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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.  

 
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  
• Het in eigen beheer uitgeven van het tijdschrift Historisch Hoogovens,. 

• 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  
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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 Steel concern hierin verder integreren. 

◦ Openingstijden uitbreiden en bezoekersaantallen verhogen door o.a. 
meer bekendheid te verwerven zowel op het bedrijf als in de regio. 

• 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 

◦ Het vastleggen van de collectie in de data base (Adlib) en daarvoor 
voldoende menskracht aantrekken en opleiden. 
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Bestuur 

 
Het bestuur van SIEHO bestaat per ultimo 2018 uit 9 personen. Fred Krop heeft 

afscheid genomen van het bestuur.  
 
In 2018 zijn 14 bestuursvergaderingen gehouden.  

 

Bestuurssamenstelling SIEHO (stand 31 dec 2018) 

Naam status verantwoordelijkheden 

Pieter van 

Tongeren 

Tata Steel 

medew. 

Voorzitter, contacten met bedrijfsleiding 

Menno van Maanen Tata Steel 
medew. 

Secretaris 

Jeanette Koks Tata Steel 
medew. 

Lid, contacten SF, organisatie evenementen 

Dick Veel Vrijwilliger Lid, beheer gebouw (incl contact met SF) en infra 

Robin Zwiers Vrijwilliger Lid, museum operationeel, veiligheid 

Mieke Jansen Vrijwilliger Lid, HR en Communicatie en Marketing 

Johan van Ikelen Vrijwilliger Lid, werkgroep herstructurering 

Jaap Vessies Tata Steel 
medew. 

Penningmeester, Financiën, ledenadministratie 

Floor Scheffer Tata Steel 
medew. 

Lid, ICT zaken, Historisch Hoogovens  

 

aftredend: 

Fred Krop  Vrijwilliger Lid 
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Medewerkers 

 
Alle medewerkers van SIEHO zijn vrijwilliger, met uitzondering van 2 

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 
 

In 2015 is een begin gemaakt met een Handboek voor medewerkers, hier zijn in 
2018 voornamelijk op gebied van Veiligheid verdere stappen in ondernomen. 

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. 

 
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 de komst van de Visitor Experience, en de daarmee 
gepaard gaande onzekerheid, zijn extra AV's gehouden, in totaal 4. Als gevolg 
van diverse ontwikkelingen binnen de Tata Steel organisatie is de realisatie van 

een Visitor Experience Center stopgezet  
 

Over de dagelijkse activiteiten van de vrijwilligers 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 

 
Het actualiseren van de samenwerkingsovereenkomst met Tata Steel uit 2003 is 
nog steeds actueel en een vernieuwing hiervan staat hoog op de agenda bij het 

bestuur. Dit is nodig door gewijzigde omstandigheden en inzichten, zoals de 
opening van het museum in 2008 en, hoewel niet gerealiseerd, de 

ontwikkelingen rondom de Visitors Experience.  
 
Ondanks de slechte economische situatie waarin het bedrijf verkeerde is er 

desalniettemin voor 2018 weer een budget vastgesteld voor het museum.  
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Activiteiten en resultaten per verantwoordelijkheidsgebied 

 
Personele zaken    

 
In 2018 hebben wij afscheid moeten nemen van Arie Korving. 
Als vrijwilliger hield hij zich bezig met het verzamelen en archiveren van foto’s en 

filmmateriaal. Arie zelf was een fervent soloreiziger en maakte heel veel 
prachtige foto’s. Zijn markante verschijning en “eigen wijze” van verhalen 

vertellen over zijn avonturen zullen nog lang in ons geheugen blijven.    
 
In 2018 zijn 4 nieuwe vrijwilligers in de organisatie verwelkomd: Cor Augustijn, 

Hans Hoek, Jan Molenaar en Ton Spiering. 
 

Daarnaast zijn dit jaar twee medewerkers van Tata Steel bij Sieho gedetacheerd. 
Zij voeren passende werkzaamheden uit. Na 5 jaar detachering heeft Emin op 28 
mei afscheid genomen. Gerard heeft dit vastgelegd in een fotoboekje hetgeen 

Emin zeer op prijs heeft gesteld. Ultimo 2018 is er nog 1 gedetacheerde. 
 

Het beleid t.a.v. toegangsverlening tot het bedrijfsterrein is door Tata Steel 
aangepast. In 2018 zijn 5 passen verlengd dan wel vernieuwd. Een verdere 

afstemming met het beleid van Tata Steel is gewenst gebleken. 
 
Museum operationeel 

 
Bezoekersaantallen in 2018 

 
Betalende bezoekers: 1275 
Donateurs en personeelsleden (gratis): 476 

 
Veiligheid en Milieu 

 
In het afgelopen jaar is de werkgroep Veiligheid en Milieu verder gegaan met het 
opstellen van voorschriften voor de veiligheid en het milieu in en rondom het 

museum. Er zijn acht nieuwe voorschriften voor de veiligheid geschreven en vijf 
voor het milieu. 

Het plein tussen de hoofdingang van het museum en de grote werkplaats is 
voorzien van een nieuwe laag asfalt. Hiermee behoren valpartijen door losse 
stenen en gaten, tot het verleden. 

In het kader van bereikbaarheid bij calamiteiten, is de grote werkplaats voorzien 
van een telefoon. 

Met de werkgroep “Herinrichting” is afgesproken om bij grote werkzaamheden en 
projecten onze veiligheidsdeskundige Piet Beers in te schakelen. 
 



   
 

  pag. 7 van 13 

Balie en rondleiders 

 
Door het opleiden van vrijwilligers zijn er nu vijf vrijwilligers die de balie kunnen 

bezetten. Voor aankomend jaar zal gekeken worden naar ‘bedrijfskleding’.  
Voor de bestaande en nieuwe rondleiders zijn er drie workshops georganiseerd 
om de inhoud van een rondleiding te standaardiseren met de mogelijkheid van 

een eigen inbreng. Hiervoor is ook een handboek samengesteld waarin een 
rondleiding, met de nodige achtergrondkennis, voor volwassenen en kinderen is 

vast gelegd. De handboeken zijn op naam aan de ca. 18 rondleiders uitgedeeld. 
De beheerder van de handboeken is Hans Rendering. Hij zal ook de handboeken 
up-to-date houden. 

Als proef was het museum in de zomermaanden op vrijdag open gesteld voor 
bezoekers. Het aantal bezoekers viel tegen. Overwogen wordt om de extra 

openstelling op zondag te proberen 
 
In het bestuur is besloten om de toegangsprijs voor volwassenen, per 1 januari 

2019, te verhogen van €3,00 naar €5,00. 
 

Museumbemanning 
Het vinden van voldoende rondleiders en gastvrouwen/heren voor onder meer de 

weekenden van de stoomtreinritten, heeft onze voortdurende aandacht. Om de 
openstelling van het museum uit te kunnen breiden is actieve werving van deze 
categorie vrijwilligers noodzakelijk.  

 
Communicatie en Marketing 

De folders zijn vernieuwd en er zijn diverse aanpassingen aan de website 
verricht.  Als promotie is een advertentie van het Hoogovens Museum geplaatst 
in de  Vakantiekrant najaar 2018, met een oplage van 50.000 stuks en 

verspreidingsgebied heel Nederland.  
 

In een aantal regionale bladen en overige media is ruim aandacht geschonken 
aan diverse tentoonstellingen in het museum en aan het 100 jarig bestaan van 
het Staalbedrijf. Veel vrijwilligers hebben hier hun bijdrage aan geleverd.  

 
In 2019 zullen deze activiteiten verder onder de aandacht komen. 

 
ICT 
In 2018 is de vernieuwing en vervanging van het PC-bestand voortgezet. 

Inmiddels zijn bijna alle oude SIEHO PCs vervangen en voorzien van Windows 10 
en Office 365. De Tata Steel PCs waren al eerder vervangen door nieuwe PCs 

voorzien van Windows 8 en Office 365 (de huidige bedrijfsstandaard). 2019 staat 
in het teken van vervanging van de bestaande beamers en verdere training van 
Adlib gebruikers wordt voorbereid. 
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Gebouw en Infrastructuur 

 
Afgelopen jaar is door de gebouw eigenaar ca 20 m2 van het museumdepot 

geclaimd om een nieuwe verwarmingsinstallatie te kunnen realiseren. 
Dientengevolge hebben vrijwilligers het in het depot ondergebrachte deel van 
onze collectie moeten verdichten waarna in goede samenwerking het project 

gerealiseerd is. Tevens is het depot afsluitbaar gemaakt. 
 

De klimaatbeheersing van het museum is verbeterd doordat twee dak 
ventilatoren gangbaar zijn gemaakt. Hierdoor kan op zomerse dagen de warmte 
uit het museum naar buiten worden afgevoerd vermits ook de aanzuigroosters in 

het voorjaar van 2019 vervangen zullen zijn. 
 

Een verdere verbetering betrof het realiseren van een nieuwe museumtoegang 
met sluisfunctie waardoor binnen- en buitenklimaat op een professionele manier 
van elkaar zijn gescheiden zijn en er tevens een beperkte extra expositie 

oppervlakte bij gekomen is.  
 

Het onveilige asfalt voor het museum is afgelopen jaar vervangen door nieuw 
asfalt waardoor de situatie voor bezoekers en vrijwilligers weer veilig is. 

 
Op plekken waar de vloertegeltjes losgekomen waren in de grote hoogovens zaal 
zijn deze door museumvrijwilligers en de gebouwen eigenaar hersteld. 

 
Werkgroep inrichting museum 

 
Activiteiten: 
In buitenopstelling is de Möller weegwagen toonbaar en toegankelijk gemaakt en 

tevens zijn nieuwe tekstborden gemonteerd. 
 

In het jubileumjaar van Tata Steel heeft het hoogovens museum met een vijftal 
regiomusea samengewerkt  en elk heeft een expositie, gerelateerd aan het 
jubileum van het staalbedrijf, opgezet. Het hoogovens museum zelf heeft een 

tijdelijke tentoonstelling gehad over geëmailleerd staal. 
In hetzelfde kader heeft het hoogovens museum gewerkt met de museum ( 5 

stuks) tour ter gelegenheid van 100 jaar Tata Steel IJmuiden. 
Het Huis van Hilde organiseerde een historische ijzermaak manifestatie en met 
goed resultaat heeft een museum team hieraan meegedaan met een eerste plek 

tot gevolg. 
Daarnaast had het museum een archeologische tentoonstelling in samenwerking 

met het Huis van Hilde van vondsten op het terrein van het staalbedrijf. De oude 
koe is inmiddels naar Huis van Hilde verhuisd. 
In de feestweek zelf hebben vrijwilligers meegewerkt aan het 100 jaar staal 

feest, waaronder vervoer van gasten en het bemannen van de ‘stand’. 
 

In het kader van de week van het Industrieel Erfgoed is in samenwerking met 
het Hem-lab weer een viertal 4 kinderbijeenkomsten georganiseerd. 
 

Het hoogovens museum is gastheer geweest van een tentoonstelling van het 
Lucas Gilde met schilderijen over Tata Steel. 
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Inrichting: 

Er is door de inrichtingsgroep gefocust op een verdere logische indeling van de 
grote zaal en de themahalletjes en zijn deze product gerelateerd en in de juiste 

productievolgorde opgezet. Daardoor hebben nogal wat verschuivingen plaats 
gevonden. 
Onze vuurvast collectie heeft een andere en logischere plek gekregen en is nu 

beter toegelicht met tekst. 
 

Er zijn nieuwe touchscreens in tijdlijn geïnstalleerd ter vervanging van de oude 
oorspronkelijke touchscreens die einde levensduur bereikt hadden. 
In de grote zaal is een projectietafel gerealiseerd met het hele terrein van het 

staalbedrijf met verklarende toelichtende tekst. 
 

Voor de tijdlijn voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van de bedrijfs 
highlights naar 100 jaar. 
 

In de grote zaal zijn de oude computers uit het depot gehaald en nu in onze 
permanente expositie opgenomen en verder is er een start gemaakt met een 

eveneens permanente expositie over ontwikkeling van de automatisering bij 
staalbedrijf IJmuiden. 

 
De presentatie over de walserijen is nu logisch opgesteld. 
 

Voor het item materiaal onderzoek is een aparte hoek vrijgemaakt en is de 
expositie materiaal controle door Gerard Gleijm opgesteld en feestelijk geopend 

door Jeroen Ruoff. 
 
Na de familiedagen van de Kooks- en Gasfabrieken zijn twee virtual reality brillen 

met films beschikbaar gesteld door bedrijfschef Paul Veltman en gebruiksklaar 
gemaakt door een vaste opstelling te creëren. Een mooie moderne aanwinst 

hebben we er zo bij. De locatie brillen is in de grote wals ondergebracht. 
 
In de grote zaal zijn drie dwarsschotten gemonteerd waardoor er beschikt kan 

worden over meer tentoonstellingsruimte. Verder is de wand van het museum 
verfraaid met grote fotozeilen van het 100 jaar feest en een aantal is al aan de  

muren gemonteerd. 
 
Van de Tata Steel montageafdeling heeft het museum een stuk van de 

hoogovengasleiding ter beschikking gekregen. De plaatsing wacht nog op 
definitieve plek in de buitencollectie als er twee blokvormen een nieuwe 

bestemming hebben gekregen. 
 
Er is afstand gedaan van de glascollectie uit de oorspronkelijke hoogovens 

glasblazerij omdat die niet paste in de ten doel gestelde collectie van het 
museum. Het glaswerk is overgenomen is door Hemlab in Zaandam. 

 
Het model van Warmbandwalserij 1 naderde eind 2018 de voltooiing. 
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Donateurs en Historisch Hoogovens 

 
In 2018 zijn twee (extra dikke) themanummers van Historisch Hoogovens 

uitgebracht. Deze nummers stonden in het teken van het honderdjarig bestaan 
van het bedrijf en gaven in vogelvlucht een overzicht van die periode. Op beide 
nummers zijn positieve reacties ontvangen van donateurs en uit Tata Steel. 
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Financieel jaarverslag over 2018 

 

 
 
 
Toelichting bij financieel verslag 

 
Opmerkingen: 

Overige inkomsten: In 2017 zijn veel inkoopfacturen rechtstreeks door Tata 
Steel betaald. In 2018 maakte Tata Steel een budget over van 40 kEUR, 
bestaande uit een standaard budget van 20 kEUR en 20 kEUR extra o.a. t.b.v. 

centennial en nieuwe ingang. De inkoopfacturen zijn in 2018 daarom 
rechtstreeks door SIEHO betaald. De inkoopfactuur van de nieuwe ingang (24 

kEUR) wordt in 2019 betaald. 
 
Inventaris: 

Dit betreft een aantal inkoopfacturen van BuyitDirect, maar ook veel declaraties 
kleine aankopen. Representatie: Dit betreft de facturen aan Grafimedia, Rijser, 

Frans attracties, vakantiekrant en promocompanie. 
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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. 
 

 
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 

• ERIH 
• Holland route; 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. 
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Bijlage 1; detail informatie financiën  

 


