstapeling van overuren af. Het is de ambitie van het Slot om het
tweede organogram uit bijlage twee in de komende beleidsperiode te verwezenlijken.
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10. Financiën
De stand van de organisatie in september 2020

Zoals eerder omschreven heeft Slot Zuylen in 2019 een belangrijke groei doorgemaakt en werd voor het
eerst in lange tijd een bescheiden positief resultaat geboekt. Het coronavirus heeft, door stillegging van
activiteiten voor 3 maanden, een zware impact gehad op de organisatie. Na heropening in juni groeiden de
bezoekersaantallen gestaag en werden meer bezoekers ontvangen in juli dan in de voorgaande jaren,
ondanks beperkte openstelling. In augustus zaten bezoekersaantallen ongeveer op 80% van het jaar
daarvoor, wat ondanks de daling een goed cijfer is in vergelijking met vele andere musea. Slot Zuylen
maakt optimaal gebruik van alle steunmaatregelen, waaronder algemene regelingen van de overheid, maar
ook regelingen die specifiek voor erfgoedinstellingen zijn opgezet. Het grootste verlies door coronavirus is
geboekt op de gebieden van zakelijke verhuur en huwelijken, waar in 2020 juist een forse groei was
voorzien. Op het moment van schrijven trekt de verhuur ten behoeve van huwelijken enigszins aan, maar
in het najaar valt terugval te voorzien, omdat bijeenkomsten in binnenruimten door coronamaatregelen
nog enige tijd zeer beperkt mogelijk zullen blijven.
Op de korte termijn voorziet Slot Zuylen geen liquiditeitsproblemen. De prognose 2020 die is opgesteld
bij presentatie van de halfjaar cijfers geeft een aanzienlijk verlies weer. Hierin zijn eventuele steungelden
van de provincie nog niet meegenomen, evenals uitstel van niet urgente uitgaven en de tijdelijke groei in
de zomer van bezoekersaantallen en huwelijken. Na afloop van het derde kwartaal wordt een nieuwe
prognose gepresenteerd, op basis waarvan Slot Zuylen extra maatregelen kan treffen. Omdat de stichting
zelf niet over reserves beschikt, blijft de situatie spannend en zijn steunmaatregelen vanuit verschillende
overheden van essentieel belang voor de continuïteit van Slot Zuylen. Uit bovenstaande plannen kan
opgemaakt worden dat Slot Zuylen voldoende potentie ziet om te groeien en in de komende jaren.

Administratie en verslaglegging

In 2019 is grote vooruitgang geboekt met de professionalisering van de administratie en verslaglegging. In
samenwerking en gedeeltelijk op kosten van de SSK is een externe controller en administrateur
aangetrokken die ervoor hebben gezorgd dat er up-to-date inzicht is in de financiën en structuur is
gekomen in de administratie en verslaglegging. Ook is er structuur gebracht in declaratiebeleid en worden
facturen door medewerkers en vervolgens de directie geaccordeerd. Het Slot geeft hoge prioriteit aan het
verder professionaliseren van de administratie en verslaglegging. Zo wordt het uitzetten van offertes
verder geautomatiseerd en gestandaardiseerd. Ook zal het Slot meer met projectbegrotingen gaan werken,
waardoor voor de verantwoordelijke medewerkers meer zicht ontstaat op gedane en nog mogelijke
uitgaven. In de verslaglegging ontstaat dan een nog beter zicht op de werkelijke kosten per activiteit.
Jaarlijks vindt een controle en interim controle plaats door de accountant, die in een managementletter
verbeteringen voor het komende boekjaar aandragen, die het Slot uitvoert.

Toelichting op meerjarenbegroting 2021-2024
In bijlage 3 bevindt zich een beknopte begroting voor de jaren 2021-2024. Voor 2021 zijn twee scenario’s
opgenomen. Één waarbij het coronavirus nog in het hoogseizoen van het Slot (april-november 2021)
zorgt voor beperkende maatregelen en lagere inkomsten. Het andere scenario weerspiegelt de situatie
waarin het Slot als snel in 2021 weer zonder beperkende coronamaatregelen kan functioneren. In de
inkomsten voor bezoekerscijfers, huwelijken, verhuur en evenementen is vanaf 2021 jaarlijks groei
voorzien. Dit meent het Slot te kunnen verwezenlijken door alle activiteiten zoals hierboven omschreven.
Ook nemen de baten uit (project)subsidies en fondsenbijdragen aanzienlijk toe, omdat het Slot actiever
fondsen gaat werven voor de activiteiten die ze ontplooit. In de overige baten zijn vanaf 2021 ook jaarlijks
inkomsten uit het parkeerterrein opgenomen. De stijgende bezoekersinkomsten evenals subsidiering van
projecten leiden ertoe dat Slot Zuylen kan werken aan de nodige continuïteitsreserve en een reserve voor
de herintichting van het koetshuis in 2024. Aan de kant van de lasten nemen vooral de personele lasten
toe, omdat groei van het team essentieel is voor verbeterde professionele bedrijfsvoering en het behalen
van de doelstellingen. Ook de lasten van tentoonstellingen en restauraties nemen toe, al worden die ook in
toenemende mate gedekt door subsidies en bijdragen van fondsen. Binnen de overige baten is momenteel
een klein bedrag aan (bedrijfs)sponsoring en privé donaties voorzien. Het Slot zet zich echter wel in om
grote sponsorbedragen en donaties binnen te halen in de komende jaren.
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Bijlage 1: Tentoonstellingsprogramma 2021-2024
Slot Zuylen streeft ernaar ieder jaar twee presentaties te realiseren, waarbij één grote
tentoonstelling opent bij aanvang van het zomerseizoen rond april, en één kleinere presentatie op
een later moment in het jaar. Zo zijn er per jaar meerdere redenen om het Slot te bezoeken.
Tentoonstellingen sluiten waar mogelijk aan op landelijke thema’s en samenwerkingen. Altijd is
het uitgangspunt om erfgoed te verbinden aan maatschappelijke thema’s van dat moment. Steeds
zoekt Slot Zuylen samenwerkingen met een partnerinstelling of museum. Alle titels in
onderstaand programma zijn werktitels en staan nog open voor verandering. Gedurende
onderzoek en voorbereiding kunnen titels en invalshoeken nog wijzigen. Waar sponsoring vanuit
een bepaalde sector voor de hand ligt, is een potentiële sponsor bij wijze van voorbeeld
opgenomen. Bij uitwerking van het concept zullen alternatieven verder uitgewerkt worden.
Tentoonstellingen worden wisselend op verschillende plekken op het terrein georganiseerd,
afhankelijk van het onderwerp en mogelijkheden van specifieke ruimtes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------2021
Belle en haar zwarte vriendinnen
Groot: April – juli 2021 (Slot)

Beoogde samenwerkingspartner: Atria / De Balie
Potentiële sponsor: Borski Fund
In de tentoonstelling ‘Belle en haar zwarte vriendinnen’ wordt het verband gelegd tussen het gedachtegoed
van Belle van Zuylen en zwarte vrouwelijke denkers, van de 18e eeuw tot nu. In 2021 is het 250 jaar
geleden dat Belle van Zuylen het Slot verliet en voorgoed naar Zwitserland vertrok. In die 250 jaar is de
strijd tegen ongelijkheid die Belle aankaartte onverminderd doorgegaan. De tentoonstelling presenteert
naast het gedachtegoed van Belle van Zuylen de bijdragen sterke zwarte vrouwen die zich tot de dag van
vandaag inzetten voor vrijheid en gelijkheid in Nederland en daarbuiten.

Van Tuyll rijdt uit; het wagenpark van Slot Zuylen
Klein: Oktober – December 2021 (koetshuis)

Beoogde samenwerkingspartners: Borg & Rijtuigmuseum Nienoord / Museum Louman
Potentiële sponsoren: Auto industrie
Na de restauratie van het rijtuig en de slee van Slot Zuylen wordt het wagenpark in volle glorie
tentoongesteld in een presentatie in het koetshuis. Daar zullen ook de bijbehorende livreien te zien zijn,
evenals films van de restauratie. Ook wordt een bruikleen van een historische auto gepresenteerd van het
type dat in de vroege 20e eeuw door de familie Van Tuyll van Serooskerken op het Slot werd gebruikt. In
de organisatie zoekt Slot Zuylen toenadering tot autofabrikanten en -verkopers die naast de luxe rijtuigen
en auto’s uit het verleden in (eventueel meerdere) evenementen de luxe auto’s van nu willen presenteren
op het terrein van het slot.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022

Rampjaar 1672: Slot Zuylen ontspringt de dans
Groot: April – juli 2022 (Slot)

Beoogde samenwerking met Kasteel Amerongen / aansluiting bij landelijk thema Rampjaar 1672
Potentiële sponsoren: Verzekeringsmaatschappijen
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In 2022 herdenkt Nederland het rampjaar 1672, toen de Republiek door Fransen, Engelsen en Duitsers
onder de voet gelopen dreigde te worden. Vlak voorbij Slot Zuylen, aan de Hollandse waterlinie, wist de
Prins van Oranje de vijand ter nauwer nood te stoppen. Vrijwel alle kastelen aan de verkeerde kant van de
waterlinie werden door de Fransen en hun huurlingen bezet en gebrandschat. Het ene na het andere
kasteel ging verloren. Slot Zuylen ontsprong de dans, ondanks het feit dat het in vijandig gebied belandde.
Hoe wist Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken, die het kasteel pas 7 jaar in eigendom had, aan de
Franse terreur te ontkomen?

Eigen oogst op tafel
Klein: Augustus – December 2022 (Slot/koetshuis/tuin)

Beoogde samenwerkingspartners: regionale tuinbouwscholen / kookboekenuitgeverijen
Potentiële sponsoren: tuinbouwbedrijven / duurzame & biologische voedselproducenten
Tussen augustus, de maand van de oogst, en december, de maand van feestelijke diners, presenteert Slot
Zuylen ‘Eigen oogst op tafel.’ Wie denkt aan een feestmaal in een adellijk huishouden denkt aan zilver,
porselein, etiquette en exotische gerechten. Toch kwam het meeste dat op tafel verscheen van eigen land.
Kastelen waren niets zonder het land eromheen en ook Slot Zuylen was afhankelijk van de vele boeren in
de omgeving én de oogst uit eigen tuin. Nog steeds staat de eigen oogst op tafel, maar dan in het
museumcafé. De tentoonstelling laat zien hoe er in de afgelopen eeuwen op het Slot werd gegeten, maar
vooral wat er werd gegeten: oogst van eigen grond. Ook de nog aanwezige receptenboeken van de
voormalige bewoners spelen een prominente rol. Enkele recepten zullen worden herschreven voor
hedendaags gebruik.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023
Knappe koppen:
portretbustes van verlichte denkers door Jean Antoine Houdon
Groot: April – juli 2023 (Slot)

Beoogde samenwerkingspartners: Rijksmuseum / Dag van de filosofie Utrecht
Potentiële Sponsoren: n.t.b.
Jean Antoine Houdon (1741-1828) wordt wel de beeldhouwer van de verlichting genoemd. Veel van zijn
werk is in wereldberoemde collecties opgenomen. We kennen talloze bustes van verlichte figuren van zijn
hand; Voltaire, Diderot, Thomas Jefferson, én Belle van Zuylen. Waren de idealen van deze denkers en
doeners werkelijk zo verlicht? In Knappe koppen houdt Slot Zuylen aan de hand van tientallen
portretbustes de idealen en de daden van de geportretteerden opnieuw tegen het licht.

Van Tuyll, trouw aan de koning
Klein: September - december 2023 (Slot)

Beoogde samenwerkingspartners: koninklijke archieven / defensiemusea / kostuumvereniging / Omroep
EO (Blauw Bloed)
Potentiële Sponsoren: n.t.b.
Al eeuwen onderhoudt het geslacht Van Tuyll van Serooskerken een nauwe band met de Oranjes. Niet
voor niets hangt op de bovenhal van het slot een indrukwekkende reeks portretten van de prinselijke en
later koninklijke familie. Op verschillende zetten de mannen van het geslacht Van Tuyll van Serooskerken
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zich in voor let lot van de Oranjes. Eerst tegen de patriotten, later tegen Napoleon en vervolgens in dienst
van de koninklijke familie en defensie. Tot 1958 nog was F.C.C. van Tuyll van Serooskerken kamerheer
van Koningin Juliana. Aan de hand van eigen collectie en enkele bijzondere bruiklenen zoomt de
tentoonstelling in op de verbondenheid van de bewoners van Slot Zuylen met het koninklijk huis, van de
17e eeuw tot nu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024

Bouwmeester van Zuylen: Diederik Jacob van Tuyll
Klein: April – Juli 2024 ( Slot)
Beoogde samenwerkingspartners: restauratieopleidingen / styling platforms
Potentiële Sponsoren: grote bouw- en architectenbedrijven / woongiganten
Slot Zuylen dankt haar huidige uiterlijk aan de wensen van Diederik Jacob van Tuyll om van de vesting
een woonkasteel te maken naar de laatste mode. Hij nam Jacob Marot in de hand, de zoon van de
beroemde Daniel Marot, om het Slot naar de laatste mode te veranderen. De tentoonstelling maakt
inzichtelijk hoe het Slot eruit zag voor en na de verbouwing. Ook vertelt de tentoonstelling het verhaal
van de maatschappelijke ambities van Diederik Jacob van Tuyll en welke rol het Slot daarin speelde.

Honthorst aan de Vecht: portretten van Gerard van Honthorst
Groot: Augustus – November 2024 (koetshuis)
Beoogde samenwerkingspartners: Centraal Museum / Rijksmuseum
Potentiële Sponsoren: n.t.b.
Gerard van Honthorst is een van de meest gevierde Utrechtse schilders van de 17e eeuw. Na carrière te
hebben gemaakt in Italië, waar hij aan belangrijke hoven werkzaam was, keerde hij terug naar Utrecht.
Naast zijn historiestukken in de stijl van Caravaggio schilderde hij talloze portretten van notabelen,
waaronder de Prins van Oranje en zijn familie. Met als vertrekpunt de vier portretten van de meester in
eigen collectie verkent de tentoonstelling Honthorst aan de Vecht de portretten die hij schilderde voor de
Utrechtse elite.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bijlage 2: Organogrammen en personele bezetting
Organogram 2020

Organogram toekomst
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Bezetting raad van toezicht en medewerkers per september 2020
Medewerkers Slot Zuylen
•
•
•
•
•
•
•
•

Willem te Slaa, directeur-bestuurder
Gertjan Bennink, beheerder
Lida Versluis, assistent beheerder
Maaike Kraaijenbrink, collectiebeheerder
Heleen Mathijssen, horecamanager
Else van der Waal, assistent horeca
Kristel Jansen in de Wal, marketeer
Arnold Achterkamp, tuinbaas

Raad van toezicht Stichting Slot Zuylen
•
•
•
•
•

Joyce Sylvester, voorzitter
Marc Wingens, vicevoorzitter
Pieter de Groene, secretaris/financiën
Elena Kalthoff-Seferiadis, financiën
Daan de Roo van Alderwerelt, communicatie

Raad van toezicht Stichting Exploitatie Slot Zuylen:
•
•
•
•
•

Joyce Sylvester, voorzitter
Marc Wingens, vicevoorzitter
Pieter de Groene, secretaris/financiën
Elena Kalthoff-Seferiadis, financiën
Daan de Roo van Alderwerelt, communicatie

Beschermvrouwe:
•

Lucile van Tuyll van Serooskerken

Beloningsbeleid: leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.
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Bijlage 3: Beknopte meerjarenbegroting
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Bijlage 4: Analyse van Slot Zuylen
Deskresearch en gesprekken
In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken naar marketingstrategieën uitgevoerd in opdracht van Slot
Zuylen. In de aanloop naar het strategisch beleidsplan 2021-2024 is bovendien in verschillende
bijeenkomsten met collega’s, vrijwilligers en de raad van toezicht gesproken over de huidige stand van
zaken en de toekomst van Slot Zuylen. De belangrijkste bevindingen zijn hier gebundeld en vormen het
vertrekpunt voor het strategisch beleidsplan 2021-2024.

Locatie

Één van de unieke elementen van Slot Zuylen is de locatie. Gelegen aan de vecht pal tegen de stad
Utrecht aan, maar toch in een oase van groen en rust. De monumentale panden midden in het 19e-eeuwse
tuinpark maken Slot Zuylen een indrukwekkende verschijning, waar het aangenaam toeven is. Hoewel de
ligging erg centraal is, is juist de bereikbaarheid van het Slot niet ideaal. De aanvoerwegen zijn beperkt en
smal en ondanks de eigen parkeergelegenheid is er niet bijzonder veel ruimte voor auto’s. Ook met het
openbaar vervoer is het Slot niet uitermate goed bereikbaar. Bovendien liggen er kansen om het aanzicht
en de veiligheid van de parkeergelegenheid te verbeteren. Incidenteel is er echter mogelijkheid tot grotere
parkeerruimte door het gebruik van velden rondom het Slot. Ook hoeft de omvang van de eigen
parkeerruimte (zakelijke) verhuur niet in de weg te zitten.

Aanbod

Slot Zuylen heeft een breed aanbod aan activiteiten, waarvan een deel doorlopend en een deel wisselend.
Voor de bezoeker staat het bekijken van de tuinen en het kasteel centraal, eventueel gecombineerd met
gebruik van de horeca voorzieningen op het terrein. Wisselend zijn er presentaties in het Slot en vinden er
concerten en jaarlijkse evenementen als de herfstdagen plaats. Voor de zakelijke markt zijn met name de
vergader en diner mogelijkheden interessant, zowel in het Slot als in het koetshuis. Particulieren maken
eveneens gebruik van het Slot, voornamelijk als locatie om te trouwen. Toch is in afgelopen jaren
gebleken dat de naamsbekendheid van Slot Zuylen verbeterd moet worden. Uit recent onderzoek bleek
bijvoorbeeld dat de waardering over de vernieuwing en diversiteit van het aanbod laag scoort. Daarnaast is
de score voor 'het aanbevelen van een bezoek aan anderen' relatief laag. De horeca wordt daarentegen wel
boven gemiddeld gewaardeerd, al vinden bezoekers dat het café in het koetshuis in uitstraling
onvoldoende aansluit bij het Slot en de tuinen.

Programmering

Naast rondleidingen in diverse vormen worden er ook andere activiteiten georganiseerd voor
(individuele) bezoekers. Het gaat hier om concerten, tuindagen en deelname aan nationale
evenementen, zoals de Museumweek en Dag van het Kasteel. Per jaar wordt een
evenementenkalender opgesteld. Activiteiten worden georganiseerd door de medewerkers, de
vereniging vrienden, externen en vrijwilligers van het Slot. Sinds de heropening na de uitbraak van
het Corona virus zijn rondleidingen niet mogelijk en kunnen bezoekers op eigen gelegenheid –
eventueel met audiotour of informatieblad – door het Slot lopen. Dat biedt grote potentie, omdat
er meer bezoekers per dag het huis kunnen bezoeken. Bovendien kunnen nieuwe bezoekers die
om welke reden dan ook niet een tour van 5 kwartier willen volgen ook het Slot bezoeken. De
programmering wordt momenteel over het algemeen als te weinig vernieuwend gezien en mag
ambitieuzer zijn. Een beperking hierin wordt gevormd door de bewaaromstandigheden in het
Slot, die bruiklenen moeilijk zo niet onmogelijk maken. Beschikking over klimatologisch
verantwoorde ruimtes is een belangrijk verbeterpunt.

Zakelijk

Voor de zakelijke bezoekers biedt het Slot verhuur aan van zalen. Op dit moment worden vier
zalen in het Slot en twee ruimten in het Koetshuis aangeboden voor zakelijke bezoekers,
variërend van een capaciteit van 30 tot 80 personen per zaal. Door regelgeving omtrent het
coronavirus is die capaciteit aanzienlijk gedaald. Zakelijke bezoekers kunnen op Slot Zuylen
terecht voor vergaderingen, borrels, presentaties en andere bijeenkomsten. Tot op heden bestaat
er geen visie op de gewenste partijen die het Slot huren. Daardoor is acquisitie moeilijk en is het

30

Strategisch beleidsplan 2021-2024 Slot Zuylen

Slot aangewezen op partijen die bij toeval het Slot kiezen om te vergaderen. De prijzen zijn
bovendien amper geïndexeerd. Dat biedt mogelijkheden, maar om het hoge segment voor
verhuur te bereiken moet gewerkt worden aan faciliteiten, zoals goed internet, maar ook de
uitstraling van de ruimtes. Wanneer hierin geïnvesteerd wordt, hoeven er in aantal niet meer
partijen voor verhuur aangetrokken te worden, maar kan wel een verhoging van inkomsten
worden bereikt.

Huwelijken

Slot Zuylen is ook een aantrekkelijke trouwlocatie. Hiervoor wordt veelal een combinatie geboden
van de zalen in het Slot, de tuinen en het Koetshuis. Van de huwelijksplechtigheid en een diner
tot felicitaties met een bruidstaart en een trouwrapportage. Bruiloften worden georganiseerd door
een externe weddingplanner. In 2019 zijn er circa 32 huwelijken en 16 fotorapportages geweest.
De hoeveelheid huwelijken en reportages in het huis wordt als te hoog ervaren. Toch zijn de
inkomsten noodzakelijk. Het ligt daarom voor de hand om ook in de huwelijksmarkt het hogere
segment te zoeken en zo meer omzet te genereren zonder toename van aantallen. Ook kan het
Slot meer verkopen aan één huwelijkspartij, waardoor de omzet per huwelijk stijgt.

Organisatie

De organisatie van Slot Zuylen bestaat sinds mei 2020 uit twee stichtingen: de beheerstichting met daarin
alle eigendommen en de exploitatiestichting waarin het personeel en alle activiteiten zijn ondergebracht.
Beide stichtingen hebben gezamenlijk een Raad van Toezicht. De exploitatiestichting is de werkgever
voor een team van zeven tot acht medewerkers, een aantal oproepkrachten en circa 100 vrijwilligers. De
collectie en de gebouwen zijn ondergebracht in een beheerstichting. Met deze ontwikkeling, evenals nieuw
aangetreden toezichthouders met vaste termijnen, voldoet Slot Zuylen aan de normen van de Code
Cultural Governance.
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de artistieke lijn van het Slot en zorgt voor de aansturing
van de algemene zaken van de stichting, de financiële continuïteit en de contacten met o.a. de provincie en
gemeente Stichtse Vecht. Door het ontbreken van een conservator is hij ook ten dele actief als
conservator. De medewerkers van het Slot zorgen voor de operationele uitvoering onder leiding van de
directeur-bestuurder. Het team bestaat uit een beheerder en assistent-beheerder van de gebouwen en het
terrein, een collectiebeheerder, een horecamanager- en medewerker voor het Koetshuis, een medewerker
voor de marketing en PR en een tuinbaas voor de tuinen. Op de directeur en beheerder na zijn alle
medewerkers parttime actief. Mede daardoor wordt de bezetting van het Slot als bijzonder krap ervaren.
Er moet een veelheid aan taken worden verricht door een beperkt team. Hoewel de financiën dat
momenteel niet toelaten is het wenselijk om meer FTE’s te realiseren.
Verder is het Slot afhankelijk van haar vele vrijwilligers. Zij verzorgen rondleidingen, activiteiten, werken
mee in de horeca, de museumwinkel, aan het onderhoud van het Slot en de tuinen, ondersteunen op het
gebied van communicatiemiddelen en meer. Het is een kracht van het Slot dat er zoveel vrijwilligers
betrokken zijn. Tegelijkertijd is het ook een risico voor de bedrijfsvoering. De afhankelijkheid van
vrijwilligers is nogmaals duidelijk geworden door het coronavirus. Het Slot moest openen met een
aanzienlijk kleinere groep vrijwilligers, omdat velen in de risicogroep vallen. Door veranderde openstelling
was de vraag naar vrijwilligers juist toegenomen. Het is van belang om continuïteit onder de vrijwilligers te
waarborgen en ze enthousiast te houden om betrokken te zijn bij het Slot. De inzetbaarheid van
vrijwilligers is bovendien erg wisselend. Met name de bekwaamheid van de gidsen en hun meertaligheid is
een risico voor het Slot. Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat we het Slot nog gastvrijer kunnen
opstellen door vrijwilligers duidelijker aan te sturen en gastvrijheidstrainingen te geven. Het Slot hoopt dit
ten dele te kunnen ondervangen door de onlangs aangestelde vrijwilligerscoördinator, die door corona nog
amper heeft kunnen starten.
Merk
In 2018 is onderzoek door Hendrik Beerda naar de naamsbekendheid en merkwaarden van Slot Zuylen.
Een van de adviezen van Beerda was om het Slot te positioneren als 'Slot waar de vrouwen als bewoners
een prominente en internationale rol spelen'. Daarbij hoorden de volgende kernwaarden: charmant,
zelfverzekerd, gastvrij en persoonlijk. De aanleiding van dit onderzoek had onder andere te maken met de
lage naamsbekendheid en het onduidelijke profiel van het Slot. Om het merk te laden is gewerkt aan
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activiteiten die deze verhalen naar voren brengen, zoals de themarondleiding 'Barones in Oorlogstijd' (per
15 augustus 2020), een rondleiding waar de verhalen van de vrouwen sterker naar voren komen en welke
ingezet wordt tijdens nationale dagen als Wereldvrouwendag/Moederdag/etc. Ook wordt continu ingezet
op free publicity en wordt van tijd tot tijd onderzoek naar de bezoekerservaring verricht.
In de kernboodschap van het Slot wordt via online- en offline middelen de vrouwelijke bewoner 'Belle
van Zuylen' benoemd. Echter komt de positionering verder nog beperkt terug. Er zijn wel resultaten
geboekt in de bekendheid van het merk. Zo'n 44% van de inwoners van de provincie Utrecht zijn bekend
met het Slot, hiermee staat ze onder Kasteel de Haar, maar scoort ze beter dan Huis Doorn en Kasteel
Amerongen. Ditzelfde geldt voor de waardering voor en binding met het Slot, waar Slot Zuylen relatief
hoog scoort (55% en 32%). Slot Zuylen staat in 2017 op plek 16 van de top 50 sterkste cultuurmerken en
in 2019 op plek 8 van de provincie Utrecht. De spontane naamsbekendheid onder de inwoners van de
Provincie Utrecht is laag, namelijk 9%. Hiermee staat ze op plek 14 van de 36 musea, onder de andere
kasteelmusea uit de provincie. Slot Zuylen kan haar merkwaarden beter uitdragen, zowel op het gebied
van marketing, als in de activiteiten die Slot organiseert én de publieke en zakelijke doelgroepen die het
Slot probeert te bereiken. Er is veel potentie, maar door wisselingen in beleid of het gebrek daaraan is veel
potentie tot op heden onbenut.

SWOT analyse
Sterkten
•
•
•
•
•
•
•
•

Unieke locatie in een groene oase nabij de stad
Intiem Slot met rijke familiegeschiedenis
Authentiek interieur
Horeca wordt goed gewaardeerd door de bezoekers
Informatie tijdens het bezoek wordt huidige bezoekers goed gewaardeerd
Betrokkenheid van grote groep vrijwilligers
Het Slot is als cultuurmerk gestegen van plek 17 naar plek 8 in 2 jaar
Het Slot scoort hoog op waardering en binding met bewoners uit de provincie Utrecht

Zwakten
•
•
•
•
•
•
•

Problematische inrichting ingang en parkeerterrein (veiligheid / esthetiek)
Lage (spontane) naamsbekendheid
NPS scoort laag: bezoekers bevelen het Slot niet snel aan bij anderen
Grote afhankelijkheid van zzp'ers en vrijwilligers (beperkte professionele en continue bezetting)
Lage score op diversiteit en vernieuwend aanbod
Lage score op bereikbaarheid met openbaar vervoer
Financiële kwetsbaarheid

Kansen
•
•
•
•
•
•

Duurzaamheid biedt kansen voor bewustwording, kostenbesparing en imago
Cultuursector wordt als belangrijk gezien door overheden.
Digitalisering kan een grotere rol spelen, o.a. bij beheer en onderhoud
Lichte stijging cultuur als vrijetijdsactiviteit
Coronacrisis leidt tot meer mensen die activiteiten in de buurt ondernemen
Nabijheid andere lokale musea en recreatieve locaties

Bedreigingen
•
•
•
•

Coronacrisis heeft financiële gevolgen
Cultuursector (digitaal) nog niet klaar voor het publiek van de toekomst
Bij vertrek van betaalde collega’s verdwijnt veel kennis
Andere kasteelmusea in de regio scoren hoger op bereikbaarheid en beleving van het bezoek
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Concurrentieanalyse
Kasteelmusea Regio Utrecht

In de regio Utrecht zijn er meerdere kasteelmusea te vinden. Dit zijn zowel samenwerkingspartners als
concurrenten van Slot Zuylen. Om de positionering van het Slot te bepalen is het van belang om
onderscheidend te zijn ten opzichte van de andere kastelen. Daarnaast kan deze analyse helpen bij het
bepalen van activiteiten die gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Locatie

Slot Zuylen is, in vergelijking met andere kasteelmusea uit de regio, het enige kasteel dat op fietsafstand te
bereiken is van een grote stad (Utrecht). De groene omgeving is bij alle kasteelmusea terug te zien. Zo ligt
Huis Doorn nabij het nationaal park de Utrechtse Heuvelrug. De bezoekers van het Slot beoordelen de
bereikbaarheid en parkeergelegenheid lager dan de andere kasteelmusea, wat ten dele opvallend is. Zo’n
20% van de bezoekers is ontevreden over de parkeermogelijkheden bij het Slot. De entree en
bewegwijzering wordt wel iets hoger beoordeeld in vergelijking met de andere kastelen.

Kasteel en tuin

Bij alle kasteelmusea kun je terecht voor bezoeken aan het kasteel en de tuinen. Echter zijn Slot Zuylen en
Kasteel Amerongen de enige kasteelmusea waar specifieke tuin rondleidingen worden aangeboden. Verder
is Slot Zuylen het enige kasteel waar bezoek op eigen gelegenheid tot voor kort niet mogelijk was. Slot
Zuylen wordt door bezoekers over het algemeen iets lager beoordeeld dan de andere kasteelmusea, dit
verschil is echter klein en het Slot scoort alsnog een mooie 8,5. De informatievoorziening van de tuinen
en in het Slot kan volgens bezoekers beter. De verzorging van de tuin en de gidsen van het kasteel en de
tuin worden juist boven het gemiddelde beoordeeld.

Winkel

De winkel van het Slot lijkt de enige winkel waar lokale producten uit de moestuin wordt verkocht. Verder
wordt de winkel goed beoordeeld met een gemiddelde van een 7,8. Hiermee zit zij hoger dan Huis Doorn
(6,5) en iets lager dan Amerongen (8,0). De positieve beoordeling bij het Slot heeft onder andere te
maken met de gastvrije begroeting bij binnenkomst. Verder ziet de winkel er verzorgd uit en zijn de
medewerkers gastvrij.

Horeca

Slot Zuylen lijkt het enige restaurant waar producten uit de eigen moestuin worden geserveerd. De
medewerkers, gastvrijheid en nette uitstraling van het restaurant worden goed beoordeeld. Verbeterpunten
die bezoekers zien bij het Slot zijn de beleving van het restaurant m.b.t. aansluiting bij het kasteel, het mist
authentieke details. Naast de naam koetshuis is er geen enkel aspect van het koetshuis dat verwijst naar de
originele functie van het pand.

Activiteiten

De Kasteelmusea komen grotendeels overeen in het aanbod van activiteiten, namelijk: rondleidingen
kasteel/tuin, kinderactiviteiten, zakelijke verhuur/groepen, trouwlocatie en horeca. Waarbij Huis Doorn
en Kasteel Amerongen meer inzetten op tentoonstellingen, educatie en kenniscentrum, spelen Slot Zuylen
en Kasteel de Haar in op bruiloften, fotorapportages en (grote) verhuurpartijen.

Merk

Slot Zuylen onderscheidt zich van andere kasteelmusea met de verhalen over de rol van de sterke
vrouwen. Dit zien we terug in het cultuurmerk, waar het Slot relatief goed op scoort. De
naamsbekendheid is gemiddeld en de spontane bekendheid is het laagst, hoewel dit verschil met
andere kasteelmusea klein is.
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