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Achter de schermen is hard doorgewerkt in 
het Museum om nieuwe creatieve producten 
te creëren.  Een nieuwe expositie en online 
virtuele tours. Daar zie ik de ondernemingsgeest 
van Gerard en Anton Philips in terug.
 
Ik ben trots op het hele team en dankbaar voor 
hun betrokkenheid bij het Philips Museum. Het 
jaar 2021 brengt hopelijk spoedig een nieuwe 
opening zodat wij kunnen doorbouwen op het 
succes van ons Museum. 

Hans de Jong
President Philips Nederland

In maart 2020 besloten wij bij Philips dat wij, daar waar mogelijk, vanuit huis zouden 
gaan werken vanwege het gezondheidsrisico door het COVID virus. Zo ook in het Philips 
Museum. Een enorme teleurstelling voor iedereen: de bezoekers, de medewerkers, 
waarvan in grote meerderheid onze vrijwilligers. Na de zomer kenden wij een tijdelijke, 
gedeeltelijke, opening waarbij de vrijwilligers transparante maskers droegen als 
bescherming. Niet comfortabel maar een teken van hun commitment om bezoekers 
rond te leiden. Helaas van korte duur. De tweede golf diende zich aan. Grote waardering 
voor de inzet van alle medewerkers en hun geduld. We keken reikhalzend uit naar de 
heropening. 

Commitment om bezoekers 
rond te leiden
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2019 was voor ons een fantastisch jaar. We mochten bijna 100.000 bezoekers 
verwelkomen. Het ging het Philips Museum voor de wind, het kón eigenlijk niet beter. 
In 2020 klopte COVID-19 aan onze voordeur. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar denk 
ik aan iedereen die zo hard getroffen is door het virus. Mensen die dierbaren verloren. 
De angst om besmet te worden of iemand te besmetten. Maar ik denk ook aan de 
herwaardering van de zorg, ‘zomaar een wandelingetje maken’, een fijn telefoongesprek. 
Ook denk ik aan alle kracht en energie die ik voelde als team Philips Museum om tóch 
verder te gaan met wat we doen, of we nou open of dicht zijn.    

Olga Coolen
Directeur Philips Museum

Wat we doen is namelijk heritage levend 
houden. Mooie verhalen vertellen over 
ondernemerschap en innovaties. Dat hebben 
we in 2020 gedaan met de nieuwe expositie 
Eendracht maakt macht, over de bijzondere 
band tussen Philips, PSV en de stad Eindhoven. 
Met onze nieuwe audiotours en de lancering 
van virtuele rondleidingen door het museum. 
Deze thematische tours zijn niet alleen 
informatief, maar ook interactief en gezellig. En 
dat laatste is juist nu zó belangrijk.

In 2020 hebben we minder bezoekers gehad 
dan in 2019 door noodgedwongen sluiting 
vanwege coronamaatregelen. Toch wil ik onze 
33.881 bezoekers nadrukkelijk bedanken dat ze 
zijn geweest. Het geeft toch aan dat mensen 
-ook in een extreme situatie- het belangrijk 
vinden om geïnspireerd te worden. Misschien 
júist in deze situatie. Daarnaast wil ik ook onze 
vrijwilligers bedanken. Nog nooit hebben we 
elkaar zo lang niet gezien en uit alles blijkt 
dat de wil om de museumblouse weer aan te 
kunnen trekken, groot is. Bedankt allemaal!

Olga Coolen
Terugblik door
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Philips Museum
Organisatie

Directeur
Olga Coolen

WGP*
Dagverantwoordelijken

Assistent Boekingen
Alie Maandag

Vrijwilligers- 
coördinator
Anita Ganzeboom - 
Van Son

Marketing en 
Communicatie
Janine Hoogendoorn

Tentoonstelling/ 
educatie/collectie
Sergio Derks

Werkgroepen
• Museum Kids 

Factory
• En toen was er licht
• De Lamp
• Gidsen
• Minicolleges

Werkgroepen
• Receptie en winkel
• Horeca
• BHV
• Kleine reparaties

WGP*
Educatie

Operatie
Martine Verheul

Duty Manager
Irene Warmoeskerken

Duty Manager
Petra Jongejan

Sales en boekingen
Esther van Kessel

Sales en boekingen
Angelique van Vugt

WGP*
Communicatie

Vrijwilligers
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De grote inzet en betrokkenheid van de 
vrijwilligers vormt hierbij een sterk fundament. 
Zij staan achter de balie, ontvangen de gasten, 
geven rondleidingen en verzorgen de horeca. 
Maar ze spelen ook in toneelvoorstellingen, 
ondersteunen de voorbereiding van 
evenementen en draaien mee met onze 
educatieve programma’s. Ook is er dit jaar een 
team van museumdocenten samengesteld die 
na intensieve training klaar waren om vanaf 
januari minicolleges te gaan geven. Onze 
vrijwilligers zijn het visitekaartje voor het 
museum. 

Helaas konden de vrijwilligers in 2020, op 
een paar maanden na, weinig in het museum 
werken. Op 11 maart hebben we de deuren 
tijdelijk moeten sluiten. We hebben het contact 
met onze vrijwilligers onderhouden met online 
koffiemomenten, kleine cadeautjes en een 
voordeursbezoek in het najaar.  

*WGP
Bijna elke afdeling van het museum wordt 
ondersteund door een medewerker die is 
geplaatst vanuit het werkgelegenheidsplan 
van Philips (WGP). Dit is een project van Philips 
waarbij werkzoekenden met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een jaar lang werkervaring 
kunnen opdoen in de Philips organisatie om 
hen op weg te helpen naar een toekomst met 
een stabiele werksituatie. 

Voor en achter de schermen van het museum werken mensen keihard om het de 
bezoekers zo fijn mogelijk te maken en het Philips verhaal te kunnen vertellen (online en 
offline). De organisatie van het Philips Museum bestaat uit ruim 100 vrijwilligers, een klein 
vast team van 9 personen en 6 collega’s vanuit het werkgelegenheidsplan (WGP) van 
Philips.

Sluitingen en heropeningen

eerste sluiting:  11 maart - 31 mei
tweede sluiting:  5 november - 18 november
derde sluiting:  15 december - 4 juni 2021

Van in het museum werken 
naar thuiswerken



10 Beeld uit expositie Eendracht maakt macht

Eendracht maakt macht
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Bijna alle ontwikkelingen in de Brainportregio 
vinden hun oorsprong in de periode tussen 
1910 en 1928. Philips werd, mede dankzij de 
ontwikkeling van gloeilampen en radio, een 
wereldconcern. Onder invloed van Philips 
werd het stadje Eindhoven, samen met de 
omliggende dorpen, een van de belangrijkste 
industriesteden van Nederland en PSV een 
internationale topclub. De kernwaarden van 
toen zijn onveranderd gebleven en steeds 
weer vertaald naar nieuwe ontwikkelingen op 
sociaal-maatschappelijk gebied, met Gerard en 
Anton Philips als grondleggers.

De bijzondere combinatie van topsport, 
gezondheid, recreatie, technologie, onderwijs, 
integratie en innovatie heeft sterk bijgedragen 
aan de onderlinge verbondenheid van de 
inwoners van Eindhoven. Met de expositie 
Eendracht maakt macht maakt het museum 
deze verbinding op fraaie wijze zichtbaar en 
geeft het een indruk van de rol die Philips 
daarbij speelde. Bovendien komen een aantal 
gedenkwaardige momenten uit de PSV-historie 
aan bod. Zo toont de expositie onder andere 
het originele stadionstoeltje van Frits Philips en 
een uniek hologram van de Europacup-1-beker 
uit 1988. Ook aanwezig is de tv-camera, gebruikt 
voor de eerste rechtstreekse uitzending van een 
wedstrijd van PSV in 1950.

Het verhaal van PSV, Philips en de stad wordt 
in de expositie verteld aan de hand van de 
belangrijkste ooggetuige: Frits Philips. Hij 
verrichtte in 1911 als jongen van 5 jaar de aftrap 
van de eerste wedstrijd van het Philips Elftal (de 
voorloper van PSV) en bleef tot zijn overlijden 
in 2005 vooraanstaand fan van de voetbalclub. 
Hij zag de stad Eindhoven groeien en speelde 
een belangrijke rol in de groei en bloei van het 
Philips-concern, waarvan 10 jaar als president.

De expositie is gebaseerd op het gelijknamige 
boek van journalist en PSV-historicus Frans 
van den Nieuwenhof. Het unieke beeld- en 
documentatiemateriaal is afkomstig van Philips 
Company Archives, PSV en uit privé-archieven 
van de familie Philips. Daarnaast zijn enkele 
bijzondere stukken via PSV en verzamelaars 
beschikbaar gekomen voor de expositie in het 
Philips Museum.

De tijdelijke expositie Eendracht maakt macht in het Philips Museum werd op 9 juni 
geopend. Deze expositie viert de al meer dan een eeuw oude verbondenheid van PSV, 
Philips en de stad Eindhoven. De voetbaltrots van Eindhoven staat hierbij symbool voor 
de ontwikkeling tot de metropoolregio Brainport Eindhoven.

PSV, Philips en de stad Eindhoven



Onze Museumdocenten geven Minicolleges over onderwerpen variërend van 
radio- en glastechniek tot innovatiekracht en röntgen.

12

in 2020
HoogtepuntenBekijk onze 

highlights video
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Museum Kids Factory
Kinderen (en hun ouders) kunnen sinds 
jaar en dag bij het museum terecht om in 
schoolvakanties lekker te komen knutselen. 
In 2020 werd de opzet hiervan coronaproof 
gemaakt, waarbij de gezinnen veel ruimte 
hadden. Ook hebben we Museum Kids Factory 
buiten de schoolvakanties aangeboden op 
woensdagen.   

De Lamp
Ook het toneelstuk De Lamp, over het 
ontstaan van Philips in Eindhoven, hebben we 
coronaproof gemaakt, met veel ruimte tussen 
de bezoekers.

Nieuw in 2020:

Het Philips Museum komt naar je toe
Om mensen die niet in de gelegenheid zijn 
een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door 
gezondheids- en vervoersproblemen, mee te 
nemen in de geschiedenis van Philips is er het 
programma: Het Philips Museum komt naar 
je toe. Hiermee richten wij ons op verpleeg- 
en zorgcentra. In de eigen, vertrouwde 
omgeving vertelt een vrijwilliger over de 
geschiedenis van Philips. Dit gebeurt aan de 
hand van nostalgische foto’s, producten en 
aansprekende anekdotes. Onze vrijwilligers 
proberen het gesprek aan te gaan met 
bewoners, waarin het delen van herinneringen 
centraal staat. Dit heeft een positief effect op 
bijvoorbeeld mensen met dementie.

Nieuw in 2020:

Minicolleges
In het begin van het jaar kon je in het museum 
terecht voor minicolleges over uiteenlopende 
onderwerpen uit de techniekgeschiedenis 
waarbij Philips een grote rol heeft gespeeld of 
nog speelt. De docent zijn een Philips-kenners 
en hebben jarenlang ervaring opgedaan 
binnen het bedrijf. Aan het einde van het jaar 
zijn de colleges in een professionele studio 
opgenomen om later te kunnen vertonen.
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Heropening in juni
Na (bijna) drie maanden dicht te zijn geweest, 
konden we in juni onze deuren weer openen. 
Voor alle medewerkers van het museum een 
hoogtepunt.

Nieuwe expositie: Eendracht maakt 
macht
Na de heropening, lanceerden we begin juni 
2020 de nieuwe tijdelijke expositie: Eendracht 
maakt macht, over de bijzondere band tussen 
Philips, PSV en de stad Eindhoven. Lees meer 
over deze expositie op pagina 11. Speciaal voor 
deze tentoonstelling kwamen Hans de Jong 
(President Philips Nederland), Toon Gerbrands 
(voorzitter PSV) en verschillende wethouders 
van de Gemeente Eindhoven lang. En het 
museum kreeg in 2010 ook bezoek van PSV-
voetballer Marco van Ginkel, mascotte Phoxy 
en Guus Meeuwis. 

Dutch Design Week

Een evenement waarmee Eindhoven zich elk 
jaar weer op de kaart zet, was dit jaar (vooral) 
een online belevenis. Sergio Derks, conservator, 
mocht aan de hand van een virtuele tour een 
Design Talk verzorgen over Philips Design.

Audiotours
De audiotour van Eendracht maakt macht, 
ingesproken door Frank Lammers, beviel zo 
goed dat we ook een Duitse audiotour (voor 
het hele museum) hebben gemaakt. Om onze 
oosterburen de mogelijkheid te bieden om het 
Philips-verhaal goed tot zich te nemen.

GLOW 
Normaal gesproken komen hier duizenden 
mensen (ook van buiten Eindhoven) op af, maar 
dit jaar was er een wat meer sobere GLOW. 
De stad Eindhoven stond een aantal avonden 
in een blauwe koepel. Met hier en daar een 
rode ballon. Dit jaar was het Philips Museum 
gesloten tijdens de festiviteiten van GLOW.
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125 jaar röntgen
In november 2020 vierden we de 125-jarige 
bestaan van röntgen. We vierden dit helemaal 
online. Met een achtergrondartikel, een online 
lezing van röntgen-expert Jan Hofman en een 
stripboek. 

#eindhovenfestival
Omdat 2020 een jaar met weinig evenementen 
was, hebben we samen met alle andere 
culturele instellingen van Eindhoven een twee 
weken durend (online) festival uit de grond 
gestampt: #eindhovenfestival. Het museum 
verzorgde daar een quiz, een online rondleiding 
en een aantal minicolleges. 

In de coronatijd is een 3D-model gemaakt 
van het museum. Bezoekers kunnen hiermee 
thuis op de bank zelfstandig door het museum 
wandelen. Maar net zoals in een ‘echt’ museum 
geldt: een gids die tekst en uitleg geeft over wat 
je ziet, is wel echt een meerwaarde. We hebben 
daarom een live virtuele tour bedacht mét gids 
én mogelijkheid om vragen te stellen. De eerste 
virtuele rondleiding hebben we kunnen geven 
bij de lancering van de expositie Eendracht 
maakt macht, daarna hebben we er nog een 
gegeven tijdens de Dutch Design Week en het 
#eindhovenfestival. We bieden de virtuele 
tours ook zakelijk aan of voor andere (grotere) 
groepen die een coronaproof uitje zoeken. 

Virtuele tours

Bekijk de promovideo
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Een greep uit de media
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Op 6 december 2020 
speelde het Philips Museum 
een rol in het programma 
Voor de vorm van de NTR.De nieuwe expositie 

Eendracht maakt macht 
werd onder de aandacht 
gebracht in een uitzending 
van Fox Sports.
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We willen weten wat bezoekers belangrijk vinden. 
Nieuw in 2020 was dat we dit vroegen met een 
enquête die bezoekers na hun bezoek kregen 
gemaild. Ook de feedback en reacties die we online 
krijgen worden altijd goed bekeken en beantwoord. 
We gebruiken deze feedback om de ervaring voor 
bezoekers te blijven verbeteren. Een aantal reviews uit 
2020:

“Een leuk museum wat een goed overzicht 
geeft van de geschiedenis van het Philips 
concern. Voor kinderen zijn er ook interactieve 
dingen te doen waarvoor het voor hun ook 
erg leuk is. Zeker iets om te gaan kijken als je 
in de buurt bent.”

“Met het hele gezin ruim 4 uur doorgebracht in dit leuke 
museum. Niet omdat het zo groot is, maar omdat er 
zoveel te zien is. De tour met de iPad voor €5,- was echt 
heel erg leuk (vooral geschikt voor de kids). De gegeven 
informatie was heel toegankelijk. Dat zie je in andere 
musea echt wel anders. Veel interactieve dingen te doen 
die werkelijk allemaal werkten. Misschien mag je van een 
museum over een techniekgigant als Philips niet minder 
verwachten, maar ik ben het eerlijk gezegd nog nooit 
eerder tegengekomen in een museum. Bovendien alles 
prachtig schoon. Dat is in deze Coronatijd belangrijker 
dan ooit.. Overal materiaal om aangeraakte objecten 
en handen schoon te kunnen maken. Normaal zou ik 
er in een review niet zo snel over beginnen, maar het 
was hier gewoon echt opvallend goed geregeld. Het 
grootste compliment voor het museum dat ik bedenken 
kan maakte één van mijn tieners die zei dat ze nooit had 
geweten dat Philips zo’n bijzonder bedrijf was, waar we 
als land echt trots op kunnen zijn en dat ze voortaan 
heel anders naar producten van Philips zouden kijken.”

“Zojuist de virtuele tour door het Philips 
Museum bijgewoond. Ik vond het een mooie 
ervaring. Beelden gezien die ik bij de fysieke 
rondleidingen nog niet eerder had gezien. 
Professionele opzet, duidelijk verhaal, mooie 
inkijkjes in het museum, inspirerend gebracht. 
Een aanrader! ”

“Ik was oprecht verrast door dit museum. 
Ik dacht dat het enkel over gloeilampen en 
dergelijke ging. Blijkbaar had Philips een heel 
erg grote invloed op de stad die Eindhoven 
vandaag is. Aanrader als je de dag in 
Eindhoven doorbrengt!”

facts & figures
Reviews,
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Waar komen de 
Museumkaartbezoekers 
vandaan?

Bezoekersaantallen
2014-2020

NPS: de mate van  
klanttevredenheid

Aantal rondleidingen 
2020: 85

Bron: Museumkaart
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Belangrijk om te weten:
>90% van de respondenten voelde zich veilig tot 
zeer veilig in het museum.

Facebook
 4,6/5 op basis van 312 reviews

TripAdvisor
 4/5 op basis van 989 reviews

Google 
4,4/5 op basis van 1685 reviews

door langere sluitingen
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Educatie
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Kijk in je lijf!
In 2020 hebben 127 leerlingen deelgenomen 
aan het programma Kijk in je lijf! Hiermee komen 
leerlingen van groep 7 en 8 spelenderwijs 
meer te weten over gezondheid, organen en 
manieren om in het lichaam te kijken. Met een 
dokterskoffertje in de hand voeren de leerlingen 
allerlei opdrachten uit. Het enthousiasme van 
de deelnemers laat zien dat dit programma 
aansluit bij de belevingswereld van de 
leerlingen. Belangrijk voor het museum is ook 
dat we hiermee uiting geven aan de visie van 
Philips: het leven van mensen verbeteren.

En toen was er licht
Veel scholen komen jaarlijks voor dit programma 
terug. In 2020 zijn 238 leerlingen uit groepen 
5 en 6 met enthousiaste begeleiding van onze 
vrijwilligers aan de slag gegaan met prisma’s, 
spiegels en lichtmeters. 

Museumschatjes
Het programma Museumschatjes van Erfgoed 
Brabant hebben we in het vaste programma 
opgenomen. In 2020 bezochten 591 leerlingen 
van het primair onderwijs uit de hele provincie 
het museum.

Mission Eureka 
Hoe leuk is het om in een groepje met een iPad 
het museum te ontdekken? In 2020 gingen 360 
leerlingen de uitdaging aan om de highscore 
te verbeteren met opdrachten waarmee ze 
spelenderwijs meer leren over verschillende 
Philips uitvindingen.

Studio Philips Museum
70 leerlingen werkten in 2020 aan een eigen 
film over de geschiedenis en toekomst van 
Philips. Dat is de opdracht van Studio Philips 
Museum. Elke leerling krijgt een eigen rol in 
het productieproces en wordt uitgedaagd om 
actief mee te doen. Daarmee wordt het lerend 
ontdekken vormgegeven.

In 2020 bezochten 1624 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs het Philips 
Museum. De educatieve programma’s rondom licht, gezondheid en andere Philips 
onderwerpen spreken de scholen enorm aan. Kinderen en leerkrachten ervaren het 
museum als een unieke plaats om te leren over wetenschap, erfgoed en techniek. 

Het doel van de programma’s is om leerlingen te stimuleren in het ontdekken, 
onderzoeken en ontwerpen. 
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evenementen
Zakelijke

Een zakelijke bijeenkomst voor de sluiting in verband met het coronavirus
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“Everything went very well. Your staff 
was terrific and extremely helpful.  
Thanks for all that you did to help 
make the evening a huge success”.

“Enorm bedankt voor de goede 
zorgen. Het blijft een super locatie 
om als Philips team offsites/trainingen 
te hebben. Uit de werkomgeving, 
maar toch een sterke link met ons 
eigen bedrijf. En dan daaromheen de 
goede faciliteiten van jullie, nogmaals 
dank”.

In de opstelling van de 
vergaderzaal De Vest houden 
we rekening met de 1,5 meter 
afstand. 

Het Philips Museum is ook te boeken voor zakelijke evenementen zoals 
managementvergaderingen, netwerksessies, diners en exclusieve avonden in de 
expositieruimte. We hebben in het begin van het jaar en in de zomer van 2020 een aantal 
events mogen hosten, hierna helaas niet meer in verband met alle Corona-maatregelen. 
De context van uitvindingen en ondernemerschap van deze bijzondere locatie wordt 
door vele zakelijke bezoekers ervaren als inspirerend om juist de blik op de toekomst te 
richten. Een aantal reacties van zakelijke klanten:
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