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Doelstellingen van SIEHO

SIEHO is een stichting, opgericht in 2001 welke zich ten doel stelt:  “Het 
industriële verleden van het staalbedrijf in IJmuiden levend te houden .......”. Dit 
doel wordt bereikt door het “selectief behouden en in beheer nemen van 
objecten ....welke zo mogelijk ontsloten worden voor een breed publiek, 
bijvoorbeeld middels expositie.” (citaten uit de statuten)
De in beheer zijnde collectie bestaat uit onder meer onderdelen van 
bedrijfsinstallaties, maquettes van installaties, modellen, films en beeldmateriaal.

Ter realisering van haar doelstelling werkt de stichting samen met het 
Staalbedrijf Tata Steel te IJmuiden. 

SIEHO werkt voor het collectiebeheer uitsluitend met vrijwilligers, hoofdzakelijk 
(oud)medewerkers van het staal bedrijf. De collectie is ondergebracht in en rond 
de voormalige buizengieterij. Daar bevinden zich ook de kantoor- en werkruimtes
voor de vrijwilligers.
De gebouwen en terreinen, alsmede de installaties en de infrastructuur zijn 
eigendom van Tata Steel en worden om niet beschikbaar gesteld aan SIEHO, ten 
laste van een budget voor het  Hoogovens Museum. 
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Activiteiten afgeleid uit de doelstellingen:

 In samenwerking met Tata Steel IJmuiden exploiteren van een 
bedrijfsmuseum met de volgende functies 
◦ Informeren over de geschiedenis van het bedrijf en de locatie
◦ Informeren over de processen in het oude én huidige bedrijf
◦ Tonen van erfgoedzaken (machines, apparaten en instrumenten)
◦ Jeugd kennis laten maken met techniek (in samenwerking met Techno 

Challenge en Techniek Carrousel)
 Het in eigen beheer uitgeven van het tijdschrift Historisch Hoogovens, 

twee maal per jaar.
 Het verzamelen en conserveren van objecten en documenten, van belang 

in het kader van de doelstellingen
 Het vastleggen van de gehele collectie in een data base 

Beleid

Voor de komende jaren heeft het bestuur de volgende ambities geformuleerd, 
ten aanzien van

 Algemeen
◦ De vrijwilligersorganisatie vormgeven door het vastleggen van 

taakverdelingen, verantwoordelijkheden en communicatiestructuren.
◦ De samenwerkingsovereenkomst met Tata Steel IJmuiden aanpassen 

en een effectieve operationele samenwerking van de 
vrijwilligersorganisatie met het bedrijf vorm geven.

◦ Het gericht werven van vrijwilligers om de ambities te verwezenlijken.
◦ De mogelijke bijdrage van SIEHO en het museum in het technische 

educatie programma van Tata Steel (Techno Challenge, Techniek 
Carrousel) onderzoeken en deze implementeren in de organisatie.   

 Museum
◦ Met het museum een volgende slag maken van professionalisering 

(= kwaliteit optimaliseren van de organisatie en de mens in de 
organisatie) en structureren van de processen/activiteiten die in het 
museum plaatsvinden.

◦ Procesuitbeelding verder uitwerken van erts naar hoogoven via 
staalfabriek naar walserijen.

◦ Tijdlijn updaten en het Tata concern hierin integreren.
◦ Openingstijden uitbreiden en bezoekersaantallen verhogen door o.a. 

meer bekendheid te verwerven zowel op het bedrijf als in de regio.
◦ Een substantiële rol spelen bij het 100 jarig bestaan van het 

staalbedrijf in IJmuiden, in 2018.
 Collectiebeheer

◦ Vaststellen van selectiecriteria voor het behoud en afstoten van 
objecten en documenten

◦ De doelstelling is de collectie een spiegel te laten zijn van de historie 
van het staalbedrijf, de tijdlijn. Een overzicht van de huidige praktijk 
van het staalmaken via de proceslijn en tevens een doorkijk in de 
techniek en de bijzondere onderwerpen, die een rol spelen bij de 
staalbereiding
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◦ Het vastleggen van de collectie in de data base (Adlib) en daarvoor 
voldoende menskracht aantrekken en opleiden.

Bestuur

Het bestuur van SIEHO bestaat per ultimo 2015 uit 10 personen. In juli heeft 
Adriaan Bets zijn bestuursfunctie neergelegd. Johan van Ikelen is hem eind 2015
opgevolgd als voorzitter van de werkgroep herstructurering en zal in 2016 gaan 
toetreden als bestuurslid
In december 2015 is één nieuw bestuurslid aangetreden, te weten Menno van 
Maanen. Menno gaat in januari Fred Krop opvolgen als secretaris.

In 2015 zijn 15 bestuursvergaderingen gehouden. 

Bestuurssamenstelling SIEHO (stand 31 dec 2015)

naam status verantwoordelijkheden

Pieter van Tongeren Tata Steel medew. Voorzitter,
contacten met bedrijfsleiding

Fred Krop vrijwilliger Secretaris, 
secretariaat

Dick Meijne vrijwilliger Penningmeester,
financiën, ledenadministratie

Ton Hurkmans vrijwilliger Vice voorzitter, 
personele zaken, ICT, web site 

Menno van Maanen Tata Steel medew. Lid, 
volgt secretaris in januari 2016 op

Jeanette Koks Tata Steel medew. Lid,
contacten SF, organisatie evenementen

Dick Veel vrijwilliger Lid,
beheer gebouw en infrastructuur

Robin Zwiers vrijwilliger Lid,
museum operationeel

vacature Lid,
collectiebeheer en inrichting museum

vacature Lid,
communicatie en marketing
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Medewerkers

Alle medewerkers van SIEHO zijn vrijwilliger, met uitzondering van enkele 
gedetacheerde Tata Steel medewerkers.
Vastgesteld is dat er geen formele afspraken bestaan met de vrijwilligers over de
te leveren werkzaamheden, de voorwaarden en de verplichtingen wederzijds. Het
ontwikkelen van een vrijwilligerscontract, naar voorbeeld van andere 
vrijwilligersorganisaties, wordt door het bestuur noodzakelijk geacht.

Werkwijze en communicatie

Een begin is gemaakt met een Handboek voor medewerkers. Hierin zal op 
termijn de werkwijze binnen SIEHO en met name het Hoogovensmuseum op een
eenduidige manier worden vastgelegd en beheerd. Te denken valt aan 
werkinstructies, procedures en regels.

Teneinde de medewerkers eenduidig te informeren over bestuursbesluiten 
worden onregelmatig z.g. bestuursmededelingen verzonden. Dit wordt door de 
secretaris verzorgd. In totaal  9 bestuursmededelingen hebben in 2015 het licht 
gezien.

De algemene vergaderingen (AV's) vormen een belangrijk middel om de 
medewerkers te informeren over ontwikkelingen in organisatie en bestuur en om 
van gedachten te wisselen over vragen en opmerkingen welke in de organisatie 
leven. Naar aanleiding van signalen uit de organisatie dat de vrijwilligers zich 
onvoldoende gehoord voelden door het bestuur zijn extra AV's gehouden, in 
totaal 4.  

Over de activiteiten van de vrijwilligers op dagelijkse basis wordt door Rob Meijer
verslag gedaan in het weekbericht. Het bestuur is Rob zeer erkentelijk voor de 
50 weekberichten van zijn hand.

Relatie met Tata Steel

De voortgang bij het actualiseren van de samenwerkingsovereenkomst met Tata 
Steel uit 2003 is zorgelijk. Dit is niet alleen nodig door de overgang van Corus 
naar Tata Steel maar ook door gewijzigde omstandigheden en inzichten. Met 
name het feit dat het museum operationeel een afdeling van Tata Steel is, zij het
bemenst door vrijwilligers, maakt  het nodig nadere afspraken te maken en deze 
vast te leggen in een overeenkomst.

Door zowel de moeilijke economische situatie waarin het bedrijf verkeert als de 
gewijzigde operationele relaties staat het beschikbare budget van Tata Steel voor
het museum al jaren onder druk. Desalniettemin is voor 2015 weer een budget 
vastgesteld voor het museum. 
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Activiteiten en resultaten per verantwoordelijkheidsgebied

Personele zaken
In februari overleed George Jimmink. George was een gewaardeerd medewerker 
vanaf de oprichting van SIEHO.
In 2015 zijn, naast een nieuw bestuurslid, drie nieuwe vrijwilligers in de 
organisatie verwelkomd: Piet Beers, Tiny Vriend en Dionne Ruurda.
Daarmee waren per ultimo 2015, 44 vrijwilligers aan SIEHO verbonden.
Daarnaast zijn drie medewerkers van Tata Steel bij Sieho gedetacheerd. Zij 
voeren passende werkzaamheden uit.

Collectiebeheer en inrichting museum

In de periode april tot oktober 2015 is er een fototentoonstelling geweest in het 
kader van 70 jaar bevrijding. Deze tentoonstelling heeft veel waardering geoogst
bij de bezoekers. 

Door de werkgroep herinrichting is hard gewerkt aan een de staalhoek, 
georiënteerd rondom de maquette van OSF1. Deze maquette waaraan door de 
familie Roodt enkele jaren is gewerkt, is in november feestelijk opgeleverd.
 
In de loop van 2015 hebben, op verzoek van Tata Steel oriënterende gesprekken
plaatsgevonden met Tata Steel (Customer Relations & Communication) over 
plannen om het Hoogovensmuseum te integreren in een toekomstig bezoekers 
centrum. Deze gesprekken zullen in 2016 worden voortgezet, in samenhang met 
de plannen voor de viering van het Centennial in 2018.

Museum operationeel

Bezoekersaantallen in 2015

Betalende bezoekers: 1198
Donateurs en personeelsleden (gratis):  1008

Evenementen van Tata Steel in het museum: 139x met in totaal 6424 bezoekers.
Hierin zijn de ROM dagen (Reunie Oud Medewerkers), Techniek Carroussel, re-
cepties en overige bijeenkomsten inbegrepen.

Veiligheid.
In het begin van het jaar is de werkgroep Veiligheid en Milieu begonnen met het
structuren van de veiligheid. Met  de hulp van twee veiligheidsdeskundigen van
Tata  Steel  ,  René  Meijer  en  Peter  Koridon,  werden  de  RI&E  onderwerpen
gewogen. Besloten is om de werkplaats en het bedrijfsnoodplan verder uit te
werken.
In de werkplaats werden alle opgestelde gereedschap machines en de stellage
voor opslag afgekeurd. In samenwerking met de HTD werd een verbeteringsplan
opgesteld  en  uitgevoerd.  Alle  keuringen  van  elektrisch  handgereedschap  en
gereedschap  machines  worden  voortaan  door  de  HTD  uitgevoerd.  Onze
coördinator is Jaap Minkes.
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Het bestaande bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan was niet uitvoerbaar door een
wisselende dagelijkse bezetting en het ontbreken van BHV-ers. Door Piet Beers,
vrijwilliger  en  voormalig  veiligheidsdeskundige  van  Tata  Steel,  wordt  het
ontruimingsplan herschreven.

Museumbemanning
Het vinden van rondleiders voor de weekenden van de stoomtreinritten, gaat
steeds stroever. Dankzij enkele vrijwilligers die meerdere weekenden kwamen, is
het wel gelukt.
Dit  jaar  is  het  museum wederom onderdeel  geweest  van  de  ROM-dagen  en
Burendagen van Tata Steel.  Met name tijdens de Burendagen,  met ca.  2600
bezoekers, kreeg het museum hoge waarderingscijfers.
Om het aantal vrijwilligers op peil te houden heeft Sieho een oproep voor nieuwe
vrijwilligers geplaatst  in  het verenigingsblad van de VOHM en het Tata  Steel
magazine “ Over staal”. Ook tijdens de algemene vergadering van de VOHM is
deze oproep herhaald.
In de laatste maanden heeft de Ontdekplek geen kinderen ontvangen van de
Techniek Carrousel omdat de subsidie pot van Techno Challange leeg was.

De winkel.
Na de verplaatsing van de winkel is deze verder verbeterd en ingericht.

Communicatie en Marketing

In samenwerking met Een Zee van Staal in Wijk aan Zee werd promotie gedaan 
voor de "staalroute"op twee dagen waarop men met de stoomtrein kon rijden, 
het museum bezoeken en een rondleiding in de beeldentuin kon doen.

Op 4 mei 2015 werd de  fototentoonstelling over Hoogovens in oorlogstijd 
geopend na afloop van de dodenherdenking. Deze tentoonstelling genoot 
belangstelling van de lokale pers en veel waardering van de museum bezoekers.

In het kader van het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed heeft de 
provincie Noord-Holland in 2015 het Festival Industrie Cultuur georganiseerd. 
Het Hoogovens museum heeft hieraan een bijdrage geleverd met een lezing over
ijzer maken vanaf het begin van de jaartelling tot heden. Deze werd voor een 
gemêleerd gezelschap van kenners en algemeen belangstellenden met veel 
waardering ontvangen.

ICT

Er is goede vordering gemaakt met het Adlib pakket voor collectiebeheer. Een 
belangrijk deel van de collectie staat nu geregistreerd in Adlib, maar veel nog 
niet.  Er zijn nog grote verschillen in registratiepercentage van de diverse 
deelcollecties. Het merendeel van de collectie kunst is vastgelegd, maar er is nog
veel werk te verrichten aan de foto- en filmcollecties. Tevens is er veel voortgang
geboekt met het standaardiseren van de registratie, onder meer door de 
standplaatsen te standaardiseren en de thesaurus te schonen. Het proces om 
nieuwe aanwinsten te schiften en de museumwaardige zaken te registreren en 
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importeren in Adlib is gestroomlijnd en wordt in nauwe samenwerking met de 
WCOO uitgevoerd.
Alle digitale bestanden, foto’s, films en documenten zijn beveiligd opgeslagen op 
een grote netwerkschijf in het interne Sieho netwerk. Ook de bedrijfsfilms van 
ValkVisuals, die in ons beheer gekomen zijn, zijn beveiligd opgeslagen en 
beschikbaar gemaakt.
Adlib is door ons gemigreerd naar een betere database (Microsoft SQL)
Vanwege het vele invulwerk dat nog gedaan moet worden is een derde licentie 
aangevraagd.

De dekking van het draadloze netwerk is uitgebreid tot het hele museum. Helaas
laat de bandbreedte van de internetverbinding nog te wensen over, waardoor de 
snelheid niet erg hoog is. Hiervoor zal in het komend jaar gezocht worden naar 
mogelijke verbetering.

In diverse museumzalen zijn interactieve beeldschermen geplaatst. Hiermee 
kunnen bezoekers zelf, met behulp van aanraakschermen, het productieproces in
beeld brengen met animaties en filmpjes.

Verder zijn er nog ontwikkelingen geweest om de aanwezigheid en presentatie 
van het museum op internet te verbeteren. Op de website zijn animaties 
geplaatst en het museum heeft nu ook een Facebook-pagina, die weer verwijst 
naar de website. Op Youtube is een aantal filmpjes geplaatst (onder andere van 
de route naar het museum en over de ontdekplek). Tenslotte is er een Twitter-
account (@Hoogovensmuseum), deze wordt echter nog niet erg actief gebruikt.
In het Tata Steel netwerk is meer structuur gebracht door het realiseren van 
speciale Sieho accounts voor het secretariaat, financiën, reserveringen en 
algemeen.

Gebouw en Infrastructuur

Afgelopen jaar is een einde gekomen aan het gedeeld gebruik van de grote 
werkplaats en is het door anderen in gebruik zijnde separate opslagruimte ter 
beschikking gekomen van de museumvrijwilligers. Deze laatsten werden 
onaangenaam verrast met de afkeur van de daar opgestelde 
bewerkingsmachines waarna in samenwerking met de Technische Dienst van 
Tata IJmuiden een oplossing is gezocht en gevonden.

In het museum is met medewerking van de Tata Brandweer de 
vluchtroutesignalering geheel volgens de richtlijnen in orde gemaakt en zijn 
aanpassingen uitgevoerd om veilig te kunnen vluchten. 
De elektrische veiligheid in de zogeheten Ontdekplek is op ook het niveau van de
geldende richtlijnen gebracht.

Het meest in het oog springende uitvoeringsproject in het museum was het 
vergroten en verbeterd inrichten van een ruimte, speciaal gewijd aan de 
staalbereiding. Het gereed gekomen model van staalfabriek 1 heeft hierbinnen 
een prominente plaats gekregen.
De vergaderruimte van het museum is heringericht zodat daar voortaan ook aan 
kleinere gezelschappen presentaties kunnen worden gegeven.
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De activiteiten rondom het museum betroffen het verbeteren van de bebording 
om zo het ongewenst parkeren tegen te gaan en bij de fietsenstalling aan de 
oostzijde is antiparkeer belijning aangebracht.

De buitenopstelling is ook aangepakt. 
Zo is de grote boei verplaatst en geschilderd en vanaf het grote parkeer terrein 
een echt baken voor het museum geworden.
Er zijn activiteiten verricht om het grote Oxystaalfabriek 2 converterlager te 
conserveren en te completeren, het hijsjuk is van de kanaalzijde naar het 
middenvak verplaatst en er is een begin gemaakt met de renovatie van de 
möllerwagen.
De meest spectaculaire activiteit was het herplaatsen van de Hoogoven 7 top die 
scheefstand was beginnen te vertonen. Met hulp van de Tata montageafdeling en
de firma Mammoet werd deze klus perfect geklaard.

De communicatie met de gebouweigenaar Site Facilities verloopt nogal moeizaam
en we zijn in gesprek met die afdeling om verbeteringen te bewerkstelligen. 
Gelukkig zijn de moeilijkheden om noodzakelijke artikelen uit de Tata IJmuiden 
magazijnen voor de museumvrijwilligers beschikbaar te krijgen achter de rug 
sinds de Tata Technische Dienst heeft aangeboden om die activiteit voor ons uit 
handen te willen nemen.

Donateurs en Historisch Hoogovens

Het aantal donateurs nam af van 657 tot 645 op 31 december 2015.

Twee uitgaven van Historisch Hoogovens zagen het licht.  
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Financieel jaarverslag over 2015

Toelichting bij financieel verslag

Het negatief resultaat over 2015 kan worden toegeschreven aan de volgende 
posten.
1. In 2015 zijn tien computersystemen gekocht ter verbetering van de 
presentaties in het museum.

2. Het toenemende aantal vrijwilligers van buiten de directe omgeving zorgt voor
een toename van de reiskostenvergoedingen.

3. Gezien de slechte staalmarkt zijn verschillende kleinere kostenposten niet ten 
laste van het Tata Steel-budget gebracht. Sieho heeft daarvoor de eigen 
middelen aangewend.
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SIEHO Financieel overzicht 2015 
in euro's 

Beginsaldi 01-01-2015 31.804,26 

Ontvangsten: 
Donaties 7.244,06 

Entreegelden 3.406,50 
Verkopen 888,80 

Overige inkomsten  - 
Rente 288,28 

Uitgaven: 
Reiskosten 4.902,54 

Drukwerk H.H. 3.617,90 
Inventaris 4.633,83 

Kleine uitgaven 1.378,73 
Bankkosten 318,69 

Lunchpakketten 20,00 
Museumuitgaven 1.507,90 

Representatie 2.146,30 
Abonnementen 462,25 

Eindsaldi 31-12-2015 24.643,76 

Resultaat 2015      (neg.)  € 7.160,50-



Bijdrage Tata Steel

De huisvesting van het museum en de SIEHO kantoren komt geheel voor 
rekening van Tata Steel. Algemene voorzieningen zoals onder meer 
kopieerfaciliteit, koffievoorziening, telefoon en computerfaciliteiten (Tata Steel 
netwerk), verwarming en verlichting worden door Tata Steel verzorgd zonder 
kosten voor SIEHO.
Daarnaast stelt Tata Steel jaarlijks, op basis van een door SIEHO ingediende 
begroting, een budget ter beschikking voor noodzakelijke activiteiten en 
werkzaamheden in het museum. Op het laatste is dit jaar weinig afgeboekt.

Externe relaties

SIEHO is aangesloten bij onder meer de volgende organisaties.

 Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN)
 Stichting Erfgoed, organiseert o.a. VNODIA (Vlaams Nederlandse 

Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie)
 ERIH (European Route of Industrial Heritage)
 Stichting Holland Route

Aangesloten bij ERIH. 
Ons museum is opgenomen in de Holland Route, een toeristische route 
langs industrieel erfgoed in Noord Holland

 Adlib  gebruikersgroep
 Erfgoedvereniging Heemschut
 Museum Federatie Noord Holland

Deze vereniging beoogt de belangenbehartiging van alle Noord Hollandse 
musea en is in 2014 opgericht als opvolger van twee soortgelijke regionale
organisatie.
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