Stichting Ramtorenschip Buffel
Verklaring musea gerelateerde codes.
De Stichting Ramtorenschip Buffel onderschrijft de volgende codes en zal zo veel als in haar
vermogen ligt er naar streven om het museale handelen en opereren in lijn met deze codes uit te
voeren.
•
•
•
•
•

Governance code cultuur 2019.
Fair Practice code.
Ethische code voor Musea.
Code Diversiteit & Inclusie.
Lamo 2016.

Governance code Cultuur 2019:
Alle 9 principes zover deze van toepassing zijn op de stichting.
Fair Practice code:. De gebruiker van de Fair Practice Code stelt zich tot doel: om, met in achtneming
van:
•
•

De Governance Code Cultuur
De Code Culturele Diversiteit

Zich in te zetten voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain: En de volgende kernwaarden uit te dragen
en waar te maken:
•
•
•
•
•

Solidariteit
Transparantie
Duurzaamheid
Diversiteit
Vertrouwen

Een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering en respectvol, solidair en in vertrouwen met
elkaars belangen rekening te houden ten dienste van een sterke sector die de potentie en kansen
van makers ten volle benut en doet renderen.
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Ethische code voor Musea:
De Ethische Code voor Musea biedt een instrument voor professionele zelfregulering op een aantal
gebieden waar het museum zijn specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft en
waarmee de nationale wetgeving zich niet of niet voldoende bezighoudt. De Code legt
minimumnormen vast voor de handelwijze en het prestatieniveau van museummedewerkers en
anderen die tot de museale beroepsgroep gerekend worden. De Code legt ook vast wat het publiek
redelijkerwijs mag verwachten van het museale beroepsveld.

Code Diversiteit & Inclusie:
De vijf principes:
1.
2.
3.
4.
5.

Je weet waar je staat ten aanzien van diversiteit en inclusie.
Je integreert diversiteit en inclusie in je visie.
Je creëert draagvlak binnen je organisatie voor het naleven van de code.
Je stelt een plan van aanpak op, gericht op continue verbetering.
Je monitort de evalueert naleving van de code en je legt er verantwoording over af.

Lamo 2016:
De Leidraad Afstoten Museale Objecten (lamo). Het afstoten van collectieonderdelen wordt binnen
de stichting beschouwd als een onderdeel van professioneel collectiebeheer. Afstoten kan
noodzakelijk zijn om het overvolle depot op te schonen, of om het museumschip te ontlasten van
objecten die niet (meer) in de collectie passen, of om objecten een betere bestemming te geven in
een ander museum of elders. Samen met museale verwervingen maakt het deel uit van het
collectiebeleid van de Stichting Ramtorenschip Buffel.

Datum: 01-04-2021

Namens de stichting, de Voorzitter: T Wensink.
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