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1.. Samenvatting: Openbare Schatkamers in verandering
1.11

Inleiding: onderwerp en onderzoeksvraag

Hett onderwerp van dit onderzoek was de organisatie van musea, in een tijd van verzelfstandiging
enn privatisering. Musea hebben zich in de afgelopen eeuwen ontwikkeld tot professionele
culturelee organisaties met een grote diversiteit aan doelen en activiteiten . Vanuit
organisatiekundigg perspectief zijn in dit onderzoek musea gedefinieerd als organisaties waarin de
combinatiee van twee kernfuncties centraal staat: een collectiefunctie en een publieksfunctie. De
combinatiee van deze twee functies, het verzamelen en bewaren van allerlei 'schatten' in
combinatiee met de openbare functie om die schatten aan den volke te tonen, stelt soms
tegengesteldee eisen aan de organisatie. Dit vormt een centraal en typerend spanningsveld in
musealee organisaties (zie hoofdstuk 3.8).

IllustratieIllustratie 1 Uit: "Zorg voor de Nationale Schatkamer, Beleidsnota van het Rijksmuseum, 1991(Amsterdam,(Amsterdam, 1991)
11

De International Council of Museums (ICOM) heeft een veel geciteerde definitie geformuleerd,
diee in het Nederlands vertaald als volgt luidt: "Een museum is een permanente instelling in dienst
vanvan de maatschappij en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het
makenmaken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt,
wetenschappelijkwetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van stu
educatieeducatie en genoegen." (Maurits, 1974).
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Eenn rapport van de Algemene Rekenkamer uit 1988 bracht aan het licht dat het functioneren van
dee rijksmusea beneden de maat was. De rijksoverheid formuleerde daarop een beleid gericht op
verzelfstandigingg van de rijksmusea, met als doel de bedrijfsvoering te verbeteren en
tegelijkertijdd de taken van de overheid terug te brengen. Ook op het niveau van provincies en
stedenn in Nederland stond de relatie tussen overheid en musea in de jaren '90 volop ter discussie.
Eenn deel van de discussie richtte zich op de financiële positie van musea en de mogelijkheden
vann sponsoring om die positie te verbeteren. Er gingen stemmen op voor meer vrijheid van
handelenn van musea. Veel musea hebben sindsdien grotere autonomie verworven, tegelijkertijd
echterr is de financiële bijdrage van overheden in de meeste gevallen aanzienlijk gebleven. Musea
zijnn daarmee veelal organisaties geworden op het grensvlak van overheid en markt.
Doell van dit onderzoek was empirisch onderbouwde uitspraken te doen over de invloed van
autonomiee op de effectiviteit van musea, in samenhang met veranderingen in de omgeving van
musea.. De vraag was of er in de onderzochte gevallen aanwijzingen zijn dat er bij grotere
autonomiee in musea vaker effectieve organisatie- en managementkenmerken zijn. Daaraan
gekoppeldd was de vraag of de effectiviteit van musea, die in het afgelopen decennium grotere
autonomiee hebben verkregen, inderdaad is toegenomen.

Kunstsponsonng,, een nieuwe
*rjndd in het bedrijfsleven

IllustratieIllustratie 2 Eindjaren '80 spitste de discussie in de
kunstwereldkunstwereld zich vooral toe op de rol van sponsoring,
compilatiecompilatie van krantenkoppen.
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1.2.. Raamwerk van het onderzoek
1.2.11.2.1 Inleiding
Inn musea waarin de geschiedenis van ambachten wordt getoond, vinden we soms
"meesterstukken"" gemaakt door een "gezel" om zijn meesterstitel te behalen. Zo'n meesterstuk
wijktt vaak af van de "gewone" producten die in het betreffende vak voor een opdrachtgever of
voorr de markt vervaardigd. Het ging er om te tonen dat de gezel de verschillende technieken van
bijvoorbeeldd het aanzetten van oortjes of het maken van tuitjes meester was. Een meesterstuk kon
err daarvan dus meer hebben dan voor het praktischee gebruik echt nodig was.
Ietss dergelijks is er ook met een proefschrift aan de hand. Er wordt in dit proefschrift onder meer
verslagg gedaan van nogal wat theoretische, methodologische en technische exercities waarvan,
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achteraff en zeker door de meer praktisch geïnteresseerde lezer, de vraag gesteld kan worden of
dezee exercities absoluut noodzakelijk waren voor de beantwoording van de onderzoeksvragen en
inn hoeverre ze essentieel waren voor de resulterende visie op het fenomeen "musea tussen beleid
enn markt". De "materiedeskundige" lezer vraag ik het "proefschrift-karakter" van dit verslag in
aanmerkingg te nemen. Aan de "wetenschappelijk" georiënteerde lezer vraag ik begrip voor de
conditiess die maakten dat sommige theoretische, methodologische en technische aanzetten niet
opleverdenn wat er aanvankelijk mee werd beoogd. In het verslag zijn ze toch opgenomen, niet
alleenn volledigheidshalve, maar ook omdat ze me de aanleiding, de entree en het alibi voor mijn
rondgangg langs de musea leverden. Die rondgang moet achteraf bezien gezien worden als een
uitvoerigee empirische verkenning en niet, zoals aanvankelijk werd geambieerd, een empirische
bewijsvoering. .
Ikk heb mij laten inspireren door het theoretisch raamwerk en de daaruit volgende
veronderstellingenn van Kastelein, c.s. (1990, 1991a, 1991b)3, aangevuld met meer pragmatische
inzichtenn over taak-, markt- en hybride organisaties (In 't Veld, 1995). Het gaat hierbij om wat
zouu kunnen worden aangeduid als een (post-)contingentiebenadering, met een zekere nadruk op
dee wenselijkheid van empirische toetsing. Een dergelijke toetsing was aanvankelijk ook mijn
voornemen.. Om geldig te zijn vergt die echter 1. een gevalideerd onderzoeksinstrumentarium, 2.
eenn statistisch toereikend aantal "gevallen" met binnen die verzameling voldoende variatie van de
onderzoeksvariabelenn en 3. uitsluiting van "stoorvariabelen". Aan geen van de drie eisen bleek
uiteindelijkk volledig te kunnen worden voldaan. Het (MOD)instrumentarium (zie MODhandboek,, 1986 en hoofdstuk 5) bleek deels niet geheel van toepassing te zijn op de onderzochte
musea,, deels binnen het beperkte menskracht- en tijdsbestek niet uitvoerbaar. De middelen voor
eenn grootschaliger en sneller onderzoek bleven uit. De variatie op sommige van de voor het
onderzoekk relevante variabelen bleek beperkt. En tenslotte bleek de doorlooptijd van het
onderzoekk te lang om de invloed van de turbulenties en de snelle ontwikkelingen in dit
onderzoeksveldd uit te sluiten: de "onderzoeksobjecten" veranderden als het ware "waar je bij
stond". .
Well is geprobeerd een dertigtal uiteenlopende musea systematisch te vergelijken met betrekking
tott hun autonomie, hun organisatie en management, en de oordelen die ze genereren. Omdat dit
veldd nauwelijks of nooit op een dergelijke wijze is betreden, meen ik dat het verslag en de
uitkomstenn van deze verkenning de moeite waard is.
1.2.21.2.2 Autonomie
Verzelfstandigingg en privatisering zijn in dit onderzoek geïnterpreteerd als (deel-) trajecten van
autonomiseringg van organisatieonderdelen binnen een grotere organisatie (of van organisaties
binnenn een georganiseerd bestel). Daarbij kunnen er organisaties met verschillende vormen,
gradenn of stadia van autonomie ontstaan. De essentie van autonomisering is dat een organisatie(22

Zie bijvoorbeeld Groot, 1981, Swanborn, 1991,
In Bijlage 1 is een 'Systematisch overzicht van betekenissen' opgenomen, ontleend aan dit
theoretischh raamwerk.
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onderdeel)) die(dat) in de uitgangsituatie via tal van voorschriften en regels met handen en voeten
gebondenn is aan één of meer externe stuur-en regelcentra (in het jargon een 'extern
gespecificeerdee eenheid' of EGE) meer eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgt
(volgenss het jargon resulterend in een 'resultaatverantwoordelijke eenheid' of RVE). De (interjorganisationelee omgeving van een EGE noemt Kastelein (1990) een mono- of multicentrale
aspectspecificerendee organisatie (of MCA-omgeving), de omgeving van de
'resultaatverantwoordelijkee eenheid' noemt hij een contractuele multi-organisatie (of CMO). Alle
organisatiess (of onderdelen daarvan) kunnen geplaatst worden op een as tussen extreem EGE /
MCAA en extreem RVE / CMO (zie figuur 1.1). Bij wat in de beleidspraktijk 'verzelfstandiging' is
gaann heten, gaat het om de rechterhelft van het totale autonomiseringstraject, bij 'privatisering'
gaatt het om het meest rechtse gedeelte. Voor overheidsorganisaties houdt dit laatste deeltraject in
datt ze in een meer of minder volledige marktpositie komen.(zie Sylvester 2000).
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FiguurFiguur 1.1 Aulonomisering als beweging op de as van MCA naar CMO (Kastelein, 1991)
1.2.31.2.3 Enkele begrippen
Toenemendee complexiteit in de samenleving betekent voor organisaties dat ze moeten voldoen
aann andere eisen, waarmee de onzekerheid van deze organisaties toe neemt. Daardoor neemt de
mogelijkheidd om te plannenn af, de flexibiliteit van de organisatie moet toenemen om hetzelfde te
bereiken.. Niet iedere vorm van onzekerheid heeft voor de organisatie dezelfde consequenties:
sommigee onzekerheden kunnen goed verwerkt worden, omdat de kennis die daarvoor nodig is
beschikbaarr is of ingehuurd kan worden. Voor andere onzekerheden is juist extra aandacht nodig.
Ditt vraagt een andere vorm van organiseren dan onzekerheden die min of meer 'standaard'
opgelostt kunnen worden.
Passendheidd (goodness of fit) is een centraal begrip in contingency-benaderingen. Passendheid
will zoveel zeggen dat, als de omgeving meer complex en dynamisch is, ook de organisatie meer
complexx en dynamisch zal moeten zijn. Een organisatie is passend als die in staat is de informatie
tee genereren die nodig is om de onzekerheden van de omgeving te verwerken.
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Alss een eenheid autonoom is, heeft deze eenheid de vrijheid om de organisatie meer passend te
makenn bij de omgeving. Vooral als die omgeving in verandering is, heeft de eenheid vrijheid van
handelenn nodig om de organisatie passend te houden. Oftewel de eenheid moet flexibel kunnen
reagerenn op de omgeving. Verwacht wordt dat passendheid tussen systeem- en
omgevingsvariabelenn de kans op effectiviteit doet toenemen. Immers, de organisatie wordt geacht
bijj passendheid voldoende informatie te hebben om de benodigde taken uit te voeren. Daarom
wordtt verondersteld dat autonomie kan bijdragen aan passendheid en daarmee ook aan de kans
opp effectiviteit.
Alss indicatie van effectiviteit, of althans van het draagvlak van betrokkenen en daarmee van de
overlevingskanss van de organisatie op langere termijn, zijn in navolging van Kastelein de
oordelenn van een aantal verschillende categorieën betrokkenen (stakeholders) gekozen.
Effectiviteitt is daarmee niet een objectief gegeven, alle mogelijke criteria kunnen de stakeholders
tott hun oordeel brengen. Oordelen kunnen ook verschillen per stakeholders categorie.
1.2.41.2.4 Veronderstellingen
Dee vraag is of de geschetste theoretische optiek ook inzicht kan verschaffen in organisatie en
managementt van musea, in een tijd van verzelfstandiging en privatisering.
Dezee optiek leidt tot de volgende veronderstellingen. Als organisaties meer vrijheid van handelen
hebben,, zijn er voor de organisatie minder belemmeringen om bij de opgave passende
organisatie-- en managementkenmerken te realiseren, vooral kan er een betere 'fijnafstemming'
gerealiseerdd worden ('finetuning'). Verondersteld wordt dat de verschillende stakeholders van de
betreffendee organisaties deze 'passendheid' gunstiger zullen beoordelen. In die zin wordt
verondersteldd dat de 'passendheid van organisatie- en management' de verklarende variabele is
tussenn autonomie en oordelen (als indicatie van effectiviteit) (zie figuur 1.2).
groteree kans op

FiguurFiguur 1.2. Passendheid als verklarende variabele tussen autonomie en effectiviteit
Dezee veronderstelling is feitelijke opgebouwd uit enkele onderliggende veronderstellingen:
Alss de autonomie van musea groter is, is de kans groter dat de organisatie- en
managementkenmerkenn van deze musea beter passen bij de opgave
Alss de organisatie- en managementkenmerken van musea passender zijn, is de kans groter
datt de oordelen over deze musea gunstiger zijn
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Uiteraardd houdt dit ook een derde veronderstelling in:
Alss de autonomie van musea groter is, zijn de oordelen over deze musea gunstiger.
1.2.51.2.5 Hybriditeit
Inn aanvulling op bovengenoemde benadering kan gewezen worden op het begrip hybriditeit (zie
ook:: Schuster 1998). Het begrip hybriditeit vindt zijn oorsprong in de neo-institutionele
economischee benadering (zie hoofdstuk 3.2). In ons land is dit begrip door In 't Veld (1995)
gebruiktt om duidelijk te maken dat professionele overheidsorganisaties die op afstand gezet
worden,, in een overgangsgebied tussen overheid en markt functioneren en daarbij deels een
'taakgerichte',, deels een 'marktgerichte' oriëntatie krijgen. 'Taakgericht' houdt in dat de oriëntatie
gerichtt is op één (of meer) centra, en dat specificaties geformuleerd zijn van *binnen uit'.
'Marktgericht'' houdt in een op externe vragen inspelende oriëntatie. Aangezien ook musea steeds
meerr gezien kunnen worden als dergelijke professionele organisaties, kan dit begrip hybriditeit
verhelderendd werken bij het beschrijven en begrijpen van wat zich afspeelt in de organisaties van
museaa bij toenemende autonomie.
1.33

Aanpak van het onderzoek

1.3.11.3.1 Onderzoeksfasen
Naa een vooronderzoek, waarin naast literatuuronderzoek ook interviews werden gehouden in
tweee musea in Nederland en acht musea in de Verenigde Staten, werden in de eerste
onderzoeksfasee C.B.S-gegevens4 van ruim vijfhonderd musea geanalyseerd. Daaruit zijn in een
tweedee fase 210 musea met mimimaal twee medewerkers aangeschreven met een enquête, die
eenn respons van 104 uitvoerige vragenlijsten opleverde. Van deze musea werd, op een enkele
uitzonderingg na, tevens toestemming verkregen om gebruik te maken van de financiële gegevens,
diee in het bezit waren van het C.B.S. Tenslotte werden in een derde fase in 30 musea uitgebreide
interviewss gehouden met de directie en in musea met minimaal 10 personeelsleden ook met één
off meer medewerkers. Tevens werden er omgevingsonderzoeken uitgevoerd, waarin zes of
zevenn stakeholders van deze 30 musea zijn benaderd met een korte vragenlijst om hun oordelen
overr het functioneren van deze musea te geven.
1.3.21.3.2 Het modulaire basismodel van organisatie en management
Dee interviews in de musea zijn samengesteld met behulp van de zogenaamde MOD-systematiek
(ziee hoofdstuk 5). Deze systematiek is zeer uitgebreid en moest gezien de grote tijdsinvestering
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Tot 1991 werd door het Centraal Bureau van de Statistiek(C.B.S.) een uitgebreide jaarlijkse
vragenlijstt toegestuurd aan alle bij deze instelling bekende musea.
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Niet in ieder museum is het gelukt van alle stakeholders antwoorden te krijgen. Niet ieder
museumm heeft bijvoorbeeld een vriendenvereniging.
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diee een enkele doorlichting vergt vereenvoudigd worden. De MOD-systematiek is gebaseerd op
hett modulaire basismodel van organisatie en management van Kastelein, dat kan worden
weergegevenn als een blokschema van de organisatie, het management en de bijbehorende
monitorvoorzieningen,, een overzicht van hoofdvariabelen per blok en een beschrijving van de
belangrijkstee samenhangen tussen deze variabelen (zie figuur 1.3). Een bestaande checklist om de
relatievee scores van autonomie te bepalen (de MCA-CMO-c/ïecWw*, zie: Kastelein, 1990, Burger
1992,, Treur 1998) is in de interviews aangepast aan de praktijk van musea. Voor een bepaling
vann de onzekerheid van de opgave is gekeken naar het feitelijke werkpakket en de
randvoorwaardenn waarbinnen deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (eigenlijk gaat het
omm 'boundary conditions', letterlijk vertaald 'grensvoorwaarden'). De organisatie is onderscheiden
inn technologie, structuur en cultuur, management is onderscheiden in operatie-, organisatie- en
omgevingsmanagement.. Verschillende stakeholders zijn benaderd voor oordelen over de
onderzochtee musea (bezoekers, medewerkers en directie, collega-musea, verenigingen van
museumvrienden,, besturen of andere machtcentra, V.V.V.-medewerkers). Er zijn uiterste
schaalwaardenn benoemd en aan alle variabelen relatieve scores van 1 tot 5 toegekend (zie figuur
1.4). .
Management t
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1.44

Profielen van musea: enkele onderzoeksuitkomsten

1.4.11.4.1 Inleiding
Dee variabele kenmerken uit het model kunnen in een profiel met relatieve scores van 1 tot 5
wordenn weergegeven. Van dertig musea zijn profielen opgesteld (zie Bijlage 6) waarin de
kenmerkenn van museale opgaven, organisatie en management (en monitoring) zijn opgenomen,
evenalss de oordelen over deze musea.
1.4.21.4.2 Opgaven
Onzekerheidd van de opgave kan te maken hebben met de omvang en complexiteit van de
werkzaamheden,, of met de aard van de werkzaamheden (vooral collectiegericht en
wetenschappelijkk of in de eerste plaats publieksgericht). Ook kunnen randvoorwaarden
onzekerheidd met zich meebrengen, bijvoorbeeld een complexe, uitgebreide collectie of een grote
concurrentie,, of een grote onvoorspelbaarheid van het budget. Slechts enkele, vooral kleine
museaa hebben (nog) een opgave die relatief'zeker' te noemen is. Men kan zich hierbij
bijvoorbeeldd een lokale bezienswaardigheid voorstellen, die weinig aan verandering onderhevig
iss en diee met graagte door een lokale overheid gefinancierd wordt, omdat de instelling zodanig
belangstellendenn aantrekt dat de lokale gemeenschap er wel bij vaart. In toenemende mate
hebbenn musea een complex, onzeker werkpakket en relatief onzekere randvoorwaarden. Zowel
dee publiekstaak als de collectietaak is sterk geprofessionaliseerd, er gaat veel geld om, de
bezoekersmarktt is potentieel groot maar onzeker, de verwachtingen vanuit de omgeving zijn
hoog.. Ongeveer de helft van de musea neemt in dit opzicht een tussenpositie in.
1.4.31.4.3 Organisatie en management
Tenn behoeve van de organisatie van professioneel-inhoudelijke werkzaamheden is in veel
gevallenn het streven de meest geavanceerde ('zoekgerichte') technologische voorzieningen te
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realiseren.. Veel musea hebben recent geïnvesteerd in hun gebouwen en tentoonstellingen, in
publieksfaciliteitenn en ondersteunende educatieve voorzieningen. Collecties worden met behulp
vann computers en nieuwe beeldtechnieken ontsloten. De technologie mag dan aansluiten bij de
omgevingseisen,, de flexibiliteit van de besluitvorming en interne communicatie (structuur) en de
vernieuwingsgezindheidd in het museum en de ontvankelijkheid voor impulsen vanuit de
omgevingg (cultuur) blijven daar op het moment van onderzoek gemiddeld bij achter. Collectieenn publieksdiensten werken langs elkaar heen, zonder afstemming in de totstandkoming van
tentoonstellingen.. De collectiedepots zijn voor de meeste publieksmedewerkers een volledig
onbekendd terrein, terwijl sommige 'conservatoren' nooit een stap zetten in het publieke gedeelte
vann het museum.
Uitt bedrijfsmatig oogpunt hebben musea vaak nog statische organisatiekenmerken, meer nog dan
vanuitt professioneel inhoudelijk perspectief. Er is op het moment van onderzoek een beperkt
kostenbewustzijnn in veel musea, ofschoon de noodzaak meer kostenbewust te gaan werken wordt
erkend.. De afdeling personeel en financiën wordt door de professionele stafmedewerkers veelal
gezienn als een ondergeschikte, dienstverlenende afdeling, die overigens in de afgelopen tijd aan
invloedd en professionaliteit heeft gewonnen. Er was een tijd dat sommige museumdirecteuren
geenn inzicht hadden in de financiële positie van hun organisatie-eenheid, noch in de betalingen
aann hun personeelsleden of zelfs in de personele bezetting van hun museum, omdat een (andere)
overheidsafdelingg dit soort zaken voor het museum regelde. Die tijd is echter voorgoed voorbij.
Hett management op het dagelijkse uitvoerende niveau (operatiemanagement) is in veel musea
redelijkk geprofessionaliseerd en resultaatgericht, in ongeveer een derde van de musea wordt een
meerr bewerkingsgerichte stijl gehanteerd. Het management bemoeit zich dan veel meer met
uitvoerendee werkzaamheden. Soms is de directeur tevens conservator en is er een weinig
gespecialiseerdee managementfunctie.
Naarr de omgeving toe stellen slechts enkele musea zich confronterend op, in meerderheid is het
omgevingsmanagementt te typeren als redelijk coöperatiegericht. Er zijn in veel musea public
relationss managers in dienst genomen of een educatief medewerker is voorlichter geworden, er is
inn toenemende mate aandacht voor het publiek middels publieksonderzoek, het belang van de
pers,, als potentieel reclamemedium voor het museum en het gevaar van een slechte kritiek in de
krantt wordt door veel museumdirecteuren ingeschat als van groot belang. Toch wordt er nog
weinigg echt gestuurd op basis van de gegevens die middels onderzoek zijn verkregen; slechts een
enkelee keer maakt een p.r-functionaris deel uit van het managementteam. Wat betreft het
organisatiemanagementt wordt in veel gevallen een middenweg gezocht tussen ontwerpgericht en
ontwikkelingsgericht.. Veel museumdirecteuren zien zichzelf als een mediator tussen de
verschillendee tegenstrijdige belangen die in een museum om de voorrang strijden6. Sommigen
hebbenn een bevlogen inhoudelijke visie en kunnen een ontwerpgerichte stijl hanteren zonder het
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Het behoud van een collectie-item kan bijvoorbeeld gebaat zijn duisternis, de belangen van het
publiekk kunnen gediend zijn bij voldoende licht om het collectie-item goed te kunnen zien en de
bedrijfsmatigee belangen van het museum kunnen op de korte termijn gelegen zijn in zo groot
mogelijkee inkomsten uit verkoop van toegangskaartjes. Voortdurend moeten dergelijke belangen
tegenn elkaar afgewogen worden.
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draagvlakk te verliezen. Een enkele keer slechts is het management er op gericht om een cultuur te
stimuleren,, waarin vanuit de werkvloer het beleid mee richting gegeven kan worden, in een
pogingg zo goed mogelijk aan te sluiten op de omgeving.
Ookk de managementondersteuning (monitorvoorzieningen) op de drie onderscheiden
managementniveauss is vergeleken. De groep met redelijk ontwikkelde managementondersteuning
iss relatief iets groter dan de groep met weinig ontwikkelde managementondersteuning.
1.4.41.4.4 Oordelen

Dee oordelen van stakeholders over musea zijn over het algemeen gunstig: op een schaal van 1 tot
100 worden er nauwelijks onvoldoendes gegeven en ligt het gemiddelde op een 8. De minst
gunstigee oordelen worden gegeven door medewerkers en door collegae. Publieksoordelen
daarentegenn zijn zelden negatief: mensen zijn een dagje uit, ze waarderen het dat er naar hun
meningg gevraagd wordt en reageren genuanceerd. In bijna de helft van de gevallen geven
stakeholdersstakeholders aan dat hun oordelen in de afgelopen tijd gunstiger zijn geworden, de andere helft
ziett geen verschil en slechts in een enkel geval is er een negatieve trend in oordelen.
1.4.51.4.5 Autonomie
Watt autonomie betreft was er bij de start van het onderzoek (getuige de enquête-uitkomsten) een
groterr verschil tussen musea met beperkte en musea met ruime autonomie dan later in het
onderzoek,, tijdens de interviews. In de periode dat het onderzoek is uitgevoerd nam de autonomie
vann musea gemiddeld gezien toe. Vooral de personele en de financiële autonomie waren tijdens
dee enquêtes beperkt, met name in overheidsmusea. In de loop van één of twee jaren was (op het
momentt van de interviews) de zeggenschap over personeelszaken sterk toegenomen, er was
minderr gedwongen winkelnering, de vrijheid van handelen aangaande financiële zaken was
toegenomen,, zij het nog niet op alle punten even veel. Op het terrein van huisvesting is de
autonomiee gemiddeld beperkt gebleven, maar daar hechtten de musea ook het minste belang aan.
Tijdenss de enquêtes was de zeggenschap over collectie- en tentoonstellingsbeleid in
overheidsmuseaa gemiddeld groter dan in zelfstandige musea. Op het moment dat de interviews
gehoudenn werden was een dergelijk verschil niet meer waarneembaar. Deze, wat ik genoemd heb
'inhoudelijke'' autonomie bleef in overheidsmusea die verzelfstandigd waren onverminderd groot.
Bijj onderverdeling van de onderzochte musea in drie autonomiecategorieën konden de profielen
vann deze musea vergeleken worden. Daaruit bleek dat in de museumcategorie met de grootste
autonomiee vergeleken met de andere categorieën meer musea voorkwamen met een grote
onzekerheidd van de opgave, met een flexibele en matrixachtige organisatie en met
verhoudingsgewijss coöperatief, eindproduct- en ontwikkelingsgericht management. De musea in
dezee categorie werden tevens gemiddeld iets gunstiger beoordeeld.
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Inn de categorie musea met de minste autonomie daarentegen komen vaker musea voor met een
ontwerpgerichtee stijl van sturen en regelen, relatief statische en hiërarchische organisatie, vooral
vanuitt bedrijfsmatig perspectief. In verhouding verwerven deze musea vaker minder gunstige
oordelen,, in het bijzonder van externe stakeholders (zie figuur 1.5 a en b).
Ditt is in lijn met de theoretische veronderstelling dat autonomie, opgave, organisatie- en
managementkenmerkenn en oordelen enige samenhang zouden vertonen.
1.55

Passendheid als verklarende variabele

1.5.11.5.1 Omgevingspassendheid

Ookk als een eenvoudige formule waarmee lineaire samenhangen kunnen worden berekend op de
dataa worden losgelaten, is er enige ondersteuning voor de veronderstelling dat musea met meer
autonomiee verhoudingsgewijs vaker een passende organisatie hadden, vooral de
bedrijfsmatigheidd van de organisatie was groter, terwijl ook vaker de monitorvoorzieningen
sterkerr ontwikkeld waren. Tevens genereerden die musea vaker gunstiger oordelen van
stakeholders.stakeholders. Dit laatste gold niet voor musea waar alléén passend management gevonden werd
(mett uitzondering van passend omgevingsmanagement); wel waren in deze musea de interne
oordelenn vaker iets gunstiger (zie tabellen in figuur 1.7).
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Er zijn Pearson correlatiecoëfficiènten (R) berekend, om de sterkte van de lineaire samenhang te
kunnenn inschatten. Er is een t-test uitgevoerd (p) om in te kunnen schatten of de samenhang
enigszinss statistisch significant is. Als p>0.5 is de gevonden samenhang buiten beschouwing
gelatenn (zie onder meer: Baarda, 1995, Methoden en Technieken, 1991a , 1991b, Norusis, M.,
1988) )
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FiguurFiguur 1.6 Omgevingspassendheid als een intermediaire variabele
Hett empirische onderzoek suggereerde verder dat in respons op de veranderende verwachtingen
vanuitt de samenleving en de daarmee samenhangende toename van de
onzekerheidd van de opgaven van musea, vooral gereageerd werd met naar buiten toe zichtbare
veranderingen:: investeringen in een innovatieve technologie en meer coöperatiegericht
omgevingsmanagement.. Zo werden er vele nieuwe gebouwen neergezet, allerlei nieuwe
technischee snufjes in de tentoonstellingen ingebouwd en tegelijkertijd werd vaker ingezet op
bredee voorlichtingscampagnes om de tentoonstellingen aan de man te brengen. Naarmate musea
meerr autonoom waren, werd bovendien vaker aansluiting gezocht bij externe initiatieven en werd
err meer samengewerkt met andere organisaties (met andere woorden het omgevingsmanagement
wass coöperatiever). Het viel op dat een recreatieve instelling die geheel op profit-basis was
georganiseerdd de eigen marktpositie welbewust met die van een aantal musea in dezelfde stad
vergeleek,, terwijl het omgekeerde niet werd gevonden.
Ookk sommige monitorvoorzieningen, waaronder publieks- en marktonderzoek, kregen in
autonomee musea verhoudingsgewijs meer aandacht, terwijl daarnaast de aandacht voor de pers in
dezee musea groter was. Deze ontwikkelingen werden door verschillende externe betrokkenen
'beloond'' met verhoudingsgewijs wat gunstiger oordelen.
Dee onderzoeksgegevens suggereerden al met al dat in de meer autonome musea het publiek hoger
opp de agenda van de directie stond dan in minder autonome musea. Er kwamen informatiebalies,
mogelijkhedenn om ergens een kopje koffie te drinken, winkeltjes met snuisterijen en dergelijke.
Voorall bezoekers, die een museumbezoek als een recreatief'dagje uit' beschouwden,
waardeerdenn deze ontwikkeling.
Bijj toenemende eigen zeggenschap tenslotte werden hogere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering
vann het museum. In de autonome musea werd inderdaad wat vaker grotere bedrijfsmatigheid
gevondenn dan in niet-autonome musea, ook al ging het in veel van de recent zelfstandig
gewordenn musea vooral om goede voornemens kostenbewuster te gaan werken, terwijl op het
momentt van onderzoek de vormgeving van de organisatie vanuit bedrijfsmatig perspectief nog
heell wat te wensen over liet.
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IllustratieIllustratie 3 Verschillende Amsterdamse musea profileren zich in reclamedrukwerken (folders va
MadameMadame Tussaud en Amsterdamse Museumstad, uitgave Vereniging Museumcontact Amsterdam
1.5.21.5.2 Interne passendheid
Ofschoonn er dus een aantal aanwijzingen waren dat toename van autonomie leidde tot meer bij de
omgevingg passend management en organiseren, namen de interne discrepanties tussen
verschillendee aspecten van de organisatie toe. Niet op alle aspecten was op het moment van
onderzoekk de organisatie en het management passend bij de omgeving. Vernieuwingen in
technologiee bijvoorbeeld werd lang niet altijd gevolgd door een bij de technologische
veranderingenn passende organisatiestructuur.
Somss werd gewerkt aan nieuwbouw waarin een integrale, publieksvriendelijke presentatie van de
collectiee was gepland, zonder dat de organisatiestructuur werd aangepast opdat integrale
afwegingenn gemaakt zouden kunnen worden, of zonder dat de cultuur was gericht op
samenwerking.. Zoiets leidt tot interne discrepanties. Soms werden educatief medewerkers tot
public-relationspublic-relations medewerkers benoemd, zonder dat de posities van deze medewerkers in de
organisatiee veranderden. De afstemming van het 'omgevingsmanagement' van een dergelijke p.r.
-medewerkerr en van het 'organisatiemanagement' van de museumdirectie kon daardoor te
wensenn overlaten. Oftewel, ofschoon het omgevingsmanagement passender werd, was in veel
gevallenn de interne communicatiestructuur (nog) niet passend en was er geen goede aansluiting
tussenn omgevings- en organisatiemanagement, tot uiting komend in interne discrepanties tussen
aspectenn van management en organisatie (zie tabel 'samenhang tussen autonomie en interne
passendheid'' in figuur 1.7). De gevonden samenhangen suggereren dat in musea met grote
internee discrepanties (voortvloeiend uit veranderingen samenhangend met toenemende
autonomie),, de oordelen van medewerkers uit het museum zelf verhoudingsgewijs minder
gunstigg waren. Wellicht leverden dergelijke veranderingen interne discrepanties op die negatief
beoordeeldd werden. In een aantal gevallen zouden deze minder gunstige oordelen ook
geïnterpreteerdd kunnen worden als verzet tegen verandering. De reden zou kunnen zijn dat er
angstt was voor de eigen positie.
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FiguurFiguur 1.7 Correlatiecoëfficiënten betreffende samenhang tussen autonomie, passendheiden oorde
Professioneel-inhoudelijkee medewerkers vreesden bovendien soms dat een 'marktgerichte
oriëntatie',, onder invloed van verzelfstandiging of privatisering, een meer 'taakgerichte oriëntatie'
zouu kunnen verdringen8. Opvallend is, dat externe stakeholders juist vaker ongunstiger oordelen
'' Markttransacties verdrijven taakgeoriënteerde processen', aldus de door In 't Veld (1995)
aangehaaldee 'wet van Gresham'. Als dit een wetmatigheid is, zou deze vrees gegrond zijn.
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gavenn aan musea waar nauwelijks interne discrepanties gevonden werden, oftewel waar de
internee passendheid groot was. Door deze stakeholders werd dit wellicht geïnterpreteerd als
stagnatiee of 'de dood in de pot'(zie tabel 'samenhang tussen oordelen en interne passendheid' in
figuurfiguur 1.7).

"" Ui h" NiMtaMWIM!Mt.

Natural is. Leiden (Nationaal Natuurhistorisch Museum)

IllustratieIllustratie 4 "Musea in de steigers" Uit: Museumvisie 21ejrg. dec.1997, pp.46-47
Hett nogal afwijkende profiel van oordelen van 'vrienden' suggereert tenslotte, dat in een proces
vann verzakelijking en professionalisering van musea de positie van de 'vrienden' aandacht
behoeft.. Zij zijn potentieel belangrijke stakeholders. Vaak runden deze vrienden in de organisatie
alss vrijwilligers een klein eigen winkeltje. Bij autonomisering en de daarmee samenhangende
professionaliseringg van een aantal bedrijfsmatige werkzaamheden, vervalt dit soort werk. Dan is
err meer belang bij een geïnteresseerd donateursbestand. De relatief ongunstige oordelen van
vriendenn in samenhang met autonomisering zou kunnen betekenen dat deze verandering van
positiee niet altijd zonder slag of stoot is verlopen.
Samenvattendd suggereerden de uitkomsten dat naast de uitgewerktheid van de
monitorvoorzieningenn vooral de grotere externe gerichtheid, de bedrijfsmatigheid en
publieksvriendelijkheidd van de organisatie de verklarende variabelen vormden in de samenhang
tussenn autonomie en gunstigere (vooral externe) oordelen (figuur 1.6). Deze externe gerichtheid
maaktee een betere 'finetuning' op de omgevingsonzekerheid mogelijk, en werd daarom gezien als
passender.. Kortom, de verwachting dat verzelfstandiging van musea, waarbij musea meer eigen
zeggenschapp op bedrijfsmatige aspecten krijgen, het ontstaan van effectievere museale
organisatiess zou kunnen stimuleren, lijkt gerechtvaardigd.
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1.66

Enige interpretaties

1.6.11.6.1 Inhoudelijke professionaliteit,

bedrijfsmatigheiden

hybriditeit

Err is gebleken dat toenemende autonomie op bedrijfsmatige aspecten met name de kans op een
groteree bedrijfsmatigheid en externe gerichtheid van de organisatie heeft vergroot en dat dit de
kanss op gunstige externe oordelen deed toenemen. Het bleek echter ook dat toenemende
bedrijfsmatigheidd van de organisatie niet de enige succesvoorwaarde was. Om een optimaal
internn én extern draagvlak te verwerven was een passende combinatie van inhoudelijke
professionaliteitt en bedrijfsmatigheid van de organisatie nodig (een passende mix). Over het
geheell genomen leek het er overigens op, dat er in recent verzelfstandigde musea een redelijk
effectieff evenwicht gevonden werd tussen verzakelijking en inhoudelijke professionaliteit van de
organisatie. .
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IllustratieIllustratie 1.5 Een poging een integraal aanbod te
realisrealis eren,vanuit zowel 'taakgerichte' als
'marktgerichte''marktgerichte' oriëntaties. Het Parool, 3 sept. 19
Kunstp.6,Kunstp.6, "Jan Steen BV, Expositie in Rijksmuseum
nietniet opgezet als kassucces, Jhim Lamore

Expositiee in
Rijksmuseum m
niett opgezet
alss kassucces

Zelfstandigee musea die voor een groot deel financieel afhankelijk zijn gebleven van de overheid,
zijnn te interpreteren organisaties op het grensvlak van overheid en markt en hebben per definitie
hybridee kenmerken. Een passende mix van inhoudelijke professionaliteit en bedrijfsmatigheid
vann de organisatie kan geïnterpreteerd worden als de noodzaak een evenwicht te realiseren
tussenn 'taakgerichte' en een 'marktgerichte' oriëntaties in deze musea9. Dit vraagt een
organisatiestructuurr waarin op een flexibele wijze beide oriëntaties op elkaar worden afgestemd,
enn zo mogelijk een aanpak waarbij de combinatie van beide oriëntaties een meerwaarde
opleverenn ('synergie').
Gesuggereerdd wordt dat beide begrippenparen niet geheel samenvallen, maar elkaar wel deels
overlappen. .
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1.6.21.6.2 Autonomisering en ambities
Inn de onderhavige benadering is de opgave van musea bepaald door de feitelijke werkzaamheden
vann musea; de ambities van directie en medewerkers worden gezien als een (cultureel) aspect
vann de organisatie. De invulling van de opgave wordt mede getoetst aan de bestaande
doelstellingenn en ambities (zie hoofdstuk 4.3, figuur 4.3).
Loss van het theoretische kader van waaruit de veronderstellingen zijn geformuleerd, is in dit
onderzoekk ook aandacht geweest voor inductieve onderzoeksuitkomsten. Zo is in de enquête
gevraagdd op basis waarvan de museumdirecteuren hun eigen functioneren zouden willen
evalueren.. De antwoorden zijn geïnterpreteerd als een indicatie van de ambities in deze musea.
Aann de hand van deze ambities ten aanzien van de invulling van de collectie- en de
publieksfunctiee zijn vier typen musea onderscheiden (zie figuur 1.8).
1..
Musea met relatief weinig creatieve
creativiteitt van de collectiefunctie
ambitiess betreffende de collectiefunctie noch
beperktt
ruim
sterkk communicatieve ambities betreffende de
II
publieksfunctie,, oftewel een 'cultuurbewaarder'
2.2.
Musea waarin de ambities betreffende de
publieksfunctiee sterk communicatief zijn, maar
iii g beperkt cultuurbewaarder.. cultuurwijzer
betreffendee de collectiefunctie weinig creatief
'sa 'sa
zijn,, oftewel een 'cultuurover drager'
II
rara **2
3..
Musea waarin de ambities betreffende de
.S3 3
II
collectiefunctiee sterk creatief, maar betreffende
II
dee communicatietaak weinig communicatief zijn,
cultuuroverdragei|| cultuurvemieuwer oftewell een 'cultuurwijzer'
4..
Musea waarin beide taken grensverleggendd geïnterpreteerd worden, dus sterk
creatieff en communicatief, oftewel een
'cultuurvemieuwer' 'cultuurvemieuwer'
FiguurFiguur 1.8 Vier museumtypen met
verschillendeverschillende combinaties van ambities

il l

Autonomiseringg leek vooral een stimulans om bedrijfsmatiger en meer 'klantgericht' te gaan
werken.. Daarbij was het ontwikkelen van de recreatieve potentie van musea
eenn kans: er was een groeiende groep recreatief geïnteresseerde bezoekers en het binnenhalen van
dezee groep bood een financieel voordeel dat de bedrijfsvoering van
hett gehele museum versterken kon. Een 'cultuurbewaarder' zou bij een sterke oriëntatie op
recreatievee publieksgroepen een 'culturele attractie' kunnen worden, of bij een bredere
publieksbenaderingg tot een 'cultuuroverdrager' kunnen uitgroeien. Een 'cultuuroverdrager' zou
dee recreatieve belangstelling van het publiek kunnen trekken door middel van 'blockbusters'
zoalss 'grote schatten' tentoonstellingen, of door toenemende aandacht voor de communicatie met
allerhandee publieksgroepen kunnen uitgroeien tot een 'cultuurvemieuwer'.

Mijnn indruk is dat onder invloed van het proces van autonomisering vooral het eerste gebeurt (het
uitbuitenn van recreatieve mogelijkheden), maar dat ook het aantal musea dat als
'cultuurvernieuwer'' getypeerd kan worden iets is toegenomen.
Eenn potentieel risico van de geschetste ontwikkelingen zou kunnen zijn het onderbelichten van de
collectiewerkzaamhedenn ten gunste van (recreatieve en financieel gunstiger) publieksgerichte
werkzaamheden.. Het type museum dat hier 'cultuurwijzer' is genoemd, musea dus waarin de
ambitiess zich vooral richten op de collectiefunctie, maar die betreffende de communicatietaak
weinigg communicatief zijn, zou hierdoor onder druk komen te staan.
Eenn ander effect van verzakelijking onder invloed van autonomisering, zou kunnen zijn dat
binnenn de publieksgerichte werkzaamheden de educatieve werkzaamheden verdrongen zouden
kunnenn worden door recreatieve werkzaamheden.

B l o c k b u s t e rr T O D ~ 1 0

Illustratie 6. "Blockbuster Top-lO" uit: Het Parool, 3 sept.

Echter,, de maatschappelijke ontwikkelingen bieden ook kansen voor autonome musea. Zowel de
groteree lokale overheden als commerciële bedrijven zijn vooral in 'cultuurwijzers' en
'cultuurvernieuwers'' aantrekkelijke partners gaan zien om hun statuspositie te versterken. Het
uitbouwenn van de representatieve functie van musea zou in die zin een uitweg kunnen bieden
voorr 'cultuurwijzers'. Het is daarbij echter niet uitgesloten dat in ruil voor financiële
ondersteuningg een stukje vrijheid van handelen wordt ingeleverd, hetzij aan de overheid, hetzij
aann deze commerciële organisaties.
Dee 'cultuurvernieuwer' heeft de mogelijkheden om zowel recreatieve als representatieve
potentiess te benutten. Daarmee kan een museum van dit type eventuele cultuurvernieuwende
ambitiess financieren en de risico's spreiden. Te grote afhankelijkheid van 'overheid' of 'markt'
kann voorkomen worden. Zo heeft een 'cultuurvernieuwer' de grootste kansen de verworven
autonomiee optimaal te benutten en tevens een optimale eigen zeggenschap te behouden.
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Naar een autonomiseringscenario

Omdatt het onderzoek plaats vond gedurende een periode dat in veel musea een
autonomiseringsprocess gaande was, was het vergelijken van variabelen niet altijd eenvoudig,
maarr dit feit bood wel een aantal aanknopingspunten voor het beschrijven van het
veranderingsprocess samenhangend met autonomisering. Gepoogd is de stadia van dit
veranderingsprocess en de gevonden veranderingen in organisatie en management in musea samen
tee vatten in een autonomiseringscenario (zie figuur 1.8).
Err zijn aanwijzingen gevonden dat autonomisering van musea in de jaren '90 van de 20e eeuw de
kanss op een effectief beoordeelde organisatie van musea heeft doen toenemen. Dit hangt vooral
samenn met een verzakelijking van de organisatie, waardoor sommige aspecten van de organisatie
passenderr bij de omgeving werden, in lijn met de theoretische veronderstellingen. Wel zou de
passendheidd van verschillende andere aspecten van de organisatie ook moeten toenemen om
maximalee passendheid van organisatie en management te realiseren. Tegelijkertijd is aangegeven
datt een passend evenwicht behouden moet blijven tussen inhoudelijke professionaliteit en
bedrijfsmatigheidd van de organisatie. De interne spanning russen de collectiegerichte en de
publieksgerichtee functie in musea is door autonomisering verschoven naar hybriditeit van de
organisatie.. De potentiële tegenstrijdigheden in hybride organisaties vragen een flexibele, lerende
organisatiee met matrixachtige kenmerken. Museummanagement heeft in een dergelijke hybride
organisatiess zowel een professioneel-inhoudelijke als een bedrijfsmatige component, zij moet
zowell elementen van governance als van managerialism bevatten. Vooral musea die de
mogelijkhedenn en de ambities hebben om een maatschappelijk georiënteerde,
cultuurvernieuwendee rol te spelen, de grote 'cultuurvernieuwers', kunnen maximaal profiteren
vann hun nieuwe autonome positie in onze veranderende samenleving. Geconstateerd is tenslotte
datt de overheid, die nog steeds een groot deel van de financiering voor zijn rekening neemt, een
regiefunctiee moet behouden,aangezien de politiek een wettelijke verantwoordelijkheid opeist
voorr het voeren van cultuurbeleid. Maar ook vanuit het oogpunt van economische stimulering
kunnenn culturele instellingen een belangrijke rol kunnen spelen.
Opp basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn verder enkele aandachtspunten geformuleerd
tenn behoeve van de praktijk van het organiseren van musea in een tijd van verzelfstandiging en
privatiseringg (zie hoofdstuk 11.3)
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Fig.Fig. 1.9 Naar een autonomiseringscenario van overheidsmusea in de jaren '90
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2.. Achtergrond en doel van het onderzoek
2.11

Achtergrond

Dee achtergrond van dit onderzoek is de ontwikkeling van 'openbare schatkamers' tot
hedendaagsee museale organisaties. In de afgelopen eeuwen zijn heel wat private
verzamelingenn ondergebracht in musea, veel van deze musea werden overheidsmusea. De
samenlevingg is vooral na de tweede wereldoorlog steeds complexer geworden en
verwachtingenn ten aanzien van musea zijn veranderd. De ontwikkeling van organisatie en
managementt van musea heeft niet altijd gelijke tred gehouden met de ontwikkelingen in haar
omgeving. .
Aann het eind van de jaren '80 kwam de effectiviteit van musea ter discussie. Dit was een tijd,
waarinn verzelfstandiging en privatisering hoog op de politieke agenda stond. Er werd
geopperdd dat toename van autonomie de positie van musea zou kunnen versterken. Recent is
dee afstand tussen overheid en musea inderdaad sterk toegenomen.
Tegenn de achtergrond van deze ontwikkelingen moet dit onderzoek geplaatst worden. Het
onderzoekk zelf is primair organisatiekundig.
2.22

De veranderende samenleving en musea

2.2.12.2.1 Oorsprong en ontwikkeling
Veell musea zijn oorspronkelijk ontstaan vanuit de 'schatkamers' van rijke individuen;
schoonheidd en nieuwsgierigheid waren belangrijke drijfveren voor de verzamelaars, status
wass een belangrijke reden om deze rijkdommen 'ten toon te stellen'. In de loop der eeuwen is
dee samenleving ingrijpend veranderd. Daarmee veranderde ook zowel de positie van musea in
dee samenleving, als de inhoud van het museale werk. Kijken we bijvoorbeeld naar het
publieksbereikk van musea, dan zijn de verschillen onmiskenbaar. Voornoemde 'schatkamers'
inn het verleden werden soms wel eens opengesteld voor belangstellenden; maar de
publieksgerichtee taak is nu één van de kerntaken van een museum geworden. Op dit punt
heeftt vooral het democratiseringsproces van de afgelopen eeuw grote invloed gehad. In de
tweedee helft van deze eeuw is het aantal bezoeken aan musea in Nederland toegenomen van
2,66 miljoen in 1950 tot bijna 22 miljoen in 1995 (CBS, 1986, CBS, 1993, CBS, 1994, CBS,
1996).. De redenen daarvoor moeten gezocht worden in de toename van vrije tijd, welvaart en
opleidingsniveauu van grote groepen mensen in ons land. Het aanbod en de technische
mogelijkhedenn om mensen te vermaken zijn tegelijkertijd sterk gegroeid en daarmee ook de
verwachtingenn en eisen vanuit publieksgroepen ten aanzien van educatief en / of recreatief
aanbodd van musea.
100

Een recreatieve bezoeker kan gedefinieerd worden als een bezoeker die uit overwegingen
vann tijdpassering het museum bezoekt. Letterlijk is recreatie ontspanning, verpozing,
vrijetijdsbestedingg (Van Mensch, 1983). Soms wordt in musea recreatie tegenover educatie
gesteld.. Educatie kan gezien worden als het geheel van onderwijs en vorming en heeft zowel
eenn vaardigheids-, een kennis- als een waarderingsaspect. Recreatie heeft primair een
waarderingsaspect,, ofschoon beide andere aspecten niet uitgesloten worden.
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Museaa 'schrijven' geschiedenis met beeldenn en objecten. Ze doen dat niet alleen door het
realiserenn van tentoonstellingen, maar ook met hun collectieverzamelbeleid. Uit de veelheid
vann objecten die bewaard kunnen worden, moeten keuzes gemaakt worden: wat bewaar ik
wel,, en wat niet. Niet alles kan bewaard worden, museumdepots zijn zo langzamerhand
overvoll geraakt (Van Mensch, 1993, Oosterbaan, 1991, Vermeijden, 1990b). Vooral de
ingrijpendee veranderingen in de materiële cultuur gedurende de afgelopen eeuw zijn daar
debett aan. Er lijkt een verband te bestaan tussen de snelle maatschappelijke en technologische
veranderingenn in onze eeuw en de toename van het aantal objecten dat mensen de moeite
waardd vinden om te bewaren. Dit proces wordt benoemd als de 'musealisering van de cultuur'
(Vaessen,, 1986). Vooral musea met historische en technische collecties hebben daar sterk
meee te maken (Besselink, 1996). Met andere woorden: de keerzijde van modernisering is de
musealiseringg van ons culturele erfgoed.

Voorall voor grote musea is de acquisitie van objecten een steeds complexere taak geworden.
Dee kosten van aanschaf en verzekering van unieke objecten rijzen soms de pan uit, de
beveiligingg van waardevolle voorwerpen vraagt grote investeringen. Antropologische musea
moetenn bedacht zijn op de herkomst van objecten en er dienen zich allerlei ethische vragen
aann rondom het verzamelen en afstoten van objecten. Er is in de afgelopen decennia
bovendienn een grote toename van technische kennis wat betreft het beheer en het behoud van
objecten.. Zo vraagt het bewaren van museale collecties in toenemende mate een professionele
aanpakk (Aarts, 1983, Aben, 1990, Alexander, 1979, Alsop, 1982, Hendon, 1979, Kuypers,
1991,, Van Mensch, 1989, NMV, 1991, Vaessen, 1991a). Voor definities van gebruikte
begrippenn zie Bijlage 1 (IV. 1).
Kortom:: de toenemende complexiteit van museale taken stelt steeds hogere eisen aan de
organisatiee van musea. Dit dwingt musea hun organisatie onder de loep te nemen.
2.2.22.2.2 Verzelfstandiging en privatisering
Verzelfstandigingg en privatisering wordt over het algemeen in verband gebracht met de
terugtredendee overheid (Kam, 1991). Verschillende gedachten liggen hieraan ten grondslag.
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Kickert,, c.s. schetsen in een congresbundel een aantal van deze achtergronden (Kickert,
1993).. Terugdringen van het sterk in omvang toegenomen takenpakket van de overheid was
voorall het streven in de jaren '80 (toen meestal aangeduid met privatisering). Financieel
economischee motieven spelen daarin een grote rol. De noodzaak om te bezuinigen op de
overheidsuitgavenn is een regelmatig genoemd argument bij privatiseringsprocessen (Boorsma,
1983,, Boorsma, 1986, Sylvester, 1999b). Ook bestaat het idee dat de markt efficiënter zal
functionerenn dan de overheidsbureaucratie dat doet (Ven, 1990). Naderhand zijn er minder
vergaandee vormen van privatisering ontstaan, zoals interne of externe verzelfstandiging,
waaraann veeleer juridische en organisatorische overwegingen ten grondslag liggen. Het doel
iss een beter bestuur en management van de overheidsorganisatie te realiseren (Kickert, 1993).
Dee afhankelijkheidsrelaties tussen (bureaucratische) overheden en semi-overheidsinstellingen
wordenn in de afgelopen decennia steeds vaker genoemd als een belemmerende factor met het
oogg op het realiseren van noodzakelijke veranderingen (Frissen, 1993, Kastelein, 1990,
Perrow,, 1986).
2.2.32.2.3 Musea en de overheid

Musealee taken zijn niet per definitie taken van de overheid; in de loop der tijd is er nogal
verschillendd gedacht over de rol van de overheid aangaande museale taken. De oorsprong van
museaa ligt bijna altijd in privécollecties, maar in de loop der geschiedenis zijn veel grote
museaa deel gaan uitmaken van de publieke sector (op rijks-, provincie of gemeenteniveau) .
Langee tijd zijn grote overheidsmusea beschouwd als gevestigde 'instituties' (Selznick, 1966),
diee zich niet behoefden te bewijzen omdat ze geacht werden algemeen geaccepteerde waarden
tee vertegenwoordigen. Dit veranderde geleidelijk. In 1986 signaleerde Vaessen in zijn
dissertatiee "Musea in een museale cultuur. De problematische legitimering van het
kunstmuseum"kunstmuseum" (Vaessen, 1986)12 de noodzaak van met name kunstmusea, zich te bezinnen o
hunn legitimering. In veel musea in Nederland woedde in de jaren '80 een heftige discussie
overr de doelstellingen van musea (Overduin, 1988). Meer dan tien jaar later bleek deze
discussiee nog actueel. Perrot, directeur van het Santa Barbara Art Institute (Los Angeles)
werdd in 1995 door Vaessen aldus vertaald en aangehaald:
"Wanneer"Wanneer wij er niet in slagen onze opvattingen over het museum fundamenteel te herijken en
onzeonze musea beter af te stemmen op de wezenlijke veranderingen die zich onder onze ogen
voltrekkenvoltrekken in cultuur en samenleving, dan moeten wij ons niet verbazen wanneer het
maatschappelijkemaatschappelijke draagvlak voor de musea - en daarmee de tot dusver betrekkelijk
onomstredenonomstreden politieke steun - over tien tot vijftien jaar blijkt te zijn opgelost. "(Vaessen, 1995
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Overigens zijn er altijd private musea gebleven. Vooral sinds de tweede wereldoorlog zijn
err ook veel nieuwe private musea bijgekomen (Bergvelt, 1996, Bos, 1994, CBS, 1986, CBS,
1996). .
122
Vaessen stelt dat, in het midden van de jaren '70 nog geconstateerd kon worden dat 'de
museumwereldd in beweging gekomen is', in 1991 is de vraag meer wanneer de rust in de
museumwereldd weer zal keren. Tegelijkertijd meent hij: "Bovendien beschouw ik die toestand
vann institutionele rust, waarin de museaa in de luwte van de maatschappelijke ontwikkeling
kondenn functioneren, ook zeker niet als wenselijk. Ook musea ontkomen niet aan het proces
vann dé-institutionalisering dat de hele samenleving doortrekt." (Vaessen, 1991b)
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Tegelijkertijdd werd, parallel aan algemene discussies over de terugtredende overheid de
politiekee vraag actueel of en in hoeverre de museale taken nu wel of niet een taak van de
overheidd zijn (Diels, 1992, Grauwe, 1990). Een deel van de musea in Nederland was tot in de
jarenn '90 vrijwel exclusief financieel afhankelijk van overheidsgelden. Wel hadden deze
museaa in de afgelopen decennia sterk groeiende financiële behoeften gekregen vanwege een
grotee toename van activiteiten. De financiële middelen die overheden aan musea konden
bieden,, zeker in het licht van het streven de uitgaven in de hand te houden, schoten te kort om
inn die groeiende behoefte te voorzien. Soms was er overigens ook sprake van bezuiniging op
hett museumbudget (Brink, 1989, Rümke, 1990). Daardoor gingen verschillende musea op
zoekk naar nieuwe financieringsbronnen (Abbing, 1989, Feldstein, 1991, Geus, 1996, Graaf,
1995,, Pronk, 1987). Vanaf het eind van de jaren '80 was er volop discussie over de financiële
positiee van musea en de mogelijkheden van sponsoring om die positie te verbeteren (Jong,
1990,, Kilian, 1993, Plaisier, 1992). Langzamerhand werden musea steeds meer beschouwd
alss 'gewone1 organisaties, die doelen moeten specificeren en deze doelen zo rationeel mogelijk
moetenn proberen te bereiken. Daarmee stond de vraag naar de doelmatigheid en
doeltreffendheidd van musea op de agenda. Vanuit sommige musea klonk in dat verband de
roepp om grotere zelfstandigheid; de afhankelijkheidsrelaties van bureaucratisch gestuurde
overheidsmuseaa werden gezien als een belemmering om de nodige veranderingen door te
voerenn (Bos, 1994).
Zoo stond de positie van musea in de afgelopen decennia van verschillende zijden ter discussie.
Eenn rapport van de Algemene Rekenkamer over de rijksmusea dat in 1988 verscheen,
markeerdee deze ontwikkeling. Conclusie van dit rapport was dat op nogal wat punten de
rijksmusearijksmusea ondoelmatig functioneerden (Bloemberg, 1994, Rekenkamer, 1988a). Dit rapport
resulteerdee uiteindelijk in beleid ter verzelfstandiging van de rijksmusea, beleid dat in het
afgelopenn decennium zijn beslag heeft gekregen (Bloemberg, 1994, Bos, 1994, Kapteyns,
1992,, Kielema, 1995, Munster, 1989, Nomden, 1993, OEVeR, 1990, PMZ, 1990, PMZ, 1994,
PMZ,, 1995, Privatisering, 1989, Rekenkamer, 1988a, Smithuijsen, 1990, Wright, 1990,
WVC,, 1985, WVC, 1989b). Ook op lokaal niveau waren in de negentiger jaren vergelijkbare
veranderingsprocessenn gaande. De druk op culturele instellingen zoals musea nam toe. Er zijn
verschillendee voorbeelden van provinciale en lokale musea die in het afgelopen decennium
grotee zelfstandigheid hebben verworven (Pelsers, 1993, Tilburg, 1990, Vaessen, 1994).
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Doel en aard van het onderzoek

2.3.12.3.1 Centrale vraag
Bijj de start van dit onderzoek in het begin van de jaren '90 was de noodzaak organisatie en
managementt van musea te veranderen alom duidelijk. Het rapport van de Albemene
Rekenkamerr uit '88 over de gebrekkige bedrijfsvoering van de rijksmusea had de discussie
volopp doen losbranden. De oplossing van de door de Rekenkamer gesignaleerde problemen
werdd gezocht in het op grotere afstand zetten van de rijksmusea, oftewel in (externe)
verzelfstandiging133 van deze instellingen. Deze verzelfstandiging van rijksmusea had ten doel
Onderr externe verzelfstandiging wordt verstaan de overdracht van een taak aan een
privaatrechtelijkee rechtspersoon of de omvorming van een organisatie-eenheid van de

26 6

dee autonomie van de betreffende musea te vergroten en daarmee deze musea de
mogelijkhedenn te geven een eigen antwoord te formuleren op de nieuwe uitdagingen waar ze
zichh in deze tijd voor gesteld zien.
Dee centrale vraag van dit onderzoek was of toename van autonomie van musea in Nederland
dee kans op effectieve organisatie- en managementkenmerken doet toenemen, en dus of
toenamee van autonomie in de jaren '90 de kans op effectiviteit van musea inderdaad heeft
doenn toenemen. Doel van het onderzoek is empirisch onderbouwde uitspraken te doen over de
invloedd van autonomie op het functioneren van musea, in samenhang met veranderingen in de
omgevingg van musea.
2.3.22.3.2 Inspiratiebron
Theorievormingg over organisatie van musea is schaars14. Ook een privatiseringstheorie is tot
opp heden nog niet geformuleerd (Sylvester, 2000). Laat staan dat er enige theorievorming
overr musea in relatie tot verzelfstandiging bestaat.
Hett is mogelijk een verkennend empirisch onderzoek te doen zonder enige van te voren
geformuleerdee veronderstellingen of theoretische uitgangspunten. Je zou dit een 'Glaser en
Strauss'-achtigee benadering kunnen noemen (Glaser, 1976). Naar mijn mening is een
volledigee open en onbevooroordeelde benadering van de werkelijkheid een illusie;
realistischerr is het de eigen perspectieven en veronderstellingen expliciet te maken.
Ikk heb mij daarbij laten inspireren door het theoretisch raamwerk en daaruit volgende
veronderstellingenn van Kastelein (1987, 1990,1991a, 1991b, e.v) c.s.
2.3.32.3.3 Complicaties
Terwijll in de jaren '60 tot '70 het ideaal van de maakbaarheid van de samenleving hoogtij
vierde,, was aan het eind van de jaren '80 dit tij geheel verlopen. Niet alleen was de
samenlevingg niet maakbaar gebleken, maar ook het ideaal dat organisatieadvieswerk door het
ontwerpenn van een empirisch onderbouwde wetenschappelijke theorie doeltreffender zou
kunnenn worden (Kastelein, 1996), vond nauwelijks nog navolgers (zie bijvoorbeeld
Noordegraaf,, 2000). Het rationele ideaal waar publieke managementtheorieën oorspronkelijk
opp gebaseerd waren (Wilson, Taylor, e.a.) werd aan het eind van de jaren '80 aangevochten.
All in 1976 was door Simon (Simon. 1976) de notie van 'bounded rationality geformuleerd, er
kwamm meer aandacht voor verschillende rationaliteiten, die met elkaar in strijd konden zijn.
Err werden manieren gezocht om bestaande onzekerheden in kaart te brengen en die
onzekerhedenn zodoende hanteerbaar te maken. Tot op zekere hoogte is deze oriëntatie
verwerktt in de 'post-contingency' aanpak van Kastelein c.s (zie ook Bijlage 1). In de jaren '90
overheidd tot een privaatrechtelijke rechtspersoon. Deels strategische en vaak volledige
tactischee en operationele autonomie worden door de organisatie-eenheid verkregen. De
strategiebepalingg wordt niet geheel overgedragen, omdat de overheid op hoofdlijnen van het
beleidd invloed houdt.
144
In ons land heeft met name Peter van Mensen zich hard gemaakt voor een meer
wetenschappelijkee benadering van de 'museumkunde,. Theorievorming over de organisatie
vann musea is echter voor zover ik heb kunnen nagaan nog een vrijwel onontgonnen gebied.
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kregenn vooral netwerkmanagement en procesmanagement veel aandacht. Het bekijken van
organisatiess in hun (inter)organisationele omgeving(door Kastelein c.s) kan ook
geïnterpreteerdd worden als een netwerkbenadering.
Eenn deel van de organisatiewetenschappers ging aan het eind van de jaren '90 een stap verder.
Zijj stelden het rationele ideaal zelf ter discussie (Noordegraaf, 1999, Boonstra, 2000). In een
post-modernee samenleving, waarin geen enkele zekerheid meer algemene geldingswaarde
lijktt te hebben, waarin internet en computertechnologie alle kennis binnen het bereik van een
iederr brengt, zonder de beheersbaarheid van de samenleving een stukje naderbij te brengen
(integendeell zelfs) lijkt het dat chaos en toeval de sociale werkelijkheid beter karakteriseren
dann orde en causaliteit (zie bijvoorbeeld Frissen, 2000, Ten Bosch, 2000). Dan komt de vraag
op:: waarom nog pogingen tot ordening ondernemen?
Ditt tanende vertrouwen in de 'stuurbaarheid' van de samenleving (Veld, 1999) én van
organisatiess betekende dat er in de jaren '90 voor het uitvoeren van zeer brede en grondige
onderzoeken,, zoals dat door Kastelein en de zijnen in de jaren '80 onder meer bij de
toenmaligee PTT (nu KPN) was gedaan, geen draagvlak meer was. Als dit soort onderzoek,
zoalss in mijn geval, door een enkele persoon moet worden uitgevoerd, kan het nog slechts een
zwakkee afspiegeling zijn van de oorspronkelijke aanpak. Echter, het alternatief om zelfs niet
eenn poging te wagen enige ordening aan te brengen in mijn empirische waarnemingen sprak
mijj niet aan. Gepoogd is op een enigszins abstract niveau de kenmerken van organisatie en
managementt te vergelijken, en daarnaast op eenn wat concreter niveau de gesignaleerde
veranderingenn in hun onderlinge samenhang te beschrijven. Het abstracte niveau pretendeert
uiteraardd niet 'de werkelijkheid' weer te geven, maar kan meen ik, wel een bijdrage leveren
aann een verhelderende interpretatie van de werkelijkheid.
Eenn ander probleem diende zich vervolgens ook aan.
Inn de geschriften van Kastelein wordt gepleit voor een toenemende autonomie van
organisatie-eenhedenn ('modules'), in verband met de grote dynamiek in de omgeving van
organisatiess in deze tijd en de onvoldoende daarop aansluitende organisatiekenmerken en
managementstijlenn in die eenheden. Door een vergelijking te maken van de organisatie van
moduless mét autonomie en van modules zónder autonomie zou duidelijk moeten worden, dat
overr het geheel genomen modules mét autonomie beter bij de veranderende omstandigheden
zijnn aangepast, dan modules zónder autonomie.
Inn de jaren '90 werd een dergelijke autonomie in veel instellingen in hoog tempo gerealiseerd.
Datt gold ook voor de musea waar mijn onderzoek zich op richtte. De werkelijkheid haalde
mijnn onderzoek als het ware in. De verschillen in autonomie van musea werden steeds minder
groot.. Hierdoor nam de kans af dat een vergelijking van deze musea onderling eenduidige,
aann het verschil in autonomie toe te rekenen, resultaten zou opleveren. Naast inhoudelijk
geprofessionaliseerdee afdelingen ontwikkelden zich gespecialiseerde bedrijfsmatige
afdelingen.. Toenemende afstand tot de overheid versterkte de hybriditeit15 van culturele en
professionelee instellingen zoals musea.
Inn de praktijk werd mijn onderzoek dus als het ware ingehaald door de veranderingen in de
samenlevingg in het algemeen en in mijn onderzoeksveld in het bijzonder.
Hett begrip 'hybriditeit' kreeg in Nederland vooral veel aandacht door de oratie van In 't
Veldd (1995).
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2.44

Aanpak van het onderzoek

Hett theoretisch raamwerk van Kastelein zou kunnen worden aangeduid als een (post-)
contingentiebenadering,, met een zekere nadruk op de wenselijkheid van empirische toetsing.
Eenn dergelijke toetsing was aanvankelijk ook mijn voornemen. Om geldig te zijn vergt die
echter r
1.. een gevalideerd onderzoeksinstrumentarium,
2.. een statistisch toereikend aantal 'gevallen', met binnen die verzameling voldoende variatie
vann de onderzoeksvariabelen
3.. uitsluiting van 'stoorvariabelen'.
Uitt de hier boven genoemde complicaties blijkt, dat aan geen van deze drie eisen uiteindelijk
volledigg kon worden voldaan. Het (MOD-) instrumentarium bleek deels niet geheel van
toepassingg te zijn op de onderzochte musea en was deels binnen het beperkte menskracht- en
tijdsbestekk niet uitvoerbaar. De middelen voor een grootschaliger en sneller onderzoek bleven
uit. .
Dee variatie op sommige van de voor het onderzoek relevante variabelen bleek beperkt,
evenalss het aantal voor dit onderzoek geschikte 'gevallen'. En tenslotte bleek de doorlooptijd
vann het onderzoek te lang om de invloed van de turbulenties en de snelle ontwikkelingen in
ditt onderzoeksveld uit te sluiten: de 'onderzoeksobjecten' veranderden als het ware 'waar je
bijj stond'.
Desalnietteminn is geprobeerd een dertigtal uiteenlopende musea systematisch te vergelijken
mett betrekking tot hun autonomie, hun organisatie en management en de oordelen die ze e
genereren.. Deze vergelijkende studie suggereert samenhangen die geïnterpreteerd worden als
empirischee aanwijzingen voor (of tegen) bepaalde veronderstellingen. In die zin gaat het om
generaliserendd verkennend onderzoek, en niet zozeer om individualiserend case-onderzoek
(ziee Bijlage 1,1.2). Ter illustratie zijn regelmatig voorbeelden (cases) kort beschreven.
Naastt deze deductieve aanpak is een open oog gehouden voor inductieve uitkomsten.
Dee uitkomsten zijn vervolgens geïnterpreteerd in het licht van de veranderingsprocessen in de
jarenn '90. Veranderingen in musea in samenhang met autonomisering worden beschreven en
geëvalueerd. .
Dee aanpak die gekozen is, bleek niet de meest eenvoudige, maar dat mag geen reden zijn
geenn poging in die richting te wagen. Omdat dit veld nauwelijks of nooit op een dergelijke
wijzee is betreden, meen ik dat het verslag en de uitkomsten van deze verkenning de moeite
waardd is.
2.55

Opbouw van het proefschrift

Naastt een samenvatting van het onderzoek (hoofdstuk 1) valt deze dissertatie uiteen in drie
delen.. Na deze inleiding over doel en achtergrond van dit onderzoek (hoofdstuk 2) volgt een
beschrijvingg van het empirisch object vanuit historisch perspectief en een definitie van het
empirischh object vanuit organisatiekundig perspectief (hoofdstuk 3). Een toelichting op de
theoretischee benaderingen die in dit onderzoek een rol hebben gespeeld zijn in hoofdstuk 4 te
vinden,, de aanpak van het empirische onderzoek is in hoofdstuk 5 beschreven.
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Hett tweede deel betreft het empirische onderzoek zelf. In hoofdstuk 6 worden allerlei
kenmerkenn van musea beschreven en aangegeven op welke wijze gepoogd is deze te
vergelijken.. Vervolgens worden de uitkomsten van een systematische vergelijking van
profielenn van dertig musea gepresenteerd, waarin opgenomen zijn de opgave, organisatie,
managementt en monitoring in deze musea en tevens van oordelen over die musea (hoofdstuk
7).. De autonomie van een dertigtal musea in Nederland is onderzocht en de profielen van
museaa per autonomiecategorie bekeken. De passendheid van organisatie en
managementkenmerkenn is nader uitgewerkt en vergelijkenderwijs is bekeken of er
samenhangenn lijken te zijn tussen autonomie, passendheid en effectiviteit in deze dertig
musea,, zoals was verondersteld (hoofdstuk 8).
Inn het derde deel worden de uitkomsten geïnterpreteerd tegen de achtergrond van de
veranderingenn in het afgelopen decennium (hoofdstuk 9). Bekeken wordt daarnaast in
hoeverree een begrip als hybriditeit verhelderend kan werken in de beschrijving van het
veranderingsprocess in het afgelopen decennium en er wordt enige aandacht besteed aan de
verschillendee ambities van musea in relatie tot verzelfstandiging (hoofdstuk 10). Tenslotte
wordenn de conclusies samengevat en een aanzet gegeven tot een 'autonomiseringscenario van
musea'.. Voor de praktijk van het organiseren van musea in een tijd van privatisering en
verzelfstandigingg worden er enige aandachtspunten geformuleerd (hoofdstuk 11).
Eenn lijst van noten en literatuur, alsmede een groot aantal bijlagen completeren de presentatie
vann het onderzoek. Naast de samenvatting vóór in het boek is een Engelstalige summary
achterr in het boek opgenomen.
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3.. Museale organisaties, het empirisch object
3.11

Ontwikkelingen in vogelvlucht: 18e en 19e eeuw

,16 6
3.1.13.1.1 Openbare schatkamers

Vaakk wordt het ontstaan van het huidige museumbegrip geplaatst ergens in de 16e tot 17e
eeuww (Bergvelt, 1992). Dit is een tijd waarin vorsten, regenten, gilden, broederschappen en
dergelijkee uitgebreide kunst- en rariteitenverzamelingen aanlegden. Privé-verzamelingen,
waarinn in onze ogen de meest bizarre voorwerpen bij elkaar gebracht werden. Enige
interessantee voorbeelden daarvan zijn in een tentoonstelling in 1992 in het Amsterdams
Historischh Museum te zien geweest: 'De wereld binnen handbereik'. Veel van deze
rariteitenkabinettenn en kunstverzamelingen vormden een onderdeel van de 'gewone' inrichting
vann de huizen. In 'Beschrijvinge der wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam' uit 1662 kan
menn hierover lezen:
'.... men vindt hier Huyzen soo overkostelijk van huysraat als schilderyen en OostIndischeIndische vercierselen voorsten.' (Gelder, 1992).

IllustratieIllustratie 8 Een voorbeeld van de voorwerpen die
privéverzamelaarsprivéverzamelaars in de 17e eeuw bewaarden,
(Turboschelp),(Turboschelp), Uit: Jaarverslag Amsterdams Histori
Museum,Museum, 1992

Dezee privéverzamelingen waren regelmatig voor bezoekers toegankelijk; in bovenstaande
'beschrijvinge'' wordt dat de lezer ook van harte aanbevolen. Doel van het bezit en het
openstellenn van dergelijke 'schatkamers' was waarschijnlijk vooral om te tonen welke rijkdom
menn had. Voor de bezoeker bood het de mogelijkheid om 'de wereld binnen handbereik' te
hebben.. Dergelijke verzamelingen bleven tot in de 18e eeuw populair. Eén van de oudste
166

Het begrip schatkamer is overigens veel ouder dan dat. Het is een ruimte waarin kostbare
voorwerpenn worden bewaard. Meer in het bijzonder gebruikt voor ruimtes in kerken en
tempelss waarin de kostbaarheden worden bewaard, zoals historische liturgische voorwerpen,
reliekhouderss en -schrijnen, kandelaars, beeldhouwwerken, paramenten, monstransen,
votiefgeschenkenn enz. Je zou ook kunnen stellen dat dergelijke schatkamers tot de oudste
museaa ter wereld behoren (Bazin, 1967).
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instellingenn in ons land dat echt als museum is opgericht,, het Teylers Museum, dateert ook uit
diee eeuw (1780) en is als het ware een directe opvolger van dergelijke privé-verzamelingen.
Hett Teylers Museum bewaart voor een deel de herinnering aan de wijze van tentoonstellen uit
diee tijd en geeft een beeld van zo'n 'openbare schatkamer'.
Teylers Museum behoeft juist niet aan de weg te Hm Illustratie 9 Uit.NRC Handelsblad, 13

3.1.23.1.2 Musea en nationaal bewustzijn
Voorall sinds de 19e eeuw kwamen er steeds meer musea in ons land17. In deze eeuw ontstond
hett museum zoals dat nog steeds bestaat, volgens het 'bipartite' museummodel. Dat houdt in
datt er in die tijd een scheiding ontstaat tussen depot18 en presentatie en daarmee tevens in
sommigee musea een scheiding van wetenschappelijke en publiekscollectie (Van Mensch,
1993). .
Inn de eerste decennia van de 19e eeuw werden vanuit een nieuw nationalistisch denken enkele
rijksmusearijksmusea opgericht. Het Mauritshuis bijvoorbeeld werd een rijksinstelling in 1820, toen het
'Prinss Mauritshuis' door het rijk gekocht werd om de stadhouderlijke verzameling van prins
Willemm IV en koning Willem I ten toon te stellen. Officieel werd dit 'Koninklijk kabinet van
schilderijen'' in 1822 opengesteld voor publiek. Het tonen van de collectie was als het ware
statusverhogendd voor de hele natie, in plaats van voor de individuele burger of familie, zoals
hett daarvoor vaak was. De verzameling Hollandse meesters uit de 16e en 17e eeuw en
beroemdee Vlaamse meesters uit de 15e tot 17e eeuw waren al in de vorige eeuw
internationaall vermaard (Mauritshuis, 1988). Ook onze 'nationale schatkamer', het
Rijksmuseum,, ontstond in het begin van de negentiende eeuw als 'Koninklijk Museum'; ook
177

Van de 109 musea met minstens twee medewerkers (fte) waar ik in 1992 een enquête
gehoudenn heb, waren ongeveer een kwart (26) ouder dan 1900, dat wil zeggen uit de 19e
eeuww (op 3 na). Dit zijn voor bijna de helft relatief grote musea.. Negen ervan zijn
kunstmusea,, een drietal hebben een gemengde collectie, vijf hebben een historische en de rest
natuurhistorische,, etnografische of technische collecties. Het zijn vooral rijks- en gemeente
musea,, een paar universiteitsmusea en een enkel zelfstandig museum.
Eenn depot is een plaats waar de voorwerpen die niet in de presentatie zijn opgenomen zijn
opgeborgen.. Dit gedeelte van het museum is in het algemeen voor het publiek niet
toegankelijkk (Van Mensch, 1983)
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dee oprichting daarvan was een uiting van het nationale bewustzijn dat na de Franse revolutie
inn ons land is ontstaan (Rijksmuseum, 1991). Het was een tijd van verarmde adel, die het
onderhoudd van collecties soms niet meer kon opbrengen en het was het moment van de
opkomstt van de nationale staat. In Frankrijk werden in die periode veel hofcollecties
omgebouwdd tot musea en ook in ons land werden in de loop van die eeuw verschillende
privé-verzamelingenn ondergebracht in museale overheidsinstellingen.
Ookk al waren deze collecties voor een deel opengesteld voor publiek, de belangrijkste functie
bleeff vooralsnog het verzamelen, bestuderen, beheren en het behouden van objecten (zie
Bijlagee 1, IV. 1). De overheid in de liberale 19e eeuw zag geen taak voor zich weggelegd om
publieksgerichtt cultuurpolitiek te voeren en dat duurde tot in de 20e eeuw voort. Wel werd er
doorr de overheid in de 19e eeuw vanuit nationalistische motieven een verantwoordelijkheid
gevoeldd voor het behoud van ons nationaal cultuurbezit. Bekend pleitbezorger van een in dat
opzichtt actiever cultuurbeleid door de overheid in de vorige eeuw was Victor de Stuers
(Stuers,, 1873).
3.1.33.1.3 Kennisoverdracht
Naastt verzamelingen van burgers bestonden er, verbonden aan universiteiten, al vroeg
wetenschappelijkee verzamelingen. Meer dan in voornoemde privé-verzamelingen speelden in
dezee musea kennisoverdracht voor wetenschappelijke doeleinden een belangrijke rol. Vanaf
dee tweede helft van de 19e eeuw ontstond er met het fenomeen 'Wereldtentoonstellingen1 (van
18511 tot de eerste wereldoorlog) een ander soort 'tentoonstelling', waarbij voorlichting en
kennisoverdrachtt aan een breed publiek centraal stond (Elshout, 1989, Hudson, 1975). De
oorsprongg daarvan lag vooral in de groei van de handel en de technologische ontwikkelingen
vann die tijd. Handwerk werd vervangen door mechanische apparaten.
'Wereldtentoonstellingen'' toonden de nieuwste uitvindingen en werden een belangrijk
mediumm voor het presenteren van de 'vooruitgang' aan de mensen.. Dit was een nieuw
fenomeen:: de tentoonstelling van en voor het 'gewone volk'19. Besselink citeert Lieven de
Cauterr die de ontwikkeling van de wereldtentoonstelling analyseerde in termen van 'een
desintegratiedesintegratie van het universalistische wereldbeeld en de opkomst van ervaringsattracties'
(Besselink,, 1996, Cauter, 1993). Deze ontwikkelingen hadden invloed op het instituut
'museum'.. In ons land is die invloed bijvoorbeeld terug te vinden in de oprichting van het
Koloniaall museum in 1871 (nu het Tropenmuseum). Ofschoon de oorsprong van de
verzamelingg van dit museum ook gezocht moet worden in een privé-collectie, stonden bij de
oprichtingg van dit museum nationale en koloniale handelsbelangen voorop (Duuren, 1990).
Alss één van de belangrijkste middelen daartoe zag men kennisoverdracht; voor een deel was
hett verzamelen daar specifiek op gericht. In een informatiegids van het toenmalige Koloniaal
Museumm uit 1912 stond het aldus geformuleerd:
"Het"Het bestuur van het Koloniaal Museum heeft zich sedert 1894 beijverd om tegemoet te
komenkomen aan een langgekoesterden wensch van vele onderwijzers in Nederland, n.l. het
199

In oude familiegeschriften is te lezen dat mijn over-overgrootvader, een eenvoudig
timmerman,, in 1896 per postkoets de lange reis vanuit Appingedam naar Parijs ondernam om
zijnn nieuwe wanmolen te tonen aan belangstellenden uit alle windstreken.
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bezitbezit van verzamelingen, voorwerpen en producten uit de koloniën, dienstig voor het
aanschouwelijkaanschouwelijk onderricht."
"Maar"Maar laat ons te midden van die edele toewijding toch blijven denken aan de krachten,
waarvanwaarvan de toekomst van het vaderland afhangt, aan onze sterke en gezonde jongens.
HunHun door doelmatig onderwijs een weg te banen door het leven op het gebied, dat ons
alsals Koloniale natie is aangewezen, dat is de grootste weldaad, die men aan het
VaderlandVaderland bewijzen kan." (Tropenmuseum, 1912).

Dee meeste musea in ons land waren in de 19e eeuw nog weinig toegerust voor
kennisoverdrachtt aan een groter publiek. Terwijl er in de V.S. al in het begin van de 20e eeuw
sprakee was van publieksonderzoek om de kennis over het museale publiek te vergroten, kwam
eenn dergelijke klantgerichte benadering in ons land pas veel later voor. Ook in de eerste helft
vann de 20e eeuw stond het bewaren en beschrijven van objecten, de collectiefunctie van
museaa voorop. De publieksgerichte functie was daaraan grotendeels ondergeschikt. Musea in
onss land kregen zo een wat stoffig imago en behielden dat imago tot ver in deze eeuw
(Alexander,, 1979, Bazin, 1967).
3.22

Musealisering van de cultuur: de 20e eeuw

Voorall op lokaal niveau ontstond in de 20e eeuw een groot aantal historische musea, vaak op
basiss van verzamelingen van historische genootschappen. In een snel veranderende
samenlevingg werd gepoogd iets van de 'verdwijnende werelderite bewaren. Het begrip
'musealiseringg van de cultuur' is afkomstig van Hermann Lübbe (Besselink, 1996, Vaessen,
1986);; en kan gezien worden als de keerzijde van modernisering. Uit de groei van het aantal
museaa in de eerste helft van de twintigste eeuw zou afgeleid kunnen worden dat deze
'musealiseringg van de cultuur' reeds in deze periode zijn oorsprong vindt20. De snelle
Vann de ruim honderd musea met minstens 2 medewerkers (fte) waar ik in 1992 een enquête

34 4

maatschappelijkee veranderingen betekenden toen al dat veel van het oude dreigde te
verdwijnenn en een reflectie van deze verdwijnende werelden vinden we terug in musea.
Dee aard van de collecties die bewaard werden, is lange tijd tamelijk onomstreden geweest. Er
leekk een redelijk eenduidig beeld over onze historie en over onze plaats in de wereld te
bestaan.. Kunst is Kunst werd lange tijd gedacht: over wat 'waar' en 'mooi' is en wat niet, leek
minn of meer overeenstemming te bestaan. Dus was ook redelijk duidelijk wat geacht werd
waardd te zijn om te bewaren en wat niet. Althans, onder die delen van de bevolking die daar
overr gehoord werden en dat was nog een betrekkelijk beperkte elite. In de eerste decennia van
dezee eeuw werd er echter al getornd aan oude zekerheden; nieuwe kunstvormen poogden
oudee vormen te doorbreken; nieuwe politieke bewegingen staken de kop op in ons land;
sommigenn wilden kunst en cultuur een andere maatschappelijke functie toedichten. In de loop
vann deze eeuw werd 'verandering' en 'vooruitgang' hét centrale perspectief van onze cultuur.
Parallell aan deze ontwikkeling werd een belangrijk kenmerk van met name moderne kunst,
datt ze 'vernieuwend' moest zijn (Geus, 1996). Het ideaal was dat kunst zekerheden moest
doorbrekenn en niet bevestigen. In het kielzog van democratiseringsbewegingen stonden er
mensenn op die vonden dat het kunst- en cultuurbeleid in dienst moest staan van
maatschappelijkee verandering (Boekman, 1990, eerste uitgave in 1939). Maar dat idee kreeg
vóórr de tweede wereldoorlog nog weinig voet aan de grond.
3.33

Cultuurpolitiek: 1950-1975

Tott de tweede wereldoorlog gaf de Nederlandse overheid zich nog betrekkelijk weinig
rekenschapp van de functies van haar nationale cultuurgoed. De ideeën van de sociaaldemocraatt Boekman om de overheid een bewust cultuurbeleid te laten voeren, vonden na de
Tweedee Wereldoorlog een vruchtbaarder bodem. Boekman wilde de potentie van kunst
benuttenn om een aandeel te leveren in een socialistische politiek: cultuur als mogelijkheid om
'dee massa's te verheffen'. Vlak na de oorlog werd cultuur overigens door de overheid vooral
gezienn als een middel om de ontwrichte samenleving weer op poten te zetten. Het
overheidsbeleidd aangaande musea veranderde vanaf de jaren '50: de overheid ging zich actief
mett musea bemoeien. Voor sociaal-democratische bestuurders en politici werd
cultuurspreidingg hét centrale begrip in cultuurpolitiek opzicht. En met de groeiende invloed
vann de sociaal-democratie na de Tweede Wereldoorlog werd de publieksgerichte taak van
museaa door de overheid steeds belangrijker gevonden.
Inn de 60er jaren werd cultuur steeds meer gezien in relatie tot 'welzijn'. Het ministerie voor
CRMM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) werd omgevormd tot ministerie van
WVCC (Welzijn, volkshuisvesting en cultuur). Veel taken van overheid en musea werden
geherdefinieerdd in het licht van het welzijnsdenken (Banfield, 1984, Bergh, 1994, Blokland,
1991,, Diels, 1992, Duiken, 1981, Hauser, 1975, Tweel, 1983). Tenslotte kwam er als een
gehoudenn heb was er bijna een kwart (22) uit de periode van 1900 tot 1950, dat is bijna
evenveell als in de hele vorige eeuw. Voor twee derde deel zijn dit kleine tot middelgrote
museaa (zeventien musea van categorie 3 en 4), voor een derde zijn het grotere musea. De helft
daarvann zijn gemeentemusea of gemeentelijke stichtingen. Opvallend is het aantal historische
museaa dat in deze periode ontstaan is: twaalf (meer dan de helft). De rest zijn kunstmusea (3),
natuurhistorischee musea (4) en musea met technische of gemengde collecties (3).
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voorlopigg eindpunt in de toename van overheidsinvloed op musea in 1976 de eerste echte
beleidsnotaa over musea van de rijksoverheid: Waar een nieuw museumbeleid' (WVC, 1976).
Hierinn werd een algehele verantwoordelijkheid van de overheid voor het hele museale bestel
geformuleerd. .
3.44

Toenemende complexiteit van publieks- en collectiefunctie

3.4.13.4.1 In de ban van het publiek: 1970-1985
Dee echte bloeitijd van de educatieve diensten lag na de zestiger jaren. In het merendeel van de
groteree musea werden in de zeventiger jaren met overheidssteun dergelijke educatieve
dienstenn opgericht. Niet de bewaarfunctie bepaalde in de eerste plaats het beeld van musea
naarr buiten toe, maar veeleer de publieksfunctie. De laatste decennia van deze eeuw slaagden
dee meeste musea er in hun stoffige imago van zich af te schudden; de deuren werden geopend
voorr grotere groepen bezoekers. Musea kwamen vanaf de jaren '70 steeds meer 'in de ban
vann het publiek' (Veliscek, 1978). Het exposeren van objecten en de overdracht van kennis
dienaangaandee naar het algemene publiek werd hét kenmerk van musea (Alexander, 1979,
Bakker,, 1985, Banfield, 1984, Blankesteijn, 1993, Bourdieu, 1979, Bourdieu, 1991,
Brinkman,, 1993, CBS, 1986, DiMaggio, 1978, Elshout, 1989, Flore, 1980, Ganzeboom, 1982,
Ganzeboom,, 1988, Ganzeboom, 1989a, Ganzeboom, 1989b, Hudson, 1975, Overduin, 1984,
Overduin,, 1988, RBK, 1989, Stoppelenburg, 1979, Swaan, 1986, Wengen, 1975, Wengen,
1992,, Wilson, 1989). Idealen van cultuurspreiding en emancipatie deden opgang. Het aantal
bezoekenn aan musea groeide van 2,6 miljoen in 1950 tot 15 miljoen in 1980. Het breekpunt
lagg omstreeks 1970 (Van Mensch, 1989, Overduin, 1988). Enerzijds trokken bestaande musea
steedss meer bezoekers en anderzijds ontstonden vele nieuwe musea.
3.4.23.4.2 Collectiebeheer en -behoud in musea
Niett alleen de publieksgerichte taak werd in deze laatste decennia van de 20e eeuw
ingewikkelder,, ook de collectietaak nam sterk in complexiteit toe (Hamersveld, 1995,
Kuypers,, 1991, Oosterbaan, 1991, Vaessen, 1986). Wat waard was om te bewaren en wat
niet,, werd steeds minder een vanzelfsprekende zaak. Niet één culturele elite had het nu voor
hett zeggen: vele meningen en belangen van verschillende groepen gingen naast elkaar
functionerenn (Bourdieu, 1979, Bourdieu, 1991). Collecties groeiden, niet alleen omdat de
tijdenn nog sneller veranderden en het heden historie werd voordat mensen er erg in hadden,
ookk was ons blikveld in de breedte verruimd: de wereld was het referentiekader van de
westersee mens geworden. Depots puilden uit. De plannen van enkelingen in de museale
wereldd om niet alleen objecten te verzamelen en te bewaren, maar bij tijd en wijle ook
objectenn af te stoten, haalden de voorpagina's van kranten (Jong, 1995, Linde, 1989). Daarbij
kwamenn nog de stormachtige technologische ontwikkelingen in deze eeuw, waardoor de
analysemogelijkhedenn vergroot en de restauratietechnieken van objecten enorm verbeterd
werden.. Nieuwe vraagstukken aangaande behoud en herstel van objecten doemden op.
Samenvattendd kan gesteld worden dat de twee potenties die het museum als 'openbare
schatkamer'' al in zich droeg in de afgelopen eeuw tot volle ontplooiing zijn gekomen. Van het
passieff bewaren van objecten in 'schatkamers' vond er een ontwikkeling plaats naar actief
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verzamelbeleid,, gespecialiseerde bewaartechnieken van waardevolle collecties en grote
kenniss van zaken van gespecialiseerde onderzoekers. Van een passieve openstelling van
collectiess voor geïnteresseerden ontstond er een actief tentoonstellings- en educatiebeleid.
Niett alle musea ontwikkelden de collectie- én de publieksfunctie even sterk. Er zijn jonge en
oudee musea, musea die bewust maatschappelijke veranderingen willen beïnvloeden en musea
diee zich zoveel mogelijk aan de waan van de dag willen onttrekken. Musea met verschillende
ambitiess en takenpakketten zijn naast elkaar blijven bestaan: de diversiteit is groot. De
ontwikkelingenn in de vorige eeuwen leverden een breed en boeiend spectrum aan musea op.
3.55

Museale organisatie en verandering

3.5.13.5.1 Interne groei
Eénn benadering van veranderingsprocessen in organisaties gaat ervan uit dat organisaties, dus
ookk musea, een eigen dynamiek kennen die veranderingen in de organisatie veroorzaakt (Van
Mensch,, 1989a, 1989b). Iedere organisatie maakt in theorie een soort 'natuurlijk' groeiproces
door,, tot er een optimale grootte is bereikt waarin de organisatie tot 'volwassenheid' is
uitgegroeid.. Deze groei wordt gekenmerkt door toenemende arbeidsverdeling en specialisatie.
Opp zijn beurt maakt verdergaande arbeidsdeling en specialisatie het ontwikkelen van
coördinatiestructurenn noodzakelijk en een andere wijze van management (Mintzberg, 1983).
Specialisatiee houdt tevens een professionaliseringsproces in, waardoor de organisatie meer
kwaliteitt kan bieden.
Kijkendd naar de Nederlandse museumwereld zien we een dergelijk groei- en
professionaliseringsprocess in de 'oude' musea deels bevestigd. Musea die in de vorige eeuw
ontstonden,, en dus een lange groeiperiode achter de rug hadden, kenden in de jaren '80
vrijwell allemaal gespecialiseerde medewerkers voor verschillende collectie- en publiekstaken.
Err was in deze musea een grote professionalisering van collectietaken gerealiseerd. Aan de
anderee kant heeft de introductie van educatief werk in musea bijgedragen aan een groeiende
toegankelijkheidd van museale exposities. Dit had een toenemende belangstelling van publiek
tott gevolg. Toename van publiek versterkte een groeiproces en dit kan de veranderingen in
museaa voor een deel verklaren.
Internee groei van organisaties als een 'natuurlijk' proces vormt echter geen sluitende
verklaringg voor de enorme veranderingen die de laatste decennia binnen musea op gang zijn
gekomen.. De explosie van de bezoekersgroei in de jaren '70 moet vooral verklaard worden uit
externee factoren. Het hogere opleidings- en welvaartsniveau van grote groepen van de
bevolkingg is daar zeker één van, evenals de bewuste stimuleringspolitiek vanuit de overheid.
Ookk de veranderingen in de collectiefuncties hangen sterk samen met externe
maatschappelijkee veranderingen.
3.5.23.5.2 Oude en nieuwe musea
Naastt musea met gespecialiseerde collectie- en publieksfuncties ontstonden er onder invloed
vann de maatschappelijke veranderingen ook nieuwe musea. In het decennium na de tweede
wereldoorlogg werden zeker een 5-tal musea van rijkswege opgericht en minimaal 13
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gemeentelijkee musea (waarvan 5 in de vorm van een overheidsstichting)21. Opvallend is
daarnaastt dat sinds de jaren '50, een relatief groot aantal zelfstandige museale stichtingen (12)
enn vennootschappen (7) werden opgericht. Het ontstaan van private museale organisaties
hangtt deels samen met de opkomst van musea die over bedrijf en techniek gaan (16 in deze
periode).. Het is de tijd waarin 'de musealisering van de techniek* een belangrijke rol gaat
spelenn (Besselink, 1996). Toename van technische mogelijkheden in combinatie met
economischee concurrentiefactoren vroegen om ingrijpende modernisering van bedrijven.
Oudee verlaten bedrijfsgebouwen, spoorwegstations en dergelijke werden in veel gevallen
omgevormdd tot musea. Vaak betrof de collectie een bedrijfstak die sterk aan verandering
onderhevigg was, of vrijwel verdwenen. Voordat alles uit het recente verleden helemaal
verdwenenn was, ontstonden er musea die zich ten doel stelden dit verleden vast te leggen22.
Zoo zijn in ons land veel nieuwe, vaak kleine musea ontstaan. Ongeveer driekwart van de
instellingenn die je op dit moment een museum zou kunnen noemen heeft minder dan twee
werknemerss in volle werktijd in dienst (CBS, 1993). Veel 'jonge' musea hebben een simpele
structuur,, en kennen (nog) weinig specialisatie. Voor deze musea kan inderdaad gesteld
wordenn dat het 'natuurlijke' interne groeiproces nog niet altijd is uitgekristalliseerd.
Samenvattendd kan gesteld worden dat de veranderingen in de organisatie van musea in de
afgelopenn 50 jaar het gevolg zijn van een wisselwerking tussen interne groei en externe,
maatschappelijkee factoren.
3.66

Musea, doelen en effectiviteit

3.6.13.6.1 Educatie en cultuurparticipatie
InIn hoeverre de enorme toename van publiek de in de jaren '70 zo gewenste cultuurspreiding
heeftt opgeleverd, is omstreden. In 1990 blijkt uit onderzoek dat het grootste deel van het
publiekk uit de groepen met het hoogste opleidingsniveau komen (Ganzeboom, 1989a,
Ganzeboom,, 1989b, Haanstra, 1992). De toename van het museumbezoek lijkt voor het
grootstee deel verklaard te kunnen worden uit de groeii van het aantal hoog opgeleiden in ons
land.. Dit betekent dat de uitspraak van een Amerikaanse kunstmuseumdirecteur dat "The role

Inn de periode van 1950 tot 1992 zijn 39 van de door mij geënquêteerde musea ontstaan. Als
dezee aantallen representatief zijn voor alle musea die in die periode zijn opgericht dan is het
aantall nieuwe musea dat jaarlijks ontstond in die periode verdubbeld. Historische musea
vormenn een belangrijk aandeel (12) van de nieuwe musea, en meestal worden ze opgericht als
gemeentemuseum.. Kunstmusea (5) zijn vooral vanuit het rijk geïnitieerd, en in een paar
gevallenn vanuit een zelfstandige stichting. In werkelijkheid is het aantal musea in de tweede
helftt van deze eeuw nog veel sterker gegroeid, want de sterkste groei ontstond in de categorie
mett minder dan 2 betaalde medewerkers in dienst, die in voornoemde tellingen niet zijn
meegenomen. .
222
Ook in een land als Jemen bleek er in de jaren '80 plotseling behoefte te zijn aan een
museum,, toen het land, na eeuwenlang een gesloten en weinig veranderende samenleving te
zijnn geweest, haar grenzen opende en in een zeer snel moderniseringsproces terecht kwam
(Tropenmuseum,, 1988).
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ofof a museum is to expand the elite " wellicht is bewaarheid, maar dat niet het doel van Taylor
bereiktt werd:"... provide an elite experience for everyone..*'
Dezee uitspraken betreffen de mogelijke doelen van kunstmusea in de V.S. (Zolberg, 1981),
maarr ook binnen Nederlandse musea is in de jaren 70 en '80 deze tweespalt in doelstellingen
herkenbaar.. Er zijn overigens verschillende typen musea (openluchtmusea bijvoorbeeld) die
well degelijk grote groepen mensen uit alle lagen van de bevolking trekken. Ook moet de
educatievee betekenis van programma's waarmee educatieve diensten schoolklassen
binnenhalen,, niet onderschat worden.
Tegelijkertijdd lijkt het er op dat er in musea vanaf de jaren '80 minder draagvlak was voor
idealenn als 'cultuurspreiding'. Alleen via aandacht binnen het onderwijs werd nog
cultuurspreidingg nagestreefd. Veel minder dan in de jaren 70 was educatie gericht op
vorming,, emancipatie en bewustwording. Educatieve diensten stelden zich in de jaren '80 ten
doell informatie over te dragen op een zo aantrekkelijk mogelijke wijze.
Dee discussie in hoeverre subsidiëring van culturele instellingen terecht kwam bij de juiste
groepenn laaide ondertussen regelmatig weer op. Het nut van subsidie werd door de één in
twijfell getrokken (Grauwe, 1990) en door de ander scherp verdedigd (Diels, 1992).
Vooralsnogg overigens niet met het gevolg dat subsidies werkelijk werden verminderd of
stopgezet. .
Inn de jaren '90 deed een nieuw begrip zijn intrede, namelijk 'cultuurparticipatie' (WVC,
1989a).. Dit begrip overlapt voor een deel het begrip cultuurspreiding. De culturele diversiteit
vann onze bevolking was sterk toegenomen, zowel onder invloed van de culturele
achtergrondenn van verschillende groepen nieuwkomers in ons land als door het ontstaan van
allerleii subculturen, met name onder de jeugd. Maatschappelijke integratie kwam weer hoog
opp de politieke agenda te staan, net als na de tweede wereldoorlog, toen musea geacht werden
eenn rol te spelen in het herstellen van het nationaal bewustzijn. Weer werd door overheden
eenn beroep op kunst- en cultuurinstellingen gedaan om de deelname aan cultuur van alle
bevolkingsgroepenn te stimuleren. Staatssecretaris van cultuur Aad Nuis formuleerde het in
19966 als volgt:
"Musea"Musea vormen zelf cultuur. Door de keuze voor wat zij bewaren, wat zij laten zien, in
welkewelke verbanden zij cultuurobjecten presenteren en misschien ook wel in de keuze voor
dede doelgroepen waarop zij zich richten, spelen ze een actieve rol in de vorming van
identiteitidentiteit en zingeving." (NMV, 1996)
Vervolgenss deed hij een beroep op musea een bijdrage te leveren aan de 'cultuurparticipatie'.
Zijnn opvolger, staatssecretaris van de Ploeg ging nog een stapje verder: hij probeerde dit
'cultuurparticipatie'' af te dwingen (Putten, 1999).23
Doorr de eisen die vanuit de omgeving aan musea gesteld werden, veranderden de opgaven
waarr musea zich voor gesteld zagen. In dit verband rijst de vraag in hoeverre de organisatie
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In de jaren van vlak na de tweede wereldoorlog werd een vergelijkbare vraag aan musea
gesteld,, ter versterking van de eigen identiteit na de bezetting. Terwijl er in die jaren
teruggegrepenn kon worden op wat ervaren werd als liet eigene' in onze cultuur, moet nu
aansluitingg gezocht worden bij 'het vreemde' in onze samenleving en wat ons daarmee bindt.
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vann musea nog wel was toegerust voor het realiseren van die (veranderende) opgaven, oftewel
inn hoeverre de organisatie van musea nog wel effectief genoemd kon worden.
3.6.23.6.2 Recreatie en welvaart
Eenn ander aspect van de veranderende museale opgave is de ontwikkeling van het museum als
centrumm van vrije tijdsbesteding. Er was in toenemende mate vrije tijd beschikbaar gekomen
voorr meer mensen en ook de hoeveelheid geld die mensen te besteden hadden was voor een
belangrijkee laag van de bevolking sterk toegenomen. Vrije tijd en geld maakten de weg vrij
voorr een sterke groei in de behoefte aan vrijetijdsbesteding en recreatie. Een belangrijke
factorr in de toename van het bezoek aan musea was dan ook de ontwikkeling van de
recreatievee functie van musea (Depondt, 1990, Dietvorst, 1987, Jansen-Verbeke, 1991,
Jansen-Verbeke,, 1995, Law, 1994, Moscardo, 1992, NBT, 1994, Recron, Schoenmaker, 1993,
Zeppel,, 1991).
Voorr een deel hebben recreatieve taken de rol van cultuurspreiding overgenomen, voor een
deell hebben zij ze verdrongen. Wat met een bewust beleid voor cultuurspreiding soms
moeilijkk van de grond te krijgen was, slaagde met een recreatieve benadering soms wel:
brederee groepen van de samenleving werden de musea in gelokt.
Watt de motivatie van recreatief publiek is om naar een museum te gaan, is langzamerhand
enigszinss bekend, er is heel wat onderzoek naar gedaan (Dietvorst, 1987, Jansen-Verbeke,
1995,, Puffelen, 1982, Puffelen, 1985, Rekom, 1995). In een Amerikaans onderzoek naar
waarderingscriteriaa van vrijetijdsactiviteiten worden de volgende 6 criteria genoemd (JansenVerbeke,, 1995):
1.. Sociale interactie, aanwezigheid andere personen
2.. Iets nuttigs doen
3.. Comfortabel en op je gemak voelen in een bepaalde omgeving
4.. Uitdaging, om een nieuwe ervaring /beleving op te doen
5.. Gelegenheid hebben iets te leren
6.. Actieve deelname
Eenn uitvloeisel van de toegenomen behoefte aan vrijetijdsbesteding was de groei van het
toerisme.. Dat bood volop kansen aan musea. Op een relatief eenvoudige manier konden grote
groepenn betalende toeristen naar musea gelokt worden. Als een museum veel toeristen trekt,
heeftt dit niet alleen een positieve invloed op de inkomsten van het museum, maar vaak ook op
bedrijvenn in de directe omgeving van het museum. Deze economische potentie werd in
toenemendee mate een belangrijk argument voor overheden om culturele instellingen zoals
museaa te steunen. De verwachting van deze overheden was dan ook steeds vaker dat de
recreatievee potentie van musea ten volle benut zou worden (Abbing, 1989, Puffelen, 1985,
Roffelsen,, 1987, Rotterdam, 1993, WEMAR, 1992, Zeppel, 1991). Musea kunnen een heel
scalaa van bovengenoemde criteria bevredigen, al naar gelang hun doelstelling en aard.
Tegelijkertijdd moeten musea concurreren met vele andere vormen van vrijetijdsbesteding.
Somss kan een beleid dat gericht is op recreatieve bezoekers en toeristen andere doelstellingen
vann het museum verdringen. In hoeverre moet en wil een museum in dat opzicht gaan? Deze
enn dergelijke vragen drongen zich aan musea op in de jaren '90.
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3.6.33.6.3 Overvolle depots
Terwijll de aandacht van velen binnen en buiten musea in de jaren '70 en '80 vooral gericht
wass op de ontwikkeling van de publieksgerichte functie van musea, raakten de depots van
museaa overvol. Krantenberichten verschenen over uitpuilende depots en over voorwerpen die
dreigdenn verloren te gaan door achterstallig onderhoud. Ook bewaren kost geld, veel geld
zelfss (Lord, 1989). Kiezen wat bewaard en behouden moest worden en zelfs afstoting van
objectenn kwam in het begin van de jaren '90 volop in discussie (Kuypers, 1991, Oosterbaan,
1991,, Vermeijden, 1990b, WVC, 1990a).
Hett zicht op de staat waarin onze nationale collecties zich bevinden ontbrak echter. In het
rapportt 'Bedreigd Cultuurbezit, Inventarisaties' (WVC, 1990b) over de achterstanden in
collectiebeheerr en -behoud bij musea en rijksarchieven', gemaakt in opdracht van het
ministeriee van WVC, werden resultaten gepresenteerd van verschillende deelonderzoeken
naarr administratie en basisnormen van collecties in ons land (Vermeijden, 1990a WVC,
1990b).. Conclusie van dit onderzoek was, dat van de 5.9 miljoen objecten van 22 instellingen
err alleen al een achterstand in registratie was van bijna 325 werkjaren, oftewel 420 mensjaren;
geschattee kosten daarvan waren 25.6 miljoen gulden.

IllustratieIllustratie 11 Uit: NRC Handelsblad, 13 december 1990. Kunst, p. 6, "WVC: 310 miljoen vo
achterstandenachterstanden bij musea ", "Groeiende collecties, achterstanden in restauraties en volle d
inin het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden ", foto C. de Jong)
Voorzieningenn ten behoeve van algemene bewaaromstandigheden in depots werden begroot
opp bijna 78 miljoen, terwijl voorzieningen voor luchtzuivering (onder meer tegen verzuring),
bijvoorbeeldd op tentoonstellingsruimtes nog eens ruim 30 miljoen kostten. De achterstanden
inn conservering en restauraties van rijkscollecties werden geraamd op 412 miljoen. Actieve
conserveringg heeft betrekking op maatregelen ter bescherming tegen (verder) verval, het
schoonmaken,, impregneren en dergelijke; restauratie heeft betrekking op het feitelijk
reparerenn of herstellen van objecten waar reeds (sterk) verval of beschadiging is opgetreden.
All met al kwam er in deze onderzoeken een achterstand van ongeveer 600 miljoen gulden aan
hett licht.
Duidelijkk werd dat naast de veranderingen in publiekstaken, ook collectietaken in musea sterk
inn complexiteit waren toegenomen. Deze taken vereisten een gespecialiseerde aanpak en
kondenn geen moment langer veronachtzaamd worden (Aben, 1990, Vermeijden, 1990a)
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3.6.43.6.4 Museumbeleid
Hett nieuwe museumbeleid van de overheid dat al in 1976 werd aangekondigd was nader
uitgewerktt in een *Nota museumbeleid* in 1985 (WVC, 1976, WVC, 1985). Duidelijk
formuleerdee de overheid haar verantwoordelijkheid voor het hele museumbestel.
Tegelijkertijdd verdween de expliciete democratiseringsdoelstelling van tien jaar eerder
enigszinss naar de achtergrond. Een nieuwe tendens werd zichtbaar in het overheidsbeleid: de
tendenss van verzakelijking, no-nonsense, decentralisatie en bezuiniging (Brink, 1989,
Franssen,, 1993, Tweel, 1983).
Naa de enorme uitbreiding van taken van de overheid in de zogenaamde welvaartsstaat die na
dee tweede wereldoorlog was opgebouwd, ontstond er in de jaren '80 een kentering in het
vertrouwenn in de overheid. Minder optimisme over de maakbaarheid van de samenleving,
minderr economische vooruitgang en toenemende kosten van het grote ambtenarenapparaat
dwongenn tot herbezinning aangaande de taak van de overheid. Steeds vaker bleek hoe
onbeheersbaarr het beleid was in een steeds complexer wordende samenleving.
Inn de laatste decennia van deze eeuw leidden alle maatschappelijke veranderingen tot
veranderingenn in de aard van de taken en tevens in de verhouding tussen musea en overheid.
Ettelijkee grote museale instellingen konden de maatschappelijke veranderingen nog relatief
langg van zich afhouden, omdat zij altijd werden beschouwd als gevestigde instituties waarvan
hett bestaansrecht nauwelijks ter discussie stond. Een rijksmuseum als het Mauritshuis
bijvoorbeeldd heeft 150 jaar lang een vrij stabiel bestaan geleid, zonder veel interne groei.
Tochh waren ook de werkzaamheden van dergelijke instituties in de laatste decennia van de
twintigstee eeuw in een stroomversnelling geraakt24.
Veell overheidsmusea werden echter aan het eind van de 20e eeuw voor het eerst
geconfronteerdd met het marktdenken, dat in de jaren '90 grote opgang zou doen (Abbing,
1989,, Bayley, 1989, Boorsma, 1997, Brouwer, 1993, Geus, 1996, Graaf, 1995, Grampp,
1989,, Grauwe, 1990, Hendon, 1983, Ingen, 1992, Jong, 1994, Kapteyns, 1992, Kemperink,
1988,, Kempers, 1989a en b, Klamer, 1995, Kotier, 1975, Laan, 1995, Lord, 1989, PMZ,
1994,, PMZ, 1995, Privatisering, 1989, Pronk, 1987, Puffelen, 1982, Shanahan, 1982a en b,
Veenstra,, 1991, Wright, 1990, Zeppel, 1991).
Samenvattendd blijkt dat sinds de jaren '80 nieuwe museale doelen werden geformuleerd en
daarmeee ook nieuwe effectiviteitcriteria ontstonden. Musea waren niet meer de
vanzelfsprekendee instituties die ze in het verleden vaak geacht werden te zijn. De kosten batenafwegingenn werden daarbij steeds sterker. Economische motieven (toerisme) gingen
zwaarderr wegen, er werden eisen gesteld ten aanzien van publieksbereik. De vaak impliciete
visiee op het belang van het behoud van het cultureel erfgoed kwam door de overvolle depots
acuutt en zeer expliciet op de agenda. Op dat punt nam de overheid haar verantwoordelijkheid
middelss het Deltaplan voor het Cultuurbehoud.

Vaessenn heeft in dat verband ook vele malen gewezen op de noodzaak voor musea zich te
legitimeren:: het voortbestaan van musea is geen vanzelfsprekende zaak meer (Vaessen, 1986,
1995). .
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3.77

Musea en autonomie: 1990 tot heden

3.3.7.17.1 Rijksmusea en rijksoverheid
Naastt de veranderende taken ten aanzien van collectie en publiek, zijn de veranderingen die in
dee jaren '90 werden doorgevoerd in de relatie tussen rijksmusea en rijksoverheid van grote
invloedd op het hele museale veld. In een tijd van groei, van voortdurende economische
vooruitgangg na de tweede wereldoorlog, leken aanvankelijk de bomen tot de hemel te reiken.
Alless moest kunnen, hoe meer hoe beter. De overheid werd in de jaren '80 echter
geconfronteerdd met steeds grotere uitgaven op alle gebieden waarop zij actief was. Al die
activiteitenn en uitgaven moesten gecontroleerd worden door steeds grotere aantallen
ambtenaren,, en dat drukte weer op de groeiende overheidsuitgaven. Overheden over de hele
wereldd kregen te kampen met grote staatsschulden. In de laatste decennia van deze eeuw werd
hett bezuinigen op overheidsuitgaven onontkoombaar: vóór de bomen de hemel bereikten
moestenn ze worden gesnoeid.
Tegelijkertijdd hadden de toegenomen eisen aan en mogelijkheden van musea geresulteerd in
eenn andere positie van veel musea in de samenleving. Het aantal activiteiten van musea en de
complexiteitt ervan, waren enorm toegenomen en daarmee tevens de (benodigde) budgetten.
Dee financiële situatie van musea en de rol van de overheid daarin kwam van beide zijden
nadrukkelijkerr ter discussie. Terwijl de behoefte aan financiële middelen bij de musea alleen
maarr toenam, formuleerde de op dat moment verantwoordelijke minister (Brinkman) juist dat
eenn voorwaardenscheppend beleid vanuit een generale verantwoordelijkheid vorm moest
krijgenn binnen "beperkte en niet zeer flexibel aan te wenden middelen". Aanleiding voor het
schrijvenn van de nota in 1985 was dan ook volgens de minister:
".... de uitgangspunten ten aanzien van musea te actualiseren en de uitwerking daarvan
inin overeenstemming te brengen met de bestuurlijke enfinanciëlerealiteit."
(WVC,, 1985)3.7.23.7.2 De financiële realiteit en decentralisatie
Inn eerste instantie werd de oplossing van de bestuurlijke problemen gezocht in decentralisatie.
Inn de nota museumbeleid uit 1985 werd gesteld dat in het kader van een generale
verantwoordelijkheidd voor het gehele museumbestel opnieuw gekeken zou worden welke
museaa nu werkelijk tot het rijk behoorden. Criterium zou moeten zijn welke musea van
landelijkk belang waren en welke musea overgeheveld zouden moeten worden naar de
provincies.. Doel was :
.... "een optimale allocatie van overheidsgelden, duidelijkheid verschaffen over de
bestuurlijkebestuurlijke relatie tussen overheid en musea, door een scheiding van financieel
bestuurlijkebestuurlijke verantwoordelijkheden van de drie overheidsniveaus." (WVC, 1985)
Bijj musea in provincies die volgens bovengenoemd plan een aantal gelden toegewezen
kregen,, ontstond onrust. Was er in deze tijd van bezuinigingen nog wel een garantie dat dit
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geldd ook echt bij musea terecht zou komen, vroegen museumdirecteuren zich af? (Entius,
1985,, Pots, 1985, Utrecht, 1986). Bezuiniging was in 1987 in eerste instantie ook het motief
vann de dreigende sluiting van het Arnhems Openluchtmuseum. In plaats van de
'kaasschaafmethode'' werd gekozen voor het afstoten van één museum, om de beoogde
bezuinigingg te bereiken. Dat veroorzaakte nogal wat opschudding in de pers, bij het publiek
enn in het museale veld. Met man en macht werd een overlevingsplan van de grond getild om
hett Openluchtmuseum open te houden. De overheid keerde op zijn schreden terug.
3.7.33.7.3 Een organisatiekundige oplossing: verzelfstandiging
Langzamerhandd werd duidelijk dat bezuiniging op musea geen voldoende antwoord bood op
dee bestaande problemen. Er was veel meer aan de hand dan een tekort aan middelen. Een
belangrijkk moment in deze ontwikkeling was het onafhankelijke onderzoek van de Algemene
Rekenkamerr uit 1988. Eén van de betrokken ambtenaren vatte dit onderzoek als volgt samen:

"Onder"Onder de sobere titel 'Rijksmusea' liet de Rekenkamer in niet mis te verstane
bewoordingenbewoordingen blijken waaraan het in de musea schortte. Op nogal wat punten scoor
dede rijksmusea onvoldoende. "(Bloemberg, 1994)
Ditt onderzoek maakte duidelijk dat er op korte termijn iets moest gebeuren binnen het hele
musealee bestel. Het was het startsein voor een nieuw, ingrijpend beleid ten aanzien van de
rijksmusea:: een beleid gericht op verzelfstandiging van alle 21 rijksmuseale diensten.
"" Verondersteld werd dat van deze operatie zowel de musea als de rijksdienst zouden
kunnenkunnen profiteren. De musea door een zakelijker en slagvaardiger bedrijfsvoering. De
rijksdienstrijksdienst door een vermindering van de bemoeienis met de details van de uitvoering
enen door een concentratie op de hoofdlijnen van het museale beleid. "(Bloemberg, 1994)
Dezee verzelfstandiging kreeg zijn beslag in de daaropvolgende jaren. In 1993 werd de 'Wet
verzelfstandigingg rijksmuseale diensten' in het Staatsblad gepubliceerd. Ongeveer gelijktijdig
mett de periode waarin dit onderzoek is uitgevoerd, vonden in de rijksmusea ingrijpende
veranderingenn plaats onder invloed van deze verzelfstandiging (Berg, 1992, Bloemberg, 1994,
Boorsma,, 1997, Bos, 1994, Jong, 1994, Kapteyns, 1992, Kemperink, 1988, Munster, 1989,
OEVeR,, 1990, Pannekoek, 1995, Privatisering, 1989, Smithuijsen, 1990, Vaessen, 1997).
Sommigee gemeentes en provincies volgden het voorbeeld van het rijk en zetten een vormm van
autonomiseringsbeleidd in gang (Pelsers, 1993). Tot op heden vinden dergelijke procssen
plaatss of worden zij overwogen. Dat autonomiseringsbeleid was het onderwerp van studie,
waaroverr in dit boek gerapporteerd wordt.
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3.88

Wat is anno 1990 een museale organisatie en wat niet?

3.8.13.8.1 Een definitie van musea
Ditt onderzoek richtte zich op de effectiviteit van musea in relatie tot verzelfstandiging. In dat
verbandd is gekeken naar de organisatie van musea en de veranderingen die daarin
plaatsvondenn in een tijd van 'verzelfstandiging en privatisering'. Vanuit een organisatiekundig
perspectieff is een definitie gegeven van het empirisch object, de museale organisatie.
Hett is een lastig vraagstuk te bepalen wat een museum nu eigenlijk is, en wat niet. Alle
mogelijkee organisaties noemen zich tegenwoordig 'museum', maar de vraag is waar de grens
getrokkenn moet worden. De International Council of Museums (ICOM) heeft een veel
geciteerdee definitie geformuleerd, die in het Nederlands vertaald als volgt luidt:

"Een"Een museum is een permanente instelling in dienst van de maatschappij en haar
ontwikkeling,ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de
materiëlemateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt,
wetenschappelijkwetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden
studie,studie, educatie en genoegen." (Maurits, 1974).
Alss deze definitie ruim geïnterpreteerd wordt, kan daar vrij veel onder vallen (ook een
dierentuinn bijvoorbeeld). Als een instelling echter aan alle genoemde kenmerken moet
voldoenn om een museum genoemd te kunnen worden, kan diezelfde definitie behoorlijk
beperkendd uitpakken. Immers, er zijn heel wat musea die wel 'materiële getuigenissen van de
menss en zijn omgeving' behouden én presenteren, maar die weinig van dergelijke objecten
verwerven,, noch er echt wetenschappelijk onderzoek op uitvoeren. Toch onderschrijven veel
museaa in Nederland deze definitie, als nastrevenswaardig ideaal. Het is in die zin meer een
commitmentcommitment dat musea onderschrijven, dan een definitie die een antwoord geeft op de vraag
wanneerr een instelling een museum is en wanneer niet.
Omm de beroepsgroep een duidelijker profiel te geven heeft de Nederlandse Museum
Verenigingg (NMV) daarnaast, in navolging van vergelijkbare beroepsverenigingen in het
buitenland,, codes ontwikkeld om te bepalen waaraan musea moeten voldoen en wat de regels
zijnn waaraan een museumwerker zich moet houden (NMV, 1991). Vanuit organisatiekundig
perspectieff biedt dit echter ook weinig houvast.
3.8.23.8.2 Twee museale kernfuncties
Alss we kijken naar de overeenkomsten tussen de vroegste musea (de 'schatkamers' die soms
voorr publiek werden opengesteld) en musea in deze tijd, dan is er één centraal kenmerk: een
museumm doet iets met objecten, die deel uitmaken van ons materiële erfgoed. In de loop der
tijdd zijn twee belangrijke functies ontwikkeld in relatie tot deze objecten:
1.. De objecten worden verzameld, bewaard, beschreven en geadministreerd, gerestaureerd
enn soms wetenschappelijk bestudeerd. Deze werkzaamheden noem ik de collectiegerichte
functiefunctie van een museum25.
Vann Mensch spreekt van drie functies: naast de publieksgerichte functie onderscheidt hij de
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2..
De objecten worden tentoongesteld voor al wie het wil zien en er wordt op allerlei
manierenn kennis overgedragen over en omtrent die voorwerpen. Deze werkzaamheden vallen
onderr ét publieksgerichte functie26 van een museum.
Err is in dit onderzoek pas sprake van een museum als aan beide functies wordt voldaan. Er is
gekozenn voor de volgende definitie:
Eenn museale organisatie is een organisatie met twee primaire kernfuncties: een
collectiegerichtee functie én een publieksgerichte functie.
Pass wanneer de 'schatkamer' opengesteld wordt voor publiek en dus een 'openbare
schatkamer'' (in het Engels nog treffender 'public treasury') is geworden, heeft het museale
kenmerken.. De 'schatten' zijn objecten met een culturele, cultuurhistorische of
natuurhistorischee waarde, terwijl het voorvoegsel 'openbare' aangeeft dat niet alleen objecten
bewaardd moeten worden, maar dat museale organisaties ook een maatschappelijke functie
vervullen.. Het begrip 'openbare schatkamer' legt een typische eigenschap van museale
organisatiess bloot: het begrip 'schatkamer' suggereert een besloten, enigszins geheimzinnige
ruimte,, terwijl 'openbaar' een tegengesteld beeld oproept. Het lijkt haast een contradictio in
terminus.terminus. De combinatie van deze twee functies, het verzamelen en bewaren van allerlei
'schatten'' in combinatie met de openbare functie om die schatten 'aan den volke' te tonen
steltt soms tegengestelde eisen aan de organisatie. Dit vormt een centraal en typerend
spanningsveldd in museale organisaties.
Eenn instelling met primair een winstdoelstelling tenslotte kan museale kenmerken hebben,
maarr in navolging van de ICOM-definitie (Maurits, 1974) richt ik me op organisaties waarin
musealee taken primair staan. Winst maken of inkomsten verwerven wordt niet uitgesloten,
mitss museale doelen centraal staan.27

verzamel-- of archieffunctie en de wetenschappelijke functie (1984). In een eerdere publicatie
noemtt hij de archieffunctie de behoudstaak (is beheerstaakk inclusief conservering, registratie,
documentatiee en verzamelen), de wetenschappelijk functie noemt hij de onderzoekstaak
(wetenschappelijkee bewerking en onderzoek van de verzamelingen). Tenslotte merkt hij op
datt verzamelen soms ook als een aparte (hoofd)taak wordt beschouwd (Van Mensch, 1983).
Inn dit onderzoek zijn de verzamel-, archief- en wetenschappelijke taken samengenomen in één
'collectiegerichtee functie'. Zelfs al is er niet of nauwelijks sprake van wetenschappelijk
onderzoek,, maar wordt er slechts een collectie beheerd, dan toch is er sprake van een
'collectiegerichtee functie'. Mits deze functie gecombineerd wordt met een 'publieksgerichte
functie'' spreek ik van een museale organisatie.
Vann Mensch verstaat onder de publieksgerichte functie: communicatie, presentatie,
tentoonstellingen,, educatie, voorlichting, public relations (Van Mensch, 1983). Bij de
publiekstaakk spreekt hij ook van de communicatieve of overdrachtstaak. Publiek(s)gericht
wordtt door Van Mensch gesteld tegenover objectgericht (waarbij de zorg voor objecten
centraall staat). In dit onderzoek is de term publieksgericht tegenover het begrip
collectiegerichtt geplaatst.
"Tochh is er één punt dat naar mijn oordeel een onomstotelijk ijkpunt voor het functioneren
vann musea zal blijven. Bij alle 'verzakelijking', hoe gewenst op onderdelen ook, zal blijven
geldenn dat een museum geen commerciële instelling is en dat ook nooit kan worden. Musea
zijnn niet alleen niet gericht op het maken van winst, het zullen ook nooit echt winstgevende
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Samenvattendd wordt in dit onderzoek een organisatie museaal genoemd als de
collectiefunctiee én de publieksfunctie dé twee primaire functies van de organisatie zijn.
3.8.33.8.3 Grensgevallen
Err bestaan ook instellingen die alleen collectietaken hebben en meestal niet gezien worden als
eenn museum. Een voorbeeld is een archief. Een archief is in mijn definitie geen museale
organisatie28.. Toch zijn er tegenwoordig ook archieven die regelmatig tentoonstellingen
organiserenn (denk bijvoorbeeld aan het Amsterdams Historisch Archief). De scheidslijn is dus
minderr scherp dan het in eerste instantie lijkt. Een dergelijk archief kan een sterk
publieksgerichtee functie ontwikkelen en wellicht ziet de organisatie die functie ook als een
centralee taak voor zichzelf. In mijn definitie heeft een dergelijk archief dan inderdaad museale
organisatiekenmerkenn gekregen, ook al is het geen museum in de traditionele betekenis van
hett woord. De instelling zal zich waarschijnlijk ook archief blijven noemen. Ook bestaan er
instellingenn die voornamelijk publieksgerichte taken uitvoeren, gericht op het cultureel
erfgoed.. Voorbeelden zijn de Beurs van Berlage, de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de
Kunsthall in Rotterdam29. Door menig bezoeker wordt een dergelijke instelling als een
'museum'' ervaren. Inderdaad worden in deze instelling naast publieksgerichte activiteiten ook
eenn aantal collectiewerkzaamheden uitgevoerd, zoals een zorgvuldige behandeling van
collectiess en registratie van binnenkomende bruiklenen30. Dit is echter geen primair doel van
dee organisatie. In mijn definitie zijn deze organisaties niet echt museale organisaties,
ofschoonn de organisatie wel degelijk een aantal museale organisatiekenmerken heeft.
Eenn dierentuin of een otterpark is weer een ander grensgeval. Als daar een belangrijke
behoudstaakk aan toegekend wordt (het in stand houden van een soort), zullen ook in dit geval
musealee elementen in de organisatie terug te vinden zijn.
Inn genoemde grensgevallen kennen de organisaties die ik museaal noem de spanning tussen
dee eisen die behoud en wetenschap stellen vanuit professionele kennis, waarden en normen
enerzijds,, en de verwachtingen van het publiek, de eisen die goede presentaties stellen of de
financiëlee noodzaak van een marktgerichte exploitatie anderzijds.
ondernemingenn worden" (Vaessen, 1991b).
Bibliotheken daarentegen hebben weliswaar een collectie boeken, maar die collectie is er
omm te worden uitgeleend aan het publiek, en niet om bewaard te blijven. De publieksfunctie
iss primair, de collectie is daar aan ondergeschikt. Bibliotheken en archieven zijn niet
meegenomenn in het onderzoek, ondanks de niet altijd even scherpe grenzen tussen deze en
musealee organisaties.
299
Het begrip kunsthal komt eigenlijk uit het Duits: 'Kunsthalle' en betekent een
tentoonstellingscentrumm voor beeldende kunst, in het algemeen eigentijdse kunst (Van
Mensch,, 1983).
300
Onder een bruikleen wordt verstaan 'een overeenkomst tot tijdelijke overdracht van bezit
vanvan een of meer voorwerpen van de ene partij aan de andere, welke laatste gehouden is het
hemhem toevertrouwde zorgvuldig te gebruiken en voor schade te vrijwaren en het na gemaakt
gebruikgebruik terug te geven aan de eerste partij' (Burgerlijk Wetboek, art. 1777-1790) (Van
Mensch,, 1983).
288
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Inn feite is er een continuüm tussen een archief en een museum enerzijds en een museum en
eenn tentoonstellingshal anderzijds, de grenzen zijn vrij diffuus. In zekere zin is ook een
galeriee een organisatie met een aantal vergelijkbare werkzaamheden, ofschoon het primaire
doell daarvan de verkoop van objecten is en niet het bewaren ervan. Er zijn publieksgerichte
taken,, maar die lijken in de eerste plaats gericht op financiële en dan pas op inhoudelijke
doelen.. Wel zijn er verschillende galerieën die nadrukkelijk een cultuurvernieuwende rol
willenn spelen en in die zin activiteiten uitvoeren die deels vergelijkbaar zijn met activiteiten
vann sommige musea. Op het moment dat in musea in een strijd om te overleven financiële
motievenn een steeds grotere rol zouden gaan spelen, zodat musea collectievoorwerpen zouden
gaann verkopen, kunnen de grenzen ook in die richting gaan vervagen.
3.99

Samenvatting hoofdstuk 3: Museale organisaties, het empirisch object

Inn dit hoofdstuk wordt het empirisch object van dit onderzoek allereerst belicht vanuit een
historischh perspectief in vogelvlucht. Enigszins willekeurig reikt dit historisch perspectief
terugg tot de 17e en 18e eeuw, de tijd van verlichting en toenemende wetenschappelijke
kennis.. Rariteitenverzamelingen van individuen kunnen beschouwd worden als vroege musea,
diee een beeld gaven van de kennis uit die tijd. In de 19e eeuw veranderde de positie en rol van
museaa in verband met het opkomend nationalisme. Musea werden een nationaal in plaats van
eenn individueel statussymbool en werden steeds vaker rijksinstellingen. Onder invloed van de
industrialisatiee werd educatie van 'de massa' een thema. Het begrip (wereldtentoonstelling
werdd geïntroduceerd als middel van kennisoverdracht. Snelle culturele en materiële
veranderingenn én het groeiend belang van museumpubliek, dat waren de twee rode draden in
dee museale ontwikkelingen van de 20e eeuw. De enorme veranderingen in onze materiële
cultuurr bevorderden een proces van musealisering van de cultuur. Tegelijkertijd was er sprake
vann professionalisering van het museale werk. Veranderingen in de museale organisatie waren
tee verklaren uit een wisselwerking tussen interne groei en externe druk.
Inn de laatste decennia van deze eeuw kwam de vraag op of een ideaal uit de jaren '70,
cultuurspreiding,, wel haalbaar was. Doelen verschoven : democratisering werd minder
belangrijk,, maatschappelijke welvaart belangrijker, gevolgd door maatschappelijke
samenhang.. Dit had invloed op de verwachtingen ten aanzien van musea. Economische
argumentenn speelden mee: de recreatieve potenties van musea openden nieuwe perspectieven.
Dee staatsschuld van de rijksoverheid ten slotte was een soort katalysator die de relatie tussen
rijksoverheidd en musea op de agenda te bracht. Een rapport van de Algemene Rekenkamer
overr het functioneren van de rijksmusea tenslotte was de directe aanleiding tot het formuleren
vann een nieuw beleid, gericht op verzelfstandiging. Doel was de bedrijfsvoering van de
rijksmusearijksmusea te verbeteren en tegelijkertijd de taken van de overheid terug te brengen.
Annoo 1990 is er een grote diversiteit aan organisaties ontstaan, die zich allemaal museum
noemen.. Vanuit organisatiekundig perspectief is het empirisch object van dit onderzoek
gedefinieerdd als een organisatie waarin de combinatie van twee kernfuncties centraal staat: de
collectiefunctiee en de publieksfunctie. Beide functies kunnen complementair zijn, maar
roepenn ook een zekere mate van interne spanning op. Op dergelijke museale organisaties richt
hett empirisch onderzoek zich.

Volgenss van Dale een 'tentoonstellings- en verkooplokaal voor (meestal moderne) kunst'.
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4.. Theoretische inbedding
4.11

Autonomie vanuit theoretisch perspectief

4.1.14.1.1 Inleiding
Err is niet gekozen voor een uitgebreide theoretische bespreking van alle literatuur over
privatisering,, verzelfstandiging of autonomisering. Omdat dit in de eerste plaats een empirisch
onderzoekk is, worden voornamelijk dietheoretische benaderingen besproken die van invloed
zijnn geweest op de uitvoering van het onderhavige onderzoek en op de interpretatie van de
uitkomsten.. Kort wordt ingegaan op enkele begrippen die te maken hebben met autonomie en
autonomiseringg in bepaalde vakdisciplines. De verschillende disciplinaire invalshoeken in de
bestuurskundee kunnen verwarrend werken.32 De aandacht in dit onderzoek gaat uit naar de
organisatiekundigee invalshoek, maar er wordt op een enkel punt gebruik gemaakt van
inzichtenn uit verwante benaderingen.
4.1.24.1.2 Van publiek naar privaat
Inn dit empirisch onderzoek wordt het proces van verzelfstandiging en privatisering van
overheidsorganisatiess geïnterpreteerd als een autonomiseringsproces. De nadruk ligt op de
toenamee van eigen zeggenschap van een organisatorische eenheid ten opzichte van een
machtcentrum.. Als het machtcentrum de overheid is, dan kan autonomisering ook een
overgangg van het publieke domein naar het private domein inhouden (Ru, 1987, Sint, 1994,
Sylvester,, 1995b, Sylvester, 1999b). Vanuit een formeel-juridische benadering is er een
scherpee overgang tussen het publieke en het private domein. Onder privatisering wordt dan
verstaann de omvorming van een publieke beheersvorm tot een private beheersvorm. Vanuit
bestuurskundigg perspectief wordt privatisering vooral beschouwd als een overgang van
overheidd naar markt. Deze overgang is niet zo scherp afgebakend. Er wordt verschil gemaakt
tussenn (interne en externe) verzelfstandiging en privatisering. Bij interne verzelfstandiging
wordtt de eenheid op afstand gezet, maar blijft een onderdeel van de overheid uitmaken.
Externee verzelfstandiging is een vorm van autonomisering, waarbij de overheid nog wel een
zekeree verantwoordelijkheid en invloed behoudt, maar er wel een private rechtspersoon
ontstaat.. Privatisering is een extreme vorm van externe verzelfstandiging, waarbij de overheid
geenn enkele invloed en verantwoordelijkheid meer heeft. Er is in feite sprake van afstoting.
"Eenn organisatie kan juridisch beschouwd een publieke instelling zijn, die
privaatrechtelijkee handelingen verricht, bijvoorbeeld een gemeente die een vuilniswagen
aanschaft.. Vanuit economisch perspectief kan de grens tussen publiek en privaat worden
getrokkenn in termen van winstgerichtheid versus 'non-profit' activiteiten. Maar het is evenzeer
mogelijkk de aard van de goederen als uitgangspunt te nemen: collectieve goederen of
particuliere.. In dat geval kan een geprivatiseerd overheidsbedrijf juridisch gezien in alle
opzichtenn 'privaat' zijn, maar vanuit economisch perspectief nog steeds een publieke taak
verrichten."" (Rutgers, 1999). Nog weer een ander gebruik van het begrip publiek vinden we
inn de term 'publiek domein' (Smiers, 1999, p.9), een gebied waar het openbare debat kan
plaatss vinden, los van overheid en markt. Verwezen wordt in deze naar het begrip
'openbaarheid'' (Öffentlichkeit) van Habermas (Habermas 1962).
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Dee verschillende posities tussen overheid en markt kunnen gezien worden als verschillende
vormenn van autonomisering, maar kunnen ook geïnterpreteerd worden als verschillend stadia
inn een veranderingsproces van publiek naar privaat (Sylvester, 1999b). Tussen
overheidsorganisatiee en private onderneming ligt een grijs gebied, dat juridisch gezien deels
tott het publieke domein behoort en deels tot het private domein.
J.. de Vos signaleert in haar proefschrift 'De organisatie van privatisering' (Vos, 1993) dat er
inn de theoretische discussie over 'privatisering' (door haar gedefinieerd als: Tiet op grotere
afstandd van de overheid zetten van organisaties') op dat moment nauwelijks aandacht is voor
organisatieproblemen.. Zij levert met haar proefschrift vooral een bijdrage aan het denken over
dee wijze waarop privatisering georganiseerd kan worden. Zij beschouwt een organisatie als
eenn systeem en privatiseren als het afsplitsen van een deelsysteem. Zowel voor het oude als
hett nieuwe (deel-)systeem betekent dit een interne organisatieverandering. In haar proefschrift
richtricht ze zich op de stappen die gezet moeten worden om tot deze organisatieverandering te
komenn en ze analyseert de eisen die aan een privatiseringsproces gesteld moeten worden.
Haarr empirisch onderzoek is gericht op een eenheid die zich losmaakte van de overheid. In dit
verbandd introduceert zij het begrip 'regiefunctie van de overheid'. In het 'grijze gebied' tussen
overheidd en markt, waar organisatie-eenheden intern of extern verzelfstandigd kunnen zijn,
claimtt de overheid vaak nog een vorm van regie.
4.1.34.1.3 De essentie van autonomisering
Kasteleinn is al sinds de jaren '70 bezig met organisatieproblemen in relatie tot autonomie en
centralee beheersing (Kastelein, 1977b, Kastelein, 1977a). Zijn organisatiekundige perspectief
opp autonomisering is geformuleerd vanuit de betrokken organisaties, die onderdeel uitmaken
vann een breder netwerk ofwel een interorganisatie. Verzelfstandiging en privatisering worden
geïnterpreteerdd als (deel-)trajecten van autonomiseirng van organisatieonderdelen binnen een
groteree organiastie of van organisaties binnen een georganiseerd besteld. Daarbij kunnen er
organisatiess met vershcillende vormen, graden of stadia van autonomie ontstaan. De essentie
vann autonomisering is dat een organisatie(-onderdeel) die (dat) in de uitgangsituatie via tal
vann voorschriften en regels met handen en voeten gevonden is aan één of meer externe stuurenn regelcentra (in het jargon een 'extern gespecificeerde eenheid of EGE) meer eigen
zeggenschapp en verantwoordelijkheid krijgt (volgens het jargon resulterend in een
'resultaatverantwoordleijkee eenheid' of RVE). De (inter-)organisationele omgeving van een
EGEE noemt Kastelein (1990) een mono- of multicentrale aspectspecificerende organiatie (of
MCA-omgeving),, de omgeving van de 'resultaatverantwoordelijke eenheid' noemt hij een
contractuelee multi-organisatie (of CMO). Alle organiasties (of onderdelen daarvan) kunnen
geplaatstt worden op een as tussen extreem EGE/MCA en extreem RVE/CMO (zie figuur
4.1).. Bij wat in de beleidspraktijk 'verzelfstandigen' is gaan heten, gaat het om de rechterhelft
vann het totale autonomiseringstrajec, en bij 'privatisering' gaat het om het meest rechtse
gedeelte.. Voor overheidsorganiasties houdt dit laatste deeltraject in dat ze in een min of meer
volledigee (Sylvester 2000) marktpositie komen.
Dee positie op de as die met CMO aangeduid wordt, kan inhouden dat er (contractueel
vastgelegde)) invloed van het machtcentrum op hoofdlijnen behouden blijft in de vorm van een
bestuursconvenantt of een managementcontract (vergelijkbaar met de bovengenoemde
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regiefunctiee van de overheid). Deze vastgestelde kaders kunnen gebaseerd zijn op een in de
wett vastgelegde verantwoordelijkheid van de overheid, of op een (financiële of materiële)
tegenprestatie,, in ruil waarvoor de relatief autonome eenheid levert wat het machtcentrum wil.
Binnenn deze kaders heeft de organisatie-eenheid volledige eigen zeggenschap en hoeft ze
slechtss achteraf verantwoording af te leggen. Een autonome eenheid kan ook geen enkele
directee relatie met de overheid (meer) onderhouden en slechts werkcontracten afsluiten met
leverancierss of afnemers. Overigens kan een volledig private onderneming ook in zijn
autonomiee beperkt worden door bijvoorbeeld een aandelenvergadering. Met andere woorden,
hett is niet zo dat privaat in juridische zin ook altijd autonoom in organisatorische zin
33 3
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FiguurFiguur 4.1. Essentie van autonomiseringsprocessen: verschuiving op een as van MCA naar CMO (Kastelein,
1991) 1991)

4.1.44.1.4 Tussen non-profit en profit
Vanuitt een economische benadering is autonomisering van overheidsorganisaties te zien als
eenn verschuiving op een as van non-profit naar profit organisaties. Het éne uiterste op deze as
betreftt organisaties die niet gericht zijn op het maken van winst. Immers, ze krijgen als
onderdeell van de overheid een budget voor bepaalde taken. Het andere uiterste betreft
organisatiess die zich op 'de markt' moeten handhaven en die primair gericht zijn op
winstoptimalisatie.. Deze tegenstelling profit versus non-profit is minder zwart-wit als de
begrippenn suggereren. Er zit een 'grijs' gebied tussen, dat wel aangeduid wordt met het begrip
not-for-profit.not-for-profit. Dit begrip verwijst naar organisatie-eenheden die geen primair winstoogmerk
hebben,, maar wel winstgevende activiteiten kunnen uitvoeren, waarmee ze bijvoorbeeld
verliesgevendee activiteiten kunnen bekostigen. Soms hebben ze enig budget van
overheidswege,, maar om hun doelen te bereiken moeten ze ook andere financieringsbronnen
vinden.. Overigens kunnen uiteraard ook organisaties, die financieel op geen enkele wijze
afhankelijkk zijn van de overheid, non-profit of not-for-profit organisaties zijn. Dit geldt
333

Eén volledig private organisatie heb ik in mijn onderzoek meegenomen (zie Bijlagen
museumm nr.20). Deze organisatie is gezien haar winstoogmerk volgens mijn definitie geen
echtee museale organisatie. Dit 'museum' bleek in feite net zo weinig autonoom ten opzichte
vann haar moederbedrijf in Engeland, als verschillende overheidsmusea vóór
verzelfstandiging.. Wel was de financiële autonomie groter.
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bijvoorbeeldd voor vrijwilligersorganisaties. Vanuit een economisch perspectief kan
autonomiseringg van overheidsorganisaties betekenen dat er in plaats van een non-profit
organisatiee hetzij een not-for-profit of een profit organisatie ontstaat.
4.22

Neo-institutionalisme

4.2.14.2.1 Inleiding
Mijnn onderzoek valt in zekere zin te plaatsen binnen een hernieuwde aandacht voor instituties.
Institutionalismee in de oorspronkelijke vorm is, aldus Perrow "the closest to a truly
sociologicalsociological view of organizations" (Perrow, 1986). Het gaat daarbij om de hechte interactie
tussenn organisaties en hun omgeving (Perrow, 1986, p. 166). Perrow constateert dat instituties
eenn soort life of their own (kunnen) leiden, los van wat de leidinggevende zou willen bereiken.
Hett doelgericht sturen van dergelijke organisaties (in termen van rationele doel-middel
relaties)) is moeilijk.
Selznick,, de grondlegger van dit institutionalisme maakt onderscheid tussen het
institutionaliserenn van organisaties enerzijds, en de economy van organisaties anderzijds.
Geïnstitutionaliseerdee organisaties hebben een maatschappelijke waarde op zich, en ontlenen
daaraann hun bestaansgrond en legitimatie. De economy van organisaties betreft vooral ('alleen
maar',, aldus Selznick ) de rationele gereedschappen om een doel te bereiken (Selznick, 1966).
Vanuitt dit perspectief kunnen verzelfstandigings- en privatiseringsprocessen gezien worden
alss een overgang van geïnstitutionaliseerde organisaties naar organisaties waarbij de interactie
mett de omgeving steeds meer vertaald wordt in rationele doel-middel relaties. In de woorden
vann Selznick: de economy van organisaties wordt belangrijker. Een instrumentele visie op
organisatiess krijgt de overhand, gericht op optimale efficiëntie en effectiviteit van die
organisaties. .
Inn de loop der tijd krijgt het begrip institutie een nieuwe lading. De hernieuwde aandacht voor
institutiess in de jaren '80 en '90 wordt wel aangeduid als neo-institutionalisme (March, 1989).
Eenn themanummer van het tijdschrift 'Bestuur' was in 1996 gewijd aan de verschillende
verschijningsvormenn van neo-institutionalisme in Nederland (Hendriks, 1996, Steunenberg,
1996,, Tijdink, 1996). Wat deze stroming bindt is, dat vanuit verschillende perspectieven
gekekenn wordt naar organisaties die meer of minder geïnstitutionaliseerd zijn. Is bij Selznick
hett begrip institutie echter bij uitstek een waardegeladen organisatiebegrip in tegenstelling tot
hett rationele organisatiebegrip, in de neo-institutionele stromingen krijgt het begrip institutie
veeleerr een brugfunctie tussen het waardegeladen (sociologische) en het rationele
(economische)) organisatiebegrip. Instituties worden dan geïnterpreteerd als organisaties die
weliswaarr niet primair rationele doelen nastreven, maar desalniettemin ook vanuit rationele
doel-middell relaties begrepen kunnen worden.
Dezee benadering is wellicht te zien als een antwoord op empirisch waarneembare
ontwikkelingenn waarin de grenzen tussen 'publiek en privaat', tussen 'overheid en markt',
tussenn 'profit en non-profit' en tussen 'sociale institutie en rationele organisatie' verschuiven
enn vervagen. Dit geldt ook voor musea, die in toenemende mate hun legitimiteit en
bestaansgrondd moeten aantonen in termen van efficiëntie en effectiviteit.
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4.2.24.2.2 Neo-institutionele economie
Dee bestudering van instituties vanuit het perspectief van rationele doel-middel relaties is een
nieuww aandachtspunt binnen de economie en wordt wel aangeduid als neo-institutionele
economie. .
Inn de klassieke economie wordt een bedrijf traditioneel gezien als een (gesloten) eenheid met
eenn eigenaar / baas, die bepaalde winstdoeleinden nastreeft op een markt met volledige
concurrentie.. In de werkelijkheid behoeft dit beeld enige aanpassing. Belangrijke
denkrichtingenn om de klassieke economie aan te passen zijn geformuleerd in de
transactiekostenbenadering,, de eigendomsrechtenbenadering en de principaal agentbenadering. .
Hett verschijnsel dat organisaties in het grijze gebied tussen overheid en markt opereren, wordt
inn elk van deze benaderingen verklaard uit een economisch voordeel dat hiermee bereikt
wordt.. Geconstateerd wordt dat de markt kennelijk niet altijd de meest optimale (oftewel
efficiënte)) organisatievorm oplevert en dat er in de praktijk allerlei bezwaren kleven aan de
veronderstellingenn van het klassieke economische model. Het gaat in dit soort onderzoek
voorall om de mogelijke efficiëntievoordelen die kunnen voortvloeien uit een optimale
verdelingg van de zeggenschap tussen het (hiërarchische) machtcentrum en de instelling
(Boorsma,, 1986,Neelen, 1994,Nomden, 1993, Tijdink, 1996, Vries, 1992a).
-- In de transactiekostenbenadering wordt geconstateerd dat de oorspronkelijke economische
veronderstellingg van een volledige vrije concurrentie een mythe is. Door monopolievorming
wordtt die vrije concurrentie beperkt. De vrije markt gaat uit van volledige vrije informatie
overr vraag en aanbod. Deze informatie echter is niet altijd (snel) aanwezig. Kennelijk is het
vaakk een voordeel om een aantal zaken binnen een organisatie te regelen ("hiërarchisch") in
plaatss van via het prijsmechanisme op de vrije markt. Het prijsmechanisme kost namelijk
geld,, " deze kosten hebben onder meer betrekking op het ontdekken van de relevante prijzen
enen het onderhandelen over en afsluiten van afzonderlijke contracten voor elke transactie"
(Tijdink,, 1996). Zeer kort door de bocht komt de transactiekostenbenadering er op neer dat,
"wanneer"wanneer de kosten van de markttransactie hoger zijn dan de kosten van de interne
coördinatie,coördinatie, het voordeliger is het via een hiërarchische structuur (organisatie) te regelen "
(Tijdink,, 1996). Er moet dus een evenwicht gevonden worden tussen marktgerichte
activiteitenn en interne coördinatie om een optimaal resultaat te behalen (uitgaande van het
strevenn de minste kosten te maken).
-- Een tweede bezwaar tegen de oorspronkelijke economische vooronderstellingen is, dat
eigenarenn en directeuren van een bedrijf niet altijd (meer) dezelfde zijn. Eigenaren zijn
aandeelhouderss geworden, bazen directeuren. De belangen tussen beiden kunnen uiteenlopen.
Vanuitt deze gedachte is de eigendomsrechtenbenadering ontwikkeld. Veronderstelling is
datt de "baas' de feitelijke uitvoerder is en dat deze zijn uiterste best zal doen er uit te halen wat
err in zit, omdat hij er de vruchten van plukt. Als er boven de T>aas' ook nog een 'eigenaar' is
diee exploitatieoverschotten opeist, zal dit minder het geval zijn. Daarom is het zaak k
'directeuren'' of de 'feitelijke uitvoerders' te laten meedelen in de 'winst'. De scheiding tussen
eigenarenn en bazen kost de eigenaar altijd geld: óf omdat feitelijke uitvoerders niet voldoende
hunn best doen, óf omdat de uitvoerders moeten meedelen in de winst. Voor eigenaren is het
zaakk die optimale oplossing te verzinnen, die relatief het minste kost.
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-- De derde benadering wordt de principaal-agentbenadering genoemd en is als het ware
complementairr aan beide voorgaande benaderingen34. Een organisatie of institutie wordt
gezienn als een 'agent', die met zijn 'principaal' een contract sluit over het uitvoeren van
bepaaldee werkzaamheden. De doelstellingen en belangen van de 'agent' kunnen uiteenlopen
mett die van de 'principaal'. De agent is echter in het voordeel; hij heeft een
informatievoorsprongg over de feitelijke kosten van het uitvoeren van de taak, en de principaal
moett uitgaan van bepaalde 'indicatoren'. Doel is de totale agency-kostcn te minimaliseren,
doorr een optimaal evenwicht te vinden tussen zaken die beter via de markt gerealiseerd
kunnenn worden, en zaken die beter via een hiërarchische toedeling gerealiseerd kunnen
worden.. Deze benadering is onder meer toepasbaar op organisaties waarbij de principaal de
overheidd is en de 'agent' een overheidsinstelling, of een door de overheid betaalde instelling.
Dee Vries stelt dat op die wijze de overheidsinstellingen en non-profit instituties als het ware
opgenomenn kunnen worden in de economische benadering35 (Vries, 1992a).
4.2.34.2.3 Hybride organisaties
Williamson,, één van de grondleggers van de neo-institutionele economie, typeert de positie
vann instituties tussen overheid en markt als hybride (Williamson, 1975, Williamson, 1979,
Williamson,, 1981, Williamson, 1985). In ons land is dit begrip vooral in de aandacht
gekomenn door een oratie van J. in 't Veld (1995). Terwijl de markt theoretisch getypeerd
wordtt door vrije concurrentie, wordt de overheid eerder getypeerd door monopolisering en
hiërarchischee (machts-) relaties. Hybride organisaties bevinden zich op het grensvlak van
marktt en hiërarchie.
Dee centrale vraag in het betoog van In 't Veld is of het mogelijk is om in hybride organisaties
eenn niet al te labiele cultuur voort te brengen. Cultuur is, aldus In 't Veld een belangrijke
factorr in organisaties, in het bijzonder in professionele organisaties. Hij maakt onderscheid
tussenn organisaties met een taakoriëntatie en organisaties met een marktoriëntatie; hij
constateertt dat er in gemengde of hybride organisaties zowel een taakoriëntatie als een
marktoriëntatiee bestaat, oftewel 'divergerende incentive patronen' (In 't Veld, 1995).
Err zijn tegenstrijdige impulsen in een hybride organisatie, enerzijds in verband met het
bestaann van twee modellen van besluitvorming, een lineair beslismodel en een
interactiemodel,, anderzijds in verband met de potentiële verdringing van een taakoriëntatie
doorr een marktoriëntatie volgens de wet van Gresham: 'Markttransacties verdrijven
taakgeoriënteerdeprocessen'taakgeoriënteerdeprocessen' (In 't Veld, 1995).
Hybridee organisaties lopen het risico interne conflicten te krijgen, een risico, dat niet kan
wordenn genegeerd. Daarom moeten binnen hybride organisaties beide oriëntaties óf zo veel
mogelijkk gescheiden worden, óf er moet een vorm van synergie gevonden worden waarin
beidee aspecten verenigd kunnen worden, aldus In 't Veld. Voor deze laatste oplossing is een
enormm leervermogen van de (hybride) organisatie nodig, en een extern gerichte dialoog.
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De Vries ziet de principaal-agent benadering als een combinatie van de
transactiekostenbenaderingg en de eigendomsrechtenbenadering (Vries, 1992a).
355
Endogenisering' noemt de Vries dat (Vries, 1992a).
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4.2.44.2.4 Governance en managerialism
Dee vervagende scheidslijn tussen marktoriëntatie en taakoriëntatie in organisaties is ook
zichtbaarr in recente discussies over de principes van aansturing in overheidsorganisaties^
Tweee stromingen kunnen daarin onderscheiden worden: governance en managerialism.
Gesteldd wordt dat oorspronkelijk principes van governance in het publieke domein de
overhandd hebben, met nadruk op waarden als betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en
democratischee legitimatie (Bogt, 1997, Gestel, 1994, Gestel, 1998, Kooiman, 1990, Ruller,
1996). .
Tegenwoordigg worden steeds meer elementen van managerialism en new public management
inn het openbaar bestuur geïntroduceerd. Deze laatste denkrichting is gericht op het
introducerenn van managementprincipes uit de private sector in de publieke sector, waarbij
efficiëntie,, effectiviteit en marktgericht werken uitgangspunten zijn.
Beidee denkrichtingen, governance en managerialism, bevatten echter elementen die strijdig
zijnn (Gestel, 1998, Godfroy, 1993). In (hybride) organisaties, op het grensvlak van overheid
enn markt zijn in wezen beide vormen van aansturing nodig. Dit kan leiden tot interne
strijdigheden. .
4.33

Effectiviteit van organisaties

4.3.14.3.1 Contingentiebenaderingen
Eenn cluster van theorieën waarin het zoeken naar optimale effectiviteit van organisaties
centraall staat is de contingentiebenadering (Burns and Stalker, 1961, Chandler, 1966, Hage,
1969,, Khandwalla, 1977, Lorsch, 1976, Pugh, 1969, Woodward, 1980). Het axioma dat de
contingentiebenaderingg het treffendst typeert luidt, dat er niet één beste manier van
organiserenn is, maar dat niet alle manieren altijd even goed zijn. Oftewel, in de éne soort
omgevingg is wellicht de éne manier van organiseren beter, in de andere soort omgeving kan
eenn andere manier het beste blijken. Steeds moet gezocht worden naar organisatie- en
managementkenmerkenn die passen bij de specifieke kenmerken van de omgeving ('optimal

fit'). fit').
Uitgangspuntt van de contingentiebenadering is dat het mogelijk is samenhangen aan te geven
tussenn de wijze van organiseren en de effectiviteit ervan, rekening houdende met het soort
omgevingg waarin geopereerd moet worden. Opdat het niet bij algemeenheden blijft, is het
nodigg de gebruikte begrippen zorgvuldig te operationaliseren (omgeving, wijze van
organiseren,, effectiviteit). Probleem daarbij is dat de contingentiebenadering geen goed
afgebakende,, eenduidig geoperationaliseerde theoretische school is. Daarom zijn de
verschillendee onderzoeken die onder die noemer geschaard worden, onderling moeilijk te
vergelijkenn (Ahaus, 1985, Ahaus, 1986, Kastelein, 1990, Lammers, 1989).
Eenn ander punt van kritiek dat in het verleden aangaande de contingentiebenadering naar
vorenn is gebracht, is het gevaar dat de relatie tussen omgeving en organisatie te eenzijdig
geïnterpreteerdd wordt: omgevingsvariabelen worden als onafhankelijke variabelen
366

Overigens is deze tegenstelling minder helder dan het lijkt. Onder deze twee benaderingen
gaann meerdere sturingsmodellen schuil (Gestel, 1998).
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beschouwd,, en organisatievariabelen als afhankelijke variabelen (Ahaus, 1985, Ahaus, 1986).
Ditt impliceert dat organisaties geen andere keuze zouden hebben dan de omgeving te volgen.
Eenn dergelijke benadering doet geen recht aan de mogelijkheden van organisaties eigen
creatievee antwoorden te vinden op de constellatie van variabelen uit die omgeving. Immers,
organisatiess hoeven niet alle invloeden vanuit de omgeving 'toe te laten'. Sommige invloeden
vanuitt de omgeving kunnen genegeerd worden, andere worden juist enthousiast welkom
gehetenn binnen de organisatie. Bovendien heeft de organisatie (inclusief het management)
mogelijkhedenn om actief te pogen de omgeving te beïnvloeden in een door de organisatie
gewenstee richting. De relatieve macht en positie van de organisatie in relatie tot machts- en
invloedsfactorenn in de 'buitenwereld', spelen een belangrijke rol in de mogelijkheden die de
organisatiee heeft de omgeving te beïnvloeden. In die zin zijn omgevingsvariabelen niet
werkelijkk onafhankelijk.
Tweee onderzoekers die in de jaren '85 en '86 de contingentiebenadering evalueerden stellen:
"Ondanks"Ondanks bovenstaande beperkingen pleiten we toch voor verdere ontwikkeling en
uitwerkinguitwerking van de 'contingency' benadering als analytisch denkkader voor relaties
tussentussen systemen en hun relevante omgeving" (Ahaus, 1986).
Hett contingency-denken biedt geen toverformule, toch biedt het naar mijn mening nog steeds
eenn zinvol denkkader. Vanuit deze specifieke manier van kijken naar organisaties kunnen
veronderstellingenn geformuleerd worden, die, mits aan voornoemde bezwaren tegemoet
gekomenn wordt, handvatten kunnen bieden voor empirisch onderzoek.
4.3.24.3.2 Basismodel van management en organisatie
Dee benadering van J. Kastelein (Kastelein, 1994) is door hemzelf getypeerd als een postcontingentiebenaderingg (zie ook Bos, 1992, Burger, 1991, Burger, 1992, Burger, 1993,
Kastelein,, 1990, Treur, 1998). Een beknopte uiteenzetting van het model en de gebruikte
begrippenn is opgenomen in Bijlage 1. Het 'basismodel van management en organisatie op
moduleniveau'' van Kastelein omvat een blokschema van de organisatie en de daarbij
behorendee managementvoorzieningen, een tabellarisch overzicht van de hoofdvariabelen in
elkk van de blokken en een beschrijving van de belangrijkste samenhangen tussen de
variabelenn (zie figuur 4.2). Aan dit model ligt een systeemtheoretische benadering van
organisatiess ten grondslag37. Een organisatie-eenheid wordt daarin geanalyseerd als een open
systeemm in een omgeving. Organisaties worden in de onderhavige benadering gezien als
"sociale"sociale systemen waarin bewuste doel-middel relaties dominant zijn " (Kastelein, 1990). Het
strevenn is uitspraken te kunnen doen of, en onder welke condities, deze relaties effectief zijn.
Verondersteldd wordt dat de passendheid tussen de systeemvariabelen (throughput) en de
omgevingsvariabelenn (income en input) de prestaties van de organisatie mede bepalen (output
enen outcome). De belangrijkste systeemvariabelen zijn de organisatie- en

Recentt ligt de systeemtheoretische benadeirng v an bijvoorbeeld Mintzberg nogal onder
vuur,, zie bv. Ten Bosch, 2000. De 'post-contingency'-benadeirng van Kastelein c.s. wijkt op
eenn aantal essentiële punten af van de beandering van Mintzberg.
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managementkenmerkenn van de organisatie-eenheid, de omgevingsvariabelen worden vertaald
inn opgavekenmerken.
Effectii viteits-

Management t
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FiguurFiguur 4.2 Het basismodel van management en organisatie op moduleniveau
Ditt model is een hulpmiddel om middels empirisch onderzoek organisaties en hun
managementt te beschrijven, te karakteriseren en te becommentariëren. Het is een globaal
raammodel,, waarin het gaat om een aantal belangrijke hoofdvariabelen en hun samenhangen.
Afhankelijkk van het empirisch object moet het model op onderdelen nader worden aangevuld
enn ingevuld, zodat beschrijving van uitkomsten op een gedetailleerder niveau mogelijk is. Het
modell moet als het ware vertaald worden in de termen van het empirisch object.
Opgemerktt wordt hierbij dat de organiasties niet is overgelevrd aan de: immers door actief
omgevingsmanagementt kan de organisatie pogen de omgeving te beïnvloeden in de richting
vann passendheid, in plaats van andersom, dat de organisatie zich moet aanpassen bij de
omgeving g
4.3.34.3.3 Enkele sleutelbegrippen
Enkelee sleutelbegrippen worden hier iets nader toegelicht. Een uitgebreid overzicht van
betekenissenn van gebruikte kernbegrippen uit de benadering van Kastelein (zowel vanuit
systeem-- en stuurkundig als vanuit modulair organisatiekundig perspectief) zijn in Bijlage 1 te
vinden. .
Onzekerheid d
Hett begrip onzekerheid is cruciaal in de onderhavige benadering. Het begrip is afkomstig van
Galbraithh en is ontleend aan de informatietechnologie (Galbraith, 1976). Onzekerheid is
gedefinieerdd als het verschil tussen de hoeveelheid informatie die nodig is om een taak te
vervullenn en de hoeveelheid informatie die de organisatie al bezit. De belangrijkste functie
vann organiseren is het reduceren van deze onzekerheid. Een passende organisatie is een
organisatiee die de informatie die nodig is om de onzekerheid op te heffen, kan genereren en
verwerken.. Lawrence en Lorsch spreken in dit verband van het onzekerheidsgehalte van de
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omgevingg (Lorsch, 1976). Zij introduceerden het begrip contingency theory (Lammers, 1989).
Baanbrekendd is het onderzoek van Woodward geweest (Woodward, 1980).38
Err is een groot aantal variabelen dat de onzekerheid van de omgeving, en daarmee de
onzekerheidd van de opgave van de organisatie, kan beïnvloeden. Hoe eenvoudiger,
eenduidiger,, overzichtelijker het werkpakket is, des te lagere onzekerheidswaarde er aan
wordtt toegekend (het werkpakket is relatief zeker). Hoe veranderlijker, complexer,
onoverzichtelijkerr het werkpakket is, des te hogere weging er aan wordt toegekend (het
werkpakkett is relatief onzeker).
Passendheid d
Eenn veelgebruikt begrip in de contingentiebenadering is passendheid (goodness of fit).
Uitgangspuntt van het contingency-denken is dat er een zekere congruentie moet zijn tussen
kenmerkenn van de opgave en kenmerken van de organisatie, op straffe van ineffectiviteit. Hoe
onzekerderr de opgave, hoe meer capaciteit er voor informatieverschaffing en verwerking
binnenn de organisatie nodig is.
Passendheidd is gedefinieerd als die situatie waarin de relatieve waarden toegekend aan de
opgave-onzekerheidd en aan de organisatiekenmerken gelijk zijn, ofwel wanneer zowel
organisatiee als management er steeds op gericht is de onzekerheid van de opgave te reduceren
tott werkbare proporties. Als de onzekerheidscores van de opgave relatief hoog zijn, terwijl de
organisatiekenmerkenn wijzen op een beperkte capaciteit voor infonnatieverwerkmg, dan is er
sprakee van niet-passendheid. Als de onzekerheidscores van de opgave relatief laag zijn, dan is
hett niet nodig een organisatie op te zadelen met maatregelen die gericht zijn op flexibilisering
enn grote informatieverwerking.
Onzekerheidsbronnenn kunnen ook interne oorzaken hebben. Dat wil zeggen, als in een
organisatiee technologie, structuur en cultuur niet in dezelfde richting tenderen, of als er op
operatie-,, organisatie- en omgevingsniveau verschillende stijlen gehanteerd worden, dan is er
sprakee van interne onzekerheid of interne niet-passendheid. Zowel de interne als de externe
onzekerheidd moet door passend management worden bestreden (Kastelein, 1994, Lammers,
1989). .
Effectiviteit t
Wiee bepaalt wat effectief is? In de marktsector is er vooral aandacht voor productiviteit in
plaatss van effectiviteit. Winst of toegevoegde waarde fungeren als graadmeter hiervoor. In de
publiekee sector wordt het functioneren veelal beoordeeld door de publieke besluitvorming
(Ingen,, 1992). Veel professionele organisaties willen vooral beoordeeld worden op
professionelee kwaliteit. Maar het is niet onomstreden wie bepaalt wat deze kwaliteit precies
inhoudt.. In dit onderzoek gaat het om effectiviteit, en in navolging van Kastelein worden de
oordelenn van een aantal verschillende categorieën betrokkenen (stakeholders) gezien als

Zijj stelde zich de vraag hoe en waarom industriële organisaties variëren in structuur en
waaromm sommige structuren meer succesvol voor de organisaties lijken te zijn dan andere. Zij
wistt als eerste empirische bewijzen te vinden voor een samenhang tussen het continuüm van
socialee structuren (Burns, 1958) en de technische complexiteit van het werkproces. Ze
suggereerdee dat bepaalde contingenties (technologie, marktpositie, productdiversiteit, grootte,
veranderingssnelheid)) temaken hebben met deze complexiteit. Afanagementcontrol-systemen
wordtt gezien als koppeling tussen organisatiestructuur en gedrag.
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indicatieff voor effectiviteit. Deze oordelen bieden zicht op het draagvlak van betrokkenen en
daarmeee van de overlevingskans van de organisatie op langere termijn.
Eenn uitspraak over de effectiviteit kan moeilijk gedaan worden. Wel kan door de mate waarin
oordelenn uiteenlopen bepaalde risico's in kaart gebracht worden. De opties die een organisatie
openn staan kunnen verhelderd worden. In dit verband stelt Lammers:

"Als"Als doelmatigheiden doeltreffendheid niet in eikaars verlengde liggen, en als er
sprakesprake is van een verscheidenheid van doelstellingen, dan is één korte en krachtige
theorietheorie over 'de' beste inrichting van een organisatie bij bepaalde omgevings- of
technologischetechnologische omstandigheden niet goed mogelijk. Men kan dan hoogstens een
samenstelsamenstel van onderlinge verwante theorieën formuleren, welke aangeven onder welke
omstandighedenomstandigheden een organisatie optimaal functioneert met betrekking tot wat voor s
doelmatigheiddoelmatigheid of doeltreffendheid, dankzij deze of gene combinatie van regime en
vorm.vorm. "... "Derhalve kunnen de meningen over de juiste' wijze van inrichting van een
organisatieorganisatie aanmerkelijk verschillen omdat diverse personen en groepen verschillende
prioriteitenprioriteiten stellen met betrekking tot de taken van een organisatie of organisatieeenheid."eenheid." (Lammers, 1989, p.298)
Management t
Perroww geeft aan dat in de 'Classical management theory' die is ontstaan in het
industrialiserendee Amerika van de 19e eeuw, onderzoek zich vooral richt op de verhouding
tussenn T)azen' (de 'managers') en 'werkers'. Eerst probeerden wetenschappers aan te tonen
waaromm het goed voor het werk was dat er 'bazen' waren (taakverdeling, specialisatie,
coördinatie);; daarna ging het er om dat er 'bazen' moesten zijn omdat het beter zou zijn voor
dee 'werkers' (het argument was: 'mensen willen geleid worden') of omdat het goed zou zijn
voorr de maatschappij ('samenwerking is goed voor de sociale cohesie') (Perrow, 1986).
Inn een systeemtheoretische benadering (Lammers, 1989) wordt met management niet het
gezagg en de stijl van een persoon ('de baas') bedoeld, maar gaat het om de stuur- en
regelfunctiee binnen het systeem. Functie van het sturen en regelen is onzekerheidsreductie. De
opgavee draagt een bepaalde mate van onzekerheid in zich, die in kaart gebracht moet worden.
Grotee onzekerheid van de opgave vraagt, volgens de theorie, een andere manier van sturen
dann beperkte onzekerheid.
Monitoring g
Managementt moet een brug slaan tussen de eisen die de omgeving aan de organisatie stelt en
dee wijze waarop de organisatie is vormgegeven (het realiseren van passendheid). Enerzijds
doorr organisatieverandering, anderzijds door te pogen de eisen die de omgeving aan de
organisatiee stelt te beïnvloeden (door bijvoorbeeld te lobbyen of door middel van reclame en
voorlichting).. Er is een monitorsysteem nodig om het management daarbij te ondersteunen. Er
iss informatie nodig omtrent de onzekerheid van de opgave om te weten hoe de organisatie
aangestuurdd moet worden (vooruitkoppelen). Voortdurend moet gekeken worden of de koers
enn de tijdsplanning nog goed is (terugkoppelen). Zonodig moet het management regelingen
treffenn om op koers te blijven (bijsturen) (figuur 4.3).
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FiguurFiguur 4.3 Stuur en monitorfuncties,
Uit:Uit: 'Met de politie afgesproken',
KasteleinKastelein 1997
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Aspectspecificatie e
Onderr autonomie verstaat Kastelein:
"Een"Een toestand waarin de groep of eenheid haar interne en externe interacties en
communicatiescommunicaties op enigerlei wijze zonder tussenkomst van buitenafstuurt en regelt"
(Kastelein,, 1990).
Autonomiseringg van een eenheid ten opzichte van haar machtcentrum wordt geïnterpreteerd
alss een overgang van gedetailleerde bemoeienis, oftewel aspectspecificatie, door een
organisatiee vanuit verschillende (vaak bureaucratische) onderdelen van het machtcentrum
(multicentralee aspectspecificatie of MCA) in de richting van relaties tussen machtcentrum en
organisatiee gebaseerd op afspraken of
contractenn op hoofdlijnen (contractuele multi-organisatie of CMO) (zie hoofdstuk 3.1.8 over
autonomisering).. De mate van autonomie van de museale eenheden is gemeten met behulp
vann een aangepaste versie van de 'MCA-CMO checklist'39 (Burger, 1992; Kastelein, 1990;
Treur,, 1998)

39 9

Dezee checklist is verwerkt in de vragenlijst ten behoeve van de interviews (zie Bijlage 2)
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4.44

Onderzoeksvraag en veronderstellingen

4.4.14.4.1 Autonomie en effectiviteit
Dee essentie van autonomisering in dit onderzoek is geïnterpreteerd als een afname van externe
specificatiess vanuit een machtcentrum (MCA) en een toename van eigen zeggenschap en
verantwoordelijkheidd van de organisatie-eenheid (CMO). De posities op de as MCA-CMO
wordenn geïnterpreteerd worden als verschillende vormen van autonomisering, of als
verschillendee stadia van autonomisering (zie 4.1).
Vanuitt een contingentieperspectief kijkend naar autonomie is het plausibel dat er een logisch
tee verklaren samenhang is tussen autonomie en effectiviteit (Kastelein, 1990).
Veronderstellingg is dat er een zekere vrijheid (autonomie) op instellingsniveau nodig is om
organisatiekenmerkenn te creëren, die optimaal antwoord bieden op een complexe omgeving.
Inn rustige, voorspelbare ('zekere') omgevingen worden instellingen relatief weinig in hun
functionerenn belemmerd door hun binding aan een bureaucratisch georganiseerd
machtcentrum.. In turbulente, complexe ('onzekere') omgevingen is echter een flexibele en
alertee organisatie nodig, waarvoor gebondenheid aan bureaucratische regels een belemmering
kann vormen. De omgevingen van organisaties zijn in onze samenleving vaak in toenemende
matee onzeker. Daaruit verklaart Kastelein mogelijke voordelen van autonomisering voor
betrokkenn instellingen. Meer autonomie op instellingsniveau biedt meer mogelijkheden om de
organisatiee zodanig vorm te geven dat deze aansluit bij de eisen die de omgeving stelt.
Voordeell voor het oorspronkelijke machtcentrum is dat er door autonomisering minder
behoeftee is aan bureaucratische detailbemoeienis (MCA) en effectiever gestuurd kan worden
opp hoofdlijnen (CMO). Dit maakt op termijn een efficiëntere en effectievere
overheidsorganisatiee mogelijk. Zo is een herverdeling van stuur- en regelruimte mogelijk die
voorr beide 'partijen' voordelen biedt: zowel het machtcentrum als de verzelfstandigde eenheid.
Hett gaat hierbij niet in de eerste plaats om doelmatigheidsaspecten van de
overheidsorganisatiee {efficiency of kostenbesparingen), zoals benaderingen vanuit de neoinstitutionelee economie, ofschoon deze niet uitgesloten worden. Het gaat in deze benadering
voorall om de doeltreffendheid van de organisatie van een eenheid, oftewel de effectiviteit op
watt langere termijn. In systeemtheoretische termen gaat het bij effectiviteit vooral om de
outcomeoutcome (lange termijn effecten) en niet alleen om de output (korte termijn prestaties). Als
indicatorr van deze langere termijn effectiviteit worden de oordelen van relevante categorieën
betrokkenenn (stakeholders) gebruikt. Het doen van objectieve uitspraken in de (sociale)
wetenschappenn is een nastrevenswaardig ideaal dat veelal onhaalbaar is. Het doen van
uitsprakenn die voor velen geldig zijn, een zekere graad van 'intersubjectiviteit' is veelal het
hoogstt haalbare. De oordelen van relevante stakeholders over de effectiviteit van een
organisatie,, kunnen als dergelijke 'intersubjectieve' uitspraken beschouwd worden, die een
indicatiee geven van de feitelijke effectiviteit.
4.4.24.4.2 Onderzoeksvraag
Centralee vraag in dit onderzoek is dus of er empirisch onderbouwde uitspraken te doen zijn
overr autonomisering in relatie tot organisatie en managementvan musea en in relatie tot de
effectiviteitt van musea. In navolging van Kastelein wordt autonomisering gezien als een
herverdelingg van stuur- en regelruimte (Kastelein, 1990). Verondersteld wordt dat door
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groteree zeggenschap op relevante beleidsterreinen, instellingen meer mogelijkheden hebben
dee organisatie zo in te richten dat deze beter aansluit op (veranderingen in) de omgeving. Het
beterr kunnen realiseren van passendheid tussen omgeving en organisatie is de verklarende
variabelee tussen toenemende autonomie en de kans dat oordelen gunstiger uitpakken.
Vanuitt deze invalshoek is de algemene onderzoeksvraag van het empirisch onderzoek als
volgtt geformuleerd:
Zijnn er empirisch ondersteunde uitspraken te doen over de relaties tussen de autonomie
vann musea, de passendheid van de organisatie- en managementkenmerken ten opzichte
vann de opgave en de effectiviteit van musea?
4.4.34.4.3 Veronderstellingen
Vanuitt het hiervoor uiteengezette theoretische raamwerk is het logisch plausibel dat
passendheidd van de organisatie bij de opgave de verklarende variabele tussen autonomie en
effectiviteitt is. In hoeverre dit ook empirisch plausibel is, moet nader onderzocht worden. In
hett empirisch onderzoek zijn de volgende veronderstellingen meegenomen.
Veronderstellingg 1:
Naarmatee de autonomie van musea groter is, is er een grotere kans op bij de opgave passende
organisatie-- en managementkenmerken van deze musea.
*-- grotere kans op
passendheidd \
vann management 1
enn organisatie J

FiguurFiguur 4.4 Veronderstelling 1
Veronderstellingg 2:
Naarmatee de passendheid van de organisatie- en managementkenmerken van musea bij de
opgavee groter is, is er een grotere kans op gunstige oordelen over deze musea.
*

passendheid d
vann management
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effectiviteit t
(( (oordelen van
VV stakeholders)

FiguurFiguur 4.5 Veronderstelling 2
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Veronderstellingg 3:
Naarmatee de autonomie van musea groter is, is er een grotere kans op gunstige oordelen over
dezee musea.
»

grotere kans op

FiguurFiguur 4.6 Veronderstelling 3
Opp het eerste gezicht lijkt de derde veronderstelling dubbel op. Indien voor de eerste twee
veronderstellingenn empirische steun gevonden wordt, volgt de derde veronderstelling daar
logischerwijss uit. Omdat echter niet uitgesloten geacht moet worden dat andere verklarende
variabelenn een rol spelen in een eventuele samenhang tussen autonomie en effectiviteit, is de
derdee veronderstelling er toch aan toegevoegd. Indien namelijk de eerste twee
veronderstellingenn niet ondersteund worden door empirisch onderzoek en de derde
veronderstellingg wel, dan is het waarschijnlijk dat andere variabelen dan genoemde
passendheidd een verklarende rol spelen.
Sterkk versimpeld kunnen de veronderstellingen van dit onderzoek als volgt worden
weergegeven. .
-»

grotere kans op

FiguurFiguur 4.7 Samenvatting van de te onderzoeken veronderstellingen
4.4.44.4.4 Hybriditeit
Inn aanvulling op het onderzoeksmodel van Kastelein is in dit onderzoek het begrip hybriditeit
geïntroduceerd,, een begrip dat oorspronkelijk is ontleend aan theorievorming in de neoinstitutionelee economische benadering (zie hoofdstuk 3.2.3). In ons land is dit begrip door In
'tt Veld gebruikt om duidelijk te maken dat professionele overheidsorganisaties die op afstand
gezett worden, in een overgangsgebied tussen overheid en markt functioneren en daarbij zowel
kenmerkenn van een taakgerichte organisatie hebben, als kenmerken van een marktgerichte
organisatiee (In 't Veld, 1995). Musea zijn over het algemeen te zien als professionele culturele
organisaties.. Een deel van deze musea zijn overheidsorganisaties die in meerdere of mindere
matee op afstand gezet zijn. De mogelijkheid dat hybriditeit in deze organisaties een rol speelt
iss daarom waarschijnlijk40. De implicaties daarvan zullen in het onderzoek meegenomen
worden. .
40 0

Ziee ook Schuster (Schuster, 1998)
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4.55

Mogelijke uitkomsten van het empirische onderzoek

Ditt onderzoek is te typeren als een verkennend organisatiekundig onderzoek in een veld dat
nauwelijkss nog eerder is betreden. Op basis van enige theoretische concepten zijn wel
vooronderstellingenn geformuleerd, die richtinggevend zijn geweest voor de empirische
verkenningstocht.. Een enkel theoretische begrip uit een andere 'theoretische school' is mede
bepalendd geweest voor de resultaten van dit onderzoek. Uiteraard is echter ook een open oog
gehoudenn voor uitkomsten, die niets te maken hebben met de genoemde veronderstellingen.
Dee veronderstellingen betreffen de kans dat bepaalde verschijnselen (effectiviteit) zich
voordoenn in de éne situatie, vergeleken met de kans dat deze verschijnselen zich voordoen in
eenn andere situatie. Daartoe zijn variabele kenmerken van dertig musea systematisch in kaart
gebrachtt en beschreven. Vervolgens zijn profielen van deze dertig musea opgesteld en
vergeleken.. Steeds is gepoogd door korte beschrijvende voorbeelden de praktijk van musea in
dee schijnwerpers te houden.
OpOp basis van de uitkomstenn is bekeken of er enige empirische plausibiliteit is voor de tevoren
geëxpliciteerdee veronderstellingen. Ook andere dan de tevoren verwachte uitkomsten zijn
verkend.. De uitkomsten zijn vervolgens geïnterpreteerd tegen de achtergrond van het
veranderingsprocess van musea in een tijdperk van verzelfstandiging en privatisering.
4.66

Samenvatting hoofdstuk 4: Theoretische inbedding

Inn dit hoofdstuk is een theoretisch perspectief geschetst dat mij heeft geïnspireerd tot het
onderhavigee onderzoek. Autonomisering wordt geïnterpreteerd als een toename van de eigen
zeggenschapp en verantwoordelijkheid van een organisatie. In plaats van 'opdrachten' of
'regels'' waar eenheden zich aan hebben te houden vormen 'afspraken' de basis van relaties
tussenn eenheden. Voor de autonome eenheid is de overheid één van de contractpartners
geworden,, in plaats van het machtscentrum bij uitstek.
Autonomee professionele organisaties in het 'grijze' overgangsgebied tussen overheid en markt
vertonenn hybride kenmerken. Ze hebben zowel taakgerichte als marktgerichte oriëntaties. Dit
heeftt consequenties voor de wijze van organiseren en aansturen.
Dee algemene onderzoeksvraag is: zijn er empirisch ondersteunde uitspraken te doen over de
relatiess tussen de autonomie van musea, de passendheid van de organisatie- en
managementkenmerkenn ten opzichte van de opgave van musea, en de effectiviteit van musea?
Err zijn veronderstellingen geformuleerd ten aanzien van de samenhang tussen autonomie,
passendheidd tussen systeem- en omgevingsvariabelen en effectiviteit. De veronderstellingen
vormenn de leidraad voor de aanpak van het empirisch onderzoek. De constatering dat
professionelee organisaties, die zich door toenemende autonomie op een grensvlak van
overheidd en markt bevinden, veelal gekenmerkt worden door hybride organisatiekenmerken
wordtt als aanvulling op deze benadering in dit onderzoek meegenomen.
Dee uitkomsten van het onderzoek betreffen de veronderstelde samenhang tussen autonomie,
dee passendheid tussen systeem- en omgevingsvariabelen,, en effectiviteit (deductie); ook is er
aandachtt voor niet verwachte uitkomsten (inductie). De uitkomsten worden geïnterpreteerd
tegenn de achtergrond van de veranderingen in musea in het afgelopen decennium. Met de
interpretatiee van de uitkomsten wordt gehoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het
verklarenn van organisatieverschijnselen in het algemeen en van musea in het bijzonder.
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Aanpak van het empirisch onderzoek

5.11

Management en organisatie doorlichtingssysteem

5.1.15.1.1 Inleiding
Inn de bundel samengesteld ter gelegenheid van het emeritaat van Kastelein 'Effectief
organiserenn in de publieke en private sector'(Burger, 1993) wordt gesteld:
"Kasteleins"Kasteleins gedrevenheid het wetenschappelijk gehalte van de organisatiekunde te
doendoen toenemen, leidt er toe dat praktijk en theorie steeds via inductieve en deductieve
wegweg met elkaar verbonden (moeten) worden."
Ditt komt onder meer tot uiting in zijn doorlichtingsystematiek, waarin getracht wordt de
variabelenn van het 'basismodel voor management en organisatie' (zie hoofdstuk 3.3.2 en
Bijlagee 1, II, III) blok voor blok met empirisch materiaal uit de eenheid te beleggen. Deze
uitgebreide,, gestandaardiseerde onderzoeksmethodiek werd ontwikkeld door de UvA in
samenwerkingg met de toenmalige PTT (nu KPN) (Kastelein, 1990, MOD-handboek, 1986).
Perr onderzochte eenheid werden kwantitatieve profielen vastgesteld. Ook nietkwantificeerbare,, individualiserende informatie werd verwerkt (zie Bijlage 1,1.3). Deze
benaderingg was bij de start van dit onderzoek inspiratiebron, het instrumentarium van
Kasteleinn vormde een leidraad voor de aanpak van dit onderzoek.
5.1.25.1.2 Korte uiteenzetting van de aanpak
Allereerstt is gekeken naar de kenmerken van de opgaven van musea. De relatieve waarden
(opp een schaal van 1 tot 5) die worden toegekend aan de opgaven worden bepaald door de
graadd van onzekerheid van werkpakket en randvoorwaarden. Relevant voor het bepalen van
dee onzekerheid van de opgave van een eenheid is de informatiebehoefte die de opgave
oproeptt voor de organisatie (zie ook hoofdstuk 4.4.3).
Dee kenmerken van verschillende organisatieaspecten (technologie, structuur en cultuur) en
vann de managementstijl op verschillende niveaus (operatie-, organisatie- en
omgevingsmanagement)) zijn vervolgens in kaart gebracht. Een organisatie kan bijvoorbeeld
voorall toegerust zijn voor het uitvoeren van routinematige taken (technologie), hiërarchisch
enn statisch ingericht zijn (structuur) en niet gericht op innovatie (cultuur). In andere eenheden
zijnn de organisatieaspecten respectievelijk meer zoekgericht, flexibel en innovatief. Voor de
managementstijll geldt dat de kenmerken enerzijds bewerkingsgericht (operatiemanagement),
ontwerpgerichtt (organisatiemanagement) en confronterend (omgevingsmanagement) kunnen
zijn,, passend bij een zekere opgave en een hiërarchische, op routinetaken gerichte organisatie.
Dee stijl van management kan anderzijds respectievelijk ook meer resultaatgericht,
ontwikkelingsgerichtt en coöperatief zijn. Deze laatste managementkenmerken passen meer bij
eenn onzekere opgave en een flexibele, innovatiegerichte organisatie.
Tenslottee wordt gekeken naar de effecten op langere termijn (outcome). Effectiviteit wordt in
ditt model geoperationaliseerd als een zo groot mogelijke acceptatie door de relevante
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betrokkenenn of stakeholders (zowel klanten en gebruikers, werknemers en leiding, als
financierss of subsidiegevers). Gunstige oordelen worden gezien als indicatie van effectiviteit.
Inn de analyse van eventuele samenhangen tussen effectiviteit, passendheid en autonomie is in
eerstee aanleg uitgegaan van een gemiddeld oordeel van stakeholders. Daarnaast is er aandacht
voorr verschillen tussen stakeholders(-categorieën). Uiteindelijk kan slechts een analyse van
dee bestaande macht- en invloedverhoudingen tussen organisatie en stakeholders informatie
gevenn over de overlevingskans van de instelling. Deze machtsverhoudingen zijn niet het
onderwerpp van dit onderzoek en komen in de interpretatie van de uitkomsten zijdelings aan de
orde. .
werkpakket::
randvoorwaardenn
technologie::
strcutuur::
cultuur::

zeker
zeker
routine
rigide, hiërarchisch
conservatief

onzeker
onzeker
zoekgericht
flexibel
innovatief

operationn management:
organisatiemanagement::
omgevingsmanagement::

bewerkingsgericht
ontwerpgericht
confronterend

eindproductgericht
ontwikkelingsgericht
coöperatief

stakeholders::

verwerping

acceptatie, steun

FiguurFiguur 5.1 Uiterste schaalwaarden op hoofddimensies in het blokschema van organisatie en
management management
5.22

Kanttekeningen en aanvullingen

Elkk gereedschap datje gebruikt kent zijn beperkingen. Het kiezen van een bepaald type
gereedschapp stuurt voor een deel het resultaat. Zoveel mogelijk heb ik gepoogd daar een open
oogg voor te houden en er bij de interpretatie van de uitkomsten rekening mee te houden.
Bovendienn is, zoals gezegd, in de aanpak van het onderzoek nogal afgeweken van de
oorspronkelijkee methodiek van Kastelein. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen
besprokenn en de consequenties voor de interpretatie van de uitkomsten aangegeven.
5.2.15.2.1 De keuze van modules
Eenn probleem in de keuze van modules is de ideale minimumgrootte van een module, die
doorr Kastelein c.s. op ongeveer 10 medewerkers ifte of 'full time equivalent') is gesteld. Zeer
veell musea in Nederland zijn echter kleiner dan dat; slechts een vijftigtal is geschat groter te
zijn.. Ik heb gekozen voor instellingen met minimaal 2 medewerkers (ftè). Er zijn tien kleine
museaa gekozen (met minder dan 10 medewerkers), tien middelgrote musea (tussen 10 en 20
medewerkers)) en tien relatief grote musea (meer dan 20 medewerkers).
Err is een aantal argumenten ter verdediging van de keuze ook musea van 2 tot 10
medewerkerss in dit onderzoek mee te nemen. Het gaat in de methodiek van Kastelein om een
'manierr van kijken', waarbij verschillende variabelen in een systeem worden onderscheiden.
Inn grotere modules (minimaal 10), waar meer specialisatie en differentiatie heeft
plaatsgevonden,, is het in de praktijk eenvoudiger deze variabelen te onderscheiden. Echter,

66 6

ookk dan gaat het niet om personen, maar om stuur- en regelfuncties die in de organisatie
wordenn uitgeoefend. Zo valt bijvoorbeeld in dit onderzoek management niet samen met een
persoon,, ofschoon uiteraard personen 'managen'. In een kleine organisatie spelen in principe
dezelfdee variabele kenmerken, maar ze zijn in de praktijk minder scherp te onderscheiden,
juistt omdat er minder differentiatie tussen personen is.
Eenn argument om kleinere organisaties niet mee te nemen in deze benadering, is dat er een
risicorisico bestaat dat groepsprocessen en psychologische factoren meer bepalend zijn dan
structuren.. Het onderscheiden van technologiekenmerken van deze kleine musea geeft weinig
problemen.. De 'cultuurkenmerken' van de organisatie kunnen samenvallen met de
'cultuurkenmerken'' van personages. Het meest problematisch zijn de structuurkenmerken.
Wellichtt kunnen de kleinste organisaties zeer flexibel opereren, omdat er nauwelijks
overlegstructurenn nodig zijn, maar van een matrixachtige structuur kun je niet spreken.
Misschienn ook worden besluiten volgens een relatief vaststaand stramien genomen, en zijn ze
tee typeren als relatief statisch, terwijl ze niet als een hiërarchische structuur getypeerd kunnen
worden.. Wel is het zo dat er in musea, zodra enige professionele kennis wordt ingehuurd, er al
eenn zekere gelaagdheid ontstaat, zodat al snel een zekere structurering is te ontwaren.
Daaromm ook zijn 'één-persoons' musea niet meegenomen en is uitgegaan van minimaal twee
medewerkers.. Bovendien moet aangetekend worden dat er in kleine musea bijna altijd een
veell groter aantal vrijwilligers betrokken is, vrijwilligers die op de een of andere manier
meewerken,, waardoor er wel degelijk een (informele) structuur van de organisatie ontstaat.
Alss er een vereniging van 'museumvrienden' is, werken deze soms mee aan een
informatiebalie,, een bestuurslid doet wellicht de financiële administratie. De organisatie is een
soortt netwerk in een omgeving, het netwerk is breder dan het aantal formele (betaalde)
medewerkerss doet vermoeden. De grenzen van het systeem moeten daarom gepreciseerd
worden.. Een bestuur kan vanuit het éne perspectief gezien worden als interne stakeholder,
vanuitt het andere als extern formeel machtcentrum, een vereniging van museumvrienden zou
vanuitt een bepaald perspectief soms tot de interne stakeholders gerekend kunnen worden,
vanuitt een ander perspectief zijn het externe stakeholders. In beide voorbeelden zijn deze
stakeholdersstakeholders in dit onderzoek als externe stakeholders beschouwd. Ook in andere gevallen is
hett soms moeilijk de systeemgrenzen van de eenheid scherp af te bakenen. Enkele van de
kleinstee musea zijn onderdeel van grotere organisatie. Soms beschouwen de medewerkers van
dezee organisaties de museale eenheid als een aparte organisatie, terwijl de 'moederorganisatie'
dezee eenheid ziet als slechts een afdeling. Het is in de praktijk niet altijd haalbaar om de input
enn output van een dergelijke kleine eenheid te bepalen, los van de 'moederorganisatie'.
Dee bovengrens van een module is minder problematisch: slechts een enkel museum in
Nederlandd heeft meer dan 100 medewerkers. Het enige museum in Nederland dat veel groter
iss dan dat is het Rijksmuseum. Dit museum heb ik daarom niet betrokken in mijn
vergelijkendee analyses.
5.2.25.2.2 De uitvoering van hei onderzoek
Inn dit onderzoek zijn geen tijdsbesteding- en contactonderzoeken of groepsinterviews
uitgevoerd,, die in het oorspronkelijke doorlichtingsysteem (M.O.D-systeem) wel zijn
opgenomen.. Gezien het relatief grote aantal eenheden dat onderzocht moest worden om enige
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uitsprakenn te kunnen doen ten aanzien van de geformuleerde veronderstellingen, was dit niet
haalbaarr voor één persoon. Overigens lijkt een dergelijke brede aanpak ook vaak een zware
belastingg voor de veelal kleine eenheden. In de kleinste eenheden zijn de analyses sterk
gebaseerdd op de interviews met het management. Hierdoor is de focus onwillekeurig wellicht
watt meer top-down dan wenselijk ware. Idealiter wordt een dergelijk onderzoek ook door
tweee personen uitgevoerd, om de interpretatie van de data verder te objectiveren, terwijl dit
onderzoekk grotendeels door één persoon is uitgevoerd. Daardoor bestaat er de mogelijkheid
vann een zekere vooringenomenheid Cbias'). Steeds heb ik subjectieve interpretaties van de
interviewdataa getoetst aan analyses van gegevens uit diverse documenten (jaarverslagen,
beleidsstukkenn en dergelijke).
5.2.35.2.3 Autonome eenheden
Dee essentie van autonomie wordt in dit onderzoek geïnterpreteerd als een verschuiving op de
lijnn MCA naar CMO. De CMO -positie houdt in dat er een vorm van contractuele relaties
mett zowel marktpartners (afnemers en toeleveranciers) als met overheden worden afgesloten,
maarr ook kan het inhouden dat de contractuele relaties zich uitsluitend op de markt richten.
Zowell tijdens de enquêtes als tijdens de interviews zijn data verzameld over de mate van
autonomie.. In de interviews is nader doorgevraagd. Dit kan eventuele verschillen verklaren.
Voorr een deel kunnen de verschillende data ook geïnterpreteerd worden als twee momenten
inn de tijd.
5.2.45.2.4 Het tijdsverloop
Terwijll een doorlichting een momentopname weerspiegelt, is er in werkelijkheid een
tijdsverloopp tussen het begin van de dataverzameling en het eind ervan. De enquête is in de
eerstee fase van mijn onderzoek uitgevoerd en de interviews en omgevingsonderzoeken pas in
eenn latere fase. Data betreffende de (systeem)opgave (werkpakket en randvoorwaarden) zijn
voorall ontleend aan antwoorden in de enquêtes. De organisatie- en managementscores zijn
voorall gebaseerd op de antwoorden in de interviews. De oordelen zijn verzameld in de
interviewss en het omgevingsonderzoek.
Tegelijkertijdd is er gedurende mijn onderzoek sprake van grote veranderingen in de museale
wereld,, zoals een proces van verzelfstandiging van de rijksmusea. Ook op regionaal en lokaal
niveauu doen zich in musea veranderingsprocessen voor.
Inn gevallen waar duidelijk was dat de opgave zich had gewijzigd, zijn tijdens de interviews
enkelee vragen uit de enquête herhaald en data zijn soms aangevuld met of vervangen door
informatiee uit recentere documenten.
Inn aanvulling op de vragen gericht op het verkrijgen van informatie om de variabelen in het
basismodell te beleggen met data, is tijdens de interviews en de omgevingsonderzoekenn ook
informatiee verzameld over de veranderingsrichting. Gevraagd is bijvoorbeeld of de autonomie
iss toegenomen ofwel is afgenomen. Ook is gevraagd of oordelen vergeleken met het verleden
positieverr of negatiever zijn geworden. Dit bood extra mogelijkheden sommige gegevens uit
dee enquêtes en de interviews met elkaar te vergelijken als zijndetwee momentopnames in de
tijd.. De uitkomsten worden geïnterpreteerd als de weerslag van een veranderingsproces.
Dee oordelen van stakeholders zijn zoveel mogelijk verzameld direct na de interviews. Dat
neemtt niet weg dat het mogelijk is dat een deel van de oordelen terugslaan op een eerdere
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periode,, toen opgave en / of organisatie en managementkenmerken wellicht nog afwijkend
waren. .
Inn de interpretatie van de uitkomsten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de
maatschappelijkee ontwikkelingen in het algemeen en de veranderingen in musea in het
bijzonderr gedurende de onderzoeksperiode. Door het formuleren van een
autonomiseringscenarioo wordt gepoogd zowel de samenhangen op een bepaald moment als
dee ontwikkelingen in de tijd zichtbaar te maken.
5.2.55.2.5 Hybride organisaties
Err is in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen organisatiekenmerken vanuit een, wat ik
genoemdd heb, professioneel-inhoudelijk en vanuit een bedrijfsmatig perspectief (zie ook
Bijlagee 1, IV). Dit onderscheid ontstond in eerste instantie vanuit de museale praktijk.
Geïnterviewdee museummedewerkers maakten zelf vaak onderscheid tussen deze twee
aspectenn van organisatie (in veel gevallen ondergebracht in aparte afdelingen).
Inn 't Veld (1995) onderscheidt een taakgerichte en een marktgerichte oriëntatie in hybride
organisaties.. Deze oriëntaties kunnen conflicten en tegenstellingen binnen de organisatie
opleveren. .
Museummedewerkerss zien in een taakgerichte oriëntatie veelal een garantie dat de
professioneel-inhoudelijkee werkzaamheden prioriteit behouden, terwijl bedrijfsmatige
werkzaamhedenn een meer marktgerichte oriëntatie vragen. Overigens vallen beide
begrippenparenn niet per definitie samen.
Dee onderhavige aanpak is niet primair gericht op het blootleggen van belangentegenstellingen
enn machtsconflicten. 'Door de feiten heen' kunnen deze soms wel vermoed worden. In
voorkomendee gevallen zal hieraan in de interpretatie van de uitkomsten gerefereerd worden.
5.2.65.2.6 Een andere interpretatie van structuur
Eenn iets andere benadering van het structuurbegrip dan in dit onderzoek gebruikt, echter ook
vanuitt een contingentiebenadering, is door Mintzberg uitgewerkt. In voorkomende gevallen
zall in de beschrijvingen van musea verwezen worden naar de structuurconfiguraties van
Mintzberg. .
Inn 'Structures in fives' (Mintzberg, 1983) wordt onderscheid gemaakt tussen vijf
structuurtypenn gebaseerd op verschillende wijzen van coördinatie.
"As"As organizational work becomes more complicated, the favored means of coordination
seemsseems to shift from mutual adjustment to direct supervision, to standardization,
preferablypreferably of work processes, otherwise of outputs, or else of skill, finally reverting
backback to mutual adjustment." (Mintzberg, 1983)
Mintzbergg onderscheidt de simpele structuur, de machinebureaucratie, de professionele
bureaucratie,, dee divisiestructuur en de adhocratie (figuur 5.2).
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Inn de simpele structuur vindt coördinatie plaats in een groepsproces door middel van
wederzijdsee aanpassing, ofwel, als er al enige hiërarchische specialisatie heeft
plaatsgevonden,, door directe supervisie.
Inn de machinebureaucratie is het werkproces iets complexer, bijvoorbeeld in verband met de
groottee van de organisatie, daarom wordt gepoogd het werk zodanig te standaardiseren dat
elkee medewerker precies weet wat hij moet doen. Alle werkzaamheden zijn netjes
voorgeschreven. .

Inn plaats van standaardisering van werkzaamheden kan er ook standaardisering van
vaardighedenn voorkomen. Mintzberg noemt een organisatietype dat gebaseerd is op deze
'standardization'standardization ofskills ' een professionele bureaucratie. Doordat professionele medew
volgenss bepaalde standaardnormen en -waarden zijn geschoold (veelal universitaire
maatstaven),, kan een directie het vertrouwen hebben datt de werkzaamheden worden
uitgevoerdd zoals dat behoort. De werkzaamheden zijn als het ware geprogrammeerd, doordat
geleerdd is dat een bepaald type problemen op een bepaalde manier moet worden uitgevoerd.
Directee supervisie is daardoor ook minder noodzakelijk.
Zijnn er verschillende gespecialiseerde afdelingen, die weinig met elkaar te maken hebben en
elkk onafhankelijk hun eigen taken uitvoeren, dan ligt het zwaartepunt van de organisatie
voorall bij de hoofden van de afdelingen, de middle line. Mintzberg spreekt van een
divisiestructuur.. Coördinatie is gebaseerd op afspraken die tevoren gemaakt zijn over de
outputoutput van de verschillende afdelingen, de middle line is verantwoordelijk, de afstemming
gaatt via de top van de organisatie (directie of managementteam). Mintzberg noemt dit
'standardization'standardization of output'.
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FiguurFiguur 5.2 Vijfstructuurconfiguraties (Vrij naar Mintzberg, 1983)

Inn de laatste configuratie, de meest complexe en flexibele, komt de integratie van
werkzaamheden,, in wezen net als in de simpele organisatiestructuur, tot stand door
wederzijdsee aanpassing in een groepsproces. Er is een matrixachtige structuur, dat wil zeggen
datt er een organisatie is met afdelingen, waarvan de medewerkers regelmatig worden
'uitgeleend'' aan projectgroepen binnen deze organisatie. Medewerkers maken dan dus deel uit
vann zowel een afdeling, als van een projectgroep. De medewerkers brengen de
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professionaliteitt vanuit de afdelingen in de projectgroep in. Binnen de projectgroep vindt een
integralee afstemming van werkzaamheden plaats.
5.33

Fasering van het onderzoek

5.3.15.3.1 Voorfase: literatuur, CBS - gegevens, 'pilot'-studie
Naa een vooronderzoek in de museale en organisatiekundige literatuur is de probleemstelling
naderr gepreciseerd en is een aantal 'pilot' - interviews in Nederland en de V.S. Daarnaast zijn
gegevenss van het CBS geanalyseerd met betrekking tot ongeveer 500 musea wat betreft de
jarenn 1989 en 1990. Deze gegevens betroffen onder meer de aantallen bezoekers, het aantal
tentoonstellingenn dat in musea is georganiseerd, het aantal vaste, tijdelijke en vrijwillige
personeelsledenn en de openingstijden van het museum. Uiteraard bleef gedurende de hele
duurr van het promotieonderzoek literatuurstudie een vast onderdeel.
5.3.25.3.2 De enquête fase
Opp basis van de gegevens van het vooronderzoek is in 1992 een enquête samengesteld en zijn
allee musea die gevonden konden worden met meer dan 2 medewerkers in dienst benaderd
voorr het invullen van een vragenlijst. In maart 1992 zijn ruim 200 enquêtes verstuurd en in
septemberr waren ruim 100 formulieren geretourneerd (ongeveer 50% respons) (zie Bijlage 2).
Uitt elk van de verschillende categorieën van grootte was voldoende respons verkregen.
Vann de museaa die in de enquête toestemming gaven de financiële gegevens die het CBS in
zijnn bezit heeft te gebruiken, zijn deze financiële gegevens opgevraagd en verwerkt. Analyses
vann deze gegevens gaf inzicht in veel aspecten van de museumorganisatie. Die kennis is onder
meerr gebruikt voor de keuze van musea voor het vervolgonderzoek en voor het uitwerken van
dee aanpak in de doorlichtingen. De resultaten zijn neergelegd in een tussentijds verslag in het
voorjaarr van 1993. Een aantal voorlopige resultaten van het vooronderzoek en de enquête is
meegenomenn in het artikel, 'Creatieve autonomie én effectieve bedrijfsvoering,
Verzelfstandigingg van musea als voorbeeld' (Bos, 1994).
5.3.35.3.3 De interview fase
Gekozenn is voor interviews te houden in 10 relatief kleine musea (twee tot tien medewerkers),
100 middelgrote musea (tien tot twintig medewerkers) en 10 relatief grote musea (meer dan
twintigg medewerkers). Gepoogd is in elke categoriegrootte musea met verschillende typen
collectiess op te nemen. Ook is er steeds gezocht naar koppels met zoveel mogelijk
overeenkomstt in grootte en type collectie, die op dat moment een zo groot mogelijk verschil
inn autonomie hadden (voor zover dit uit CBS- en enquête gegevens te destilleren was). Doel
wass twee vergelijkbare groepen musea te verkrijgen met zoveel mogelijk verschil in
autonomie41. .
411

Overigens is deze bedoeling doorkruist door de snelle veranderingen gedurende dit
onderzoek.. Een deel van de musea met weinig autonomie bleek tijdens de interviews duidelijk
meerr autonomie te hebben dan bij de keuze van musea was verwacht.
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Err zijn in deze musea interviews gehouden met één, twee of drie medewerkers (afhankelijk
vann de grootte van het museum) en er is van ieder museum een documentanalyse uitgevoerd.
Dee kleinere musea zijn grotendeels van 1993 tot 1994 onderzocht, de grotere musea tussen
19944 en 1995. Enkele recent verzelfstandigde musea zijn nog begin 1996 bezocht, om ze te
kunnenn bevragen over de ervaringen met het verzelfstandigingsproces. Nader is onder meer
ingegaann op de verschillen tussen vóór en na de verzelfstandiging.
5.3,45.3,4 Omgevingsonderzoek
Err is een eenvoudig publieksonderzoek ontwikkeld dat in een deel van de musea (waar geen
eigenn publieksonderzoek voorhanden was en indien toestemming verkregen werd) uitgevoerd
werdd (zie Bijlage 3). In een grotendeels overlappende periode met de interviews zijn
vragenlijstenn ontwikkeld voor de verschillende stakeholders van de onderzochte musea (idem
Bijlagee 3). Aan de verschillende categorieën stakeholders werden vragen gesteld over hun
verwachtingenn van en oordelen over het museum; vragen over de functies die het museum
volgenss de betreffende stakeholder moest vervullen, de oordelen over het museum in het
algemeenn en de oordelen in relatie tot die verwachtingen. Ook werd gevraagd naar het oordeel
opp een aantal bedrijfsmatige criteria (klantvriendelijkheid, efficiëntie en dergelijke). Deze
vragenlijstenn zijn in de periode 1995 tot 1996 verstuurd naar machtcentra van de dertig
doorgelichtee musea (besturen of overheden), eventuele belangrijke subsidiegevers, V W kantoren,, vriendenverenigingen42 en provinciale consulenten . Zoveel mogelijk is gepoogd
dezee enquêtes ingevuld terug te krijgen. Soms zijn ter toelichting persoonlijke gesprekken
gevoerd.. Vergelijkbare vragen zijn tijdens de interviews voorgelegd aan directeuren en
medewerkerss over het eigen museum en over collega-musea.
5.44

Technische verwerking van de data

Dee CBS- en de enquêtegegevens zijn in Excel-spreadsheets opgeslagen. Naast een
totaalbestandd zijn deelbestanden gemaakt, waarin de scores per variabele zijn doorgerekend,
vergelijkbaarr gemaakt en tot geschatte totaalscores op een 5 puntsschaal zijn teruggebracht.
Inn de periode tussen 1994 en 1996, toen ook de interviews en de omgevingsonderzoeken zijn
uitgevoerd,, zijn de resultaten verwerkt. In totaal zijn er ruim zestig cassettebandjes met
interviewss uitgetypt, deels met behulp van stagiaires. Per museum zijn ongeveer 10
spreadsheetss met gegevens ingevoerd. Waar tenslotte enkele gegevens ontbraken is het
betreffendee gegeven verder buiten beschouwing gelaten bij de berekening van gemiddelde
scores.. In een enkel geval zijn wat minder onderbouwde schattingen gemaakt, op basis van
tijdenss de bezoeken aan de musea verzamelde documenten en persoonlijke indrukken.
Uitt al deze gegevens is een redelijk fijnmazig beeld verkregen van de kenmerken van het
werkpakkett en de randvoorwaarden van de betreffende dertig museumorganisaties, van de
autonomiee en van de kenmerken van organisatie en management van die musea. Met behulp
Vriendenverenigingenn zijn verenigingen van personen, die zich op de eenn of andere wijze
verbondenn voelen met een museum, zich daartoe verenigd hebben met het doel morele,
financiëlefinanciële en eventueel materiële steun te verlenen (Van Mensch, 1983).
Eenn museumconsulent is een functionaris die musea met raad en daad bijstaat. In de meeste
provinciess is een provinciaal museumconsulent aanwezig (Van Mensch, 1983).
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vann deze gegevensbestanden zijn Pearson-correlatiecoëfficiënten berekend om een
aanwijzingg te krijgen voor de sterkte van de lineaire samenhangen tussen variabelen. Tevens
zijnn / - tests uitgevoerd, om zicht te krijgen op het significantieniveau van deze
samenhangen44. .
5.55

Samenvatting hoofdstuk 5: Aanpak van het empirisch onderzoek

Ditt onderzoek is een verkennend empirisch onderzoek. Er is een systematische vergelijking
vann een dertigtal musea uitgevoerd, daarbij rekening houdend met de veranderingen die zich
tegelijkertijdd voltrokken. De autonomie van deze musea is vergeleken, evenals de passendheid
vann organisatie en management en de oordelen over deze musea. Onderzocht is of er
empirischee ondersteuning gevonden wordt voor enige vanuit de theorie geformuleerde
veronderstellingen.. Een sterk vereenvoudigde versie van de op het basismodel van
organisatiee en management gebaseerde doorlichtingmethodiek (het zgn. M.O.D-systeem) is
leidraadd geweest voor het verzamelen van gegevens. Er zijn enkele kanttekeningen geplaatst
bijj de wijze van toepassing van deze methodiek in dit onderzoek, onder andere gezien de
snellee veranderingen in het museale veld gedurendehet onderzoek. Enkele enigszins eclectisch
toegepastee begrippen uit andere benaderingen zijn toegelicht. Het hoofdstuk eindigt met de
faseringg van de uitvoering van het onderzoek.

444

Correlatiescores laten idealiter een zogenaamde normale verdeling zien. Er moeten niet te
veell data zijn die volstrekt afwijken van deze normale verdelingscurve, anders is de gevonden
correlatiescoree niet meer betrouwbaar te noemen. Er worden meestal betrouwbaarheidsgrenzenn van 5 % (p< 0.05) aangehouden. Om de betrouwbaarheid te bepalen wordt een t - test
uitgevoerd.. Zijn de p-scores te hoog, dan is de correlatie niet betrouwbaar en kunnen geen
algemenee uitspraken ontleend worden aan de gevonden samenhangen (Norusis, 1988, Spiegel,
1961,, Technieken, 1991a, Technieken, 1991b).
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Vergelijken van museumkenmerken

6.11

Inleiding

Hoee kunnen musea met geheel verschillende omvang en taken, met collecties die weinig op
elkaarr lijken toch vergeleken worden? Steeds is gezocht naar indicatoren, op basis waarvan de
verschillendee musea op een bepaald moment in de tijd vergeleken zouden kunnen worden.
Vrijj uitgebreid is beschreven welke indicatoren zijn gebruikt en hoe deze vergelijkenderwijs
gekwantificeerdd zijn (van 1 tot 5; zie hoofdstuk 5).
Inn die zin zou dit onderzoek kunnen worden opgevat als een bescheiden begin van een
zoektochtt naar factoren op basis waarvan het functioneren en het presteren van organisaties
zoalss musea vergelijkbaar gemaakt kan worden, oftewel naar 'benchmarking' van musea
(Beleidsanalyse,, 1990, Ingen, 1992, Kastelein, 1990 en 1997, Lewis, 1991, Maessen, 1990,
Prestatiemeting,, 1990, Schrijvers, 1990, Wehle, 1991)45.
Mett de presentatie van deze zoektocht wordt absoluut niet gepretendeerd het antwoord
gevondenn te hebben op dit ingewikkelde vraagstuk. Echter, juist omdat vele organisaties aan
hett zoeken zijn naar indicatoren en meetpunten en omdat iedere poging met al zijn
beperkingenn een stapje kan zijn in een leerproces dienaangaande, is er voor gekozen de wijze
waaropp gepoogd is museale organisaties enigszins vergelijkbaar te maken, uitgebreid toe te
lichten. .

IllustratieIllustratie 12 De verschillen
tussentussen musea kunnen zeer groot
zijn,zijn, compilatie van twee
krantenartikelen,krantenartikelen, uit: Fin
dagbladdagblad 31 augustus 1993, p.11
fotofoto Rijksmuseum en NRC
HandelsbladHandelsblad 10 april 1997,
AgendaAgenda p.1, klein deel van
artikelartikel "Museum op zolder",
RobRob Biersma, met foto
"" Vingerhoeden in het
verzamelmuseumverzamelmuseum in Veen
SakeSake Elzinga
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Het recent ingevoerde monitorsysteem bij de politie is gebaseerd op het zogenaamde '5
plus'-blokschemaa van Kastelein (zie: "Met de politie afgesproken", 1997, zie tevens h.10.5.1)

77 7

6.22

Kenmerken van twee musea beschreven en vergeleken

DeDe museale organisaties nr. 3 en 4 (zie profielen in Bijlage 6) waren allebei grote recreatief
georiënteerdegeoriënteerde organisaties, waarvan de collecties naast levende dieren vooral natuur- en
cultuurhistorischecultuurhistorische objecten omvatten. De randvoorwaarden waren op een groot aant
puntenpunten vergelijkbaar: zowel de omvang als de aard van de werkzaamheden werden relatief
onzekeronzeker ingeschat. Wel was een verschil dat organisatie nr. 3 een familiebedrijf was, dat zich
financieelfinancieel geheel zelf moest bedruipen terwijl nr. 4 een stichting was, die een flinke subsidie
kreegkreeg van een stedelijke overheid.
ErEr werd in beide organisaties weinig routinematig gewerkt, er werd voortdurend gezocht
naarnaar manieren om het publiek iets nieuws en aantrekkelijks te bieden (relatief'zoekgerichte
technologie').technologie'). In organisatie nr. 3 was de structuurflexibel, enigszins matrixachtig en de
cultuurcultuur redelijk innovatief te noemen. Vergeleken daarmee was de structuur in organisatie
nr.4nr.4 beduidend hiërarchischer en de cultuur behoudender.
InIn organisatie nummer 3 was de dagelijkse stijl van sturen en regelen relatief procesgericht:
hethet management had de neiging zich sterk te bemoeien met alle uitvoeringsgerichte zaken.
DitDit was een overblijfsel uit de tijd dat deze organisatie veel kleiner was. Dankzij een
bezielendebezielende leiding was de organisatie in een relatief korte tijd bijna van de grond af aan
opgebouwdopgebouwd en sterk in omvang gegroeid. Daarentegen was het omgevingsmanagement
relatiefrelatief coöperatief. Er waren veel externe contacten, zowel met collegae als met de lokale
overheid,overheid, er was veel aandacht voor de pers en voor de meningen van (potentiële) bezoekers.
HetHet management in organisatie nr. 4 bemoeide zich relatief weinig met de dagelijkse
uitvoeringuitvoering van zaken, echter de monitoring van de 'eindproducten' liet nog wel eens te wensen
overover en de interne afstemming binnen de organisatie was niet optimaal. Ook kwam er een
weinigweinig éénduidig beeld naar buiten. Dit hing samen met het feit dat verschillende onderdelen
vanvan de organisatie later waren toegevoegd, terwijl een enkel onderdeel nog steeds formeel
deeldeel uitmaakte van een andere organisatie-eenheid. De uitgewerktheid van de
managementondersteuningmanagementondersteuning bleef in organisatie 4 sterk achter bij die van org
InIn beide instellingen bleek dat niet-passendheden vanuit historische ontwikkelingen te
verklarenverklaren waren. Oordelen over organisatie 3 waren gunstiger dan over organisatie 4, het
verschilverschil was het sterkst wat betreft enkele interne oordelen.
BeideBeide organisaties hadden overigens relatiefgrote autonomie. Opvallend is dat organisatie
nr.nr. 3 aangaf de relatie met de lokale overheid recent aangehaald te hebben 'om het evenwicht
tussentussen financiële taakstelling en inhoudelijke doelstelling te garanderen', terwijl organisatie
nr.nr. 4 aangaf juist een (nog) verdere toename van autonomie toe te juichen.
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6.33

Opgave: werkpakket en randvoorwaarden

6.3.16.3.1 De onzekerheid van de opgave
Dee opgave van een museum was gedefinieerd als het feitelijke werkpakket van dat museum
enn de randvoorwaarden waarbinnen dit werkpakket wordt uitgevoerd. De onzekerheid van
werkpakkett en randvoorwaarden samen bepaalden de relatieve positie van de opgaven van
museaa op een glijdende schaal van relatief zeker (score 1) naar relatief onzeker (score 5). Het
toekennenn van relatieve onzekerheid van werkpakket en randvoorwaarden pretendeert geen
grotee nauwkeurigheid; er is gebruik gemaakt van vrij grove indicatoren. Wel is steeds gezocht
naarr zo veel mogelijk vergelijkbare indicatoren. Definities van de gebruikte termen zijn te
vindenn in Bijlage 1 (IV. 1).
Hett werkpakket van een museum is het feitelijke werk dat zich in een museum aandient. De
onzekerheidd van het werkpakket werd afgeleid uit de groottecategorie van het museum in
combinatiee met de tijdsbesteding aan de verschillende werkzaamheden en de
onzekerheidswegingg van die werkzaamheden.
Hett werkpakket van musea moet uitgevoerd worden rekening houdend met de aard van de
randvoorwaarden.. Op basis van enquêtegegevens betreffende sterkte- en zwaktepunten van de
museaa werden de belangrijkste randvoorwaarden geïdentificeerd waarbinnen de collectie- en
dee publieksgerichte werkzaamheden werden uitgevoerd (zie Bijlage 4)46. Onderscheid is
gemaaktt tussen museale basisvoorwaarden (collectie, huisvesting en kwaliteit van het
personeel),, museale marktvoorwaarden (bereikbaarheid, de naam van het museum en
potentiëlee markt) en financiële randvoorwaarden. Aan elk van deze categorieën
randvoorwaardenn werden relatieve onzekerheidswaarden toegekend. Op basis daarvan is per
museumm een relatieve onzekerheid van de randvoorwaarden geschat.
6.3.26.3.2 Bouwstenen van het werkpakket beschreven
Overr complexiteit van werkzaamheden
Dee complexiteit van het werkpakket in bijvoorbeeld een Rijksmuseum in Amsterdam en een
kleinee oudheidskamer in bijvoorbeeld Drenthe verschilt zozeer, dat deze werkpakketten
nauwelijkss vergelijkbaar lijken. Het totale pakket van werkzaamheden in een klein museum
mett een beperkte collectie, weinig bezoekers en weinig personeel, is veel minder complex dan
hett pakket van werkzaamheden in een groot museum, met veel bezoekers, een grote, kostbare
enn sterk gedifferentieerde collectie en veel medewerkers. Daarom is de grootte als een eerste
indicatiee van onzekerheid aangemerkt, ingeschat aan de hand van het aantal medewerkers in
betaaldee dienst47. Om een indicatie te krijgen van grootte en complexiteit van het museum is
466

Het gaat bij het bepalen van de onzekerheid dus niet om de onzekerheid die kan ontstaan
uitt de problemen die musea hebben, omdat belangrijke randvoorwaarden, zoals depotruimte,
collectiee of huisvesting, naar het oordeel van directeuren niet voldoende zijn vervuld. Dat was
overigenss wel de intentie van de vraag (het ging om sterke punten en te verbeteren punten
binnenn het museum). Uit de antwoorden op deze vraag zijn een aantal randvoorwaarden
geïsoleerd,, die directeuren kennelijk van belang achten voor het functioneren van musea.
Volgenss informatie van het CBS is het aantal medewerkers een goede indicator voor de
variatiee in tal van andere variabelen kenmerken van musea.
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hett aantal betaalde medewerkers als criterium genomen, Er zijn vijf groottecategorieën
onderscheiden.. Aan de kleinste categorie werd een onzekerheidsweging van 1 toegekend, aan
dee grootste categorie een onzekerheidsweging van 5.
Dee primaire werkzaamheden in musea
Inn hoofdstuk 3 is de essentie van een museale organisatie gedefinieerd als de combinatie van
tweee primaire functies in één organisatie: een collectiegerichte functie en een publieksgerichte
functie.. Daaruit vloeien zowel collectiegerichte als publieksgerichte werkzaamheden voort. In
dee collectiegerichte werkzaamheden is ook nog onderscheid gemaakt tussen collectiebeheer
enn wetenschappelijk werk. Aan elk van deze soorten werkzaamheden is een
onzekerheidswegingg toegekend.
Inn de enquêtes werd gevraagd naar percentages van tijd, die besteed wordt aan collectiebeheer
werkzaamheden,, wetenschappelijke en publieksgerichte werkzaamheden. Uit de verhouding
vann deze tijdspercentages kon een getal afgeleid worden, dat als maat werd genomen voor de
relatievee tijdsbesteding aan de verschillende werkzaamheden. De combinatie van de
onzekerheidswegingg per type werk én de relatieve tijdbesteding leverde een tweede
onzekerheidsscoree van het werkpakket op.
Overr collectiebeheer
Collectiegerichtee werkzaamheden bestaan in de eerste plaats uit het beheren van de collectie.
Hett bewaren en (passief) conserveren van objecten vraagt een aantal specifieke
werkzaamheden.. Afhankelijk van het soort voorwerpen moe ten ze verschillend opgeborgen
worden.. Huidige en toekomstige gebruikers willen weten wat er in 'huis' is en waar ze het
kunnenn vinden. Daarom worden objecten genummerd en de plaats van opbergen wordt
geregistreerd.. De objecten worden beschreven en er wordt documentatie verzameld over het
object.. De meeste van deze werkzaamheden zijn met een zekere basiskennis relatief standaard
volgenss een bepaalde methode uit te voeren. Er is van uitgegaan dat deze
collectiebeheerstakenn een relatief beperkte mate van onzekerheid opleveren.
Overr wetenschappelijke werkzaamheden
Wetenschappelijkk onderzoek naar betekenis, context en oorsprong van objecten ondersteunt
dee beschrijving en documentatie van objecten. Wetenschap speelt vaak ook een belangrijke
roll in kennisoverdracht en de voorbereiding van tentoonstellingen. Daarnaast is
wetenschappelijkk onderzoek belangrijk voor de verwerving en de restauratie van objecten.
Hett verwerven van objecten (oftewel: "materiële getuigenissen van de mens en zijn
omgeving",omgeving", ICOM, 1974) ter aanvulling op de collectie is typerend werk voor een museum.
Verwervenn van nieuwe objecten vraagt én kennis van de objecten én kennis van de markt
voorr deze objecten.
Sommigee objecten behoeven naast zorgvuldig beheer ook andere maatregelen om ze (actief)
tee kunnen conserveren. In de afgelopen jaren heeft de kennis over conserveringstechnieken
eenn enorme stimulans ondergaan; langzamerhand is dit een wetenschappelijk specialisme
geworden.. Dit gold ook voor het restaureren van objecten. Hiervoor is veel wetenschappelijk
onderzoekk nodig: kennis van zaken over de oorspronkelijke staat van de objecten, onderzoek
Opp basis van een analyse van het CBS is gebleken dat er een significante samenhang is van
hett aantal formatieplaatsen met alle beschikbare gegevens betreffende aantallen
tentoonstellingen,, bezoekersaantallen en budget (CBS, 1991).
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naarr technische methoden om deze objecten zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug
tee brengen en om geen onherstelbare veranderingen aan het object toe te brengen.
Wetenschappelijkk werk ten behoeve van de voorbereiding van een tentoonstelling of
wetenschappelijkk onderzoek in verband met restauratiewerkzaamheden of het verwerven van
objectenn is geen werk dat eenvoudig te standaardiseren is. Het gaat om professionele
werkzaamheden,, die veel kennis behoeven om het effectief te kunnen uitvoeren. Op het
momentt dat getrainde professionele medewerkers zijn aangetrokken is de onzekerheid ervan
echterr voor een groot deel beheersbaar. Mintzberg stelt dat er in dergelijke gevallen sprake is
vann standaardisatie van vaardigheden in plaats van standaardisatie van werkprocessen
(Mintzberg,, 1983). Vaardigheden verkregen door middel van een (universitaire) studie. Dit
typee werkzaamheden is als wat onzekerder beschouwd dan gestandaardiseerde
werkzaamheden. .
Overr publieksgerichte werkzaamheden
Hett openstellen van de collectie voor publiek gebeurt vooral in de vorm van tijdelijke of
permanentee tentoonstellingen of exposities. Het maken van tentoonstellingen ligt op het
raakvlakk van collectiegerichte en publieksgerichte werkzaamheden. Om tentoonstellingen te
kunnenn maken is veel professionele kennis nodig. Tegelijkertijd worden de tentoonstellingen
samengesteldd ten behoeve van bezoekers en dit vraagt weer een heel andere expertise. De
publieksgerichtee werkzaamheden hebben kennis- of informatieoverdracht ten doel. Om
werkzaamhedenn gericht op kennisoverdracht naar het publiek optimaal te kunnen uitvoeren is
zowell professionele vakkennis nodig als kennis ten aanzien van het publiek. Daarnaast zijn er
inn een museum mensen die het publiek ontvangen, wegwijs maken of begeleiden, zoals een
portier,, suppoosten of educatief medewerkers. Hoeveel bezoekers zijn te verwachten, wat is
hunn kennis, wat zijn de verwachtingen? Inhoudelijke vakkennis is in te huren, maar kennis
vann het publiek verkrijgen levert extra onzekerheid op. Er is middels marktonderzoek wel
enigee kennis te verkrijgen, maar deze kennis is niet zonder meer te koop. Daarom is aan
publieksgerichtee werkzaamheden relatief de grootste onzekerheid toegekend
6.3.36.3.3 Bouwstenen van de randvoorwaarden beschreven
Overr museale basisvoorwaarden:: huisvesting, kennis, collecties
Alss museale basisvoorwaarden zijn de relatieve complexiteit en kwaliteit van de collectie, de
gebouwenn en het personeel bekeken.
Watt betreft de collectiekenmerken is zowel gekeken naar het aantal objecten in de collectie
alss naar de kwaliteit ervan. Een aantal beroemde en unieke schilderijen van Rembrand vragen
meerr van een organisatie wat betreft behoud, beheer, presentatie en wetenschappelijk
onderzoekk dan een weliswaar interessant, maar minder unieke voorbeelden van
speelgoedtreinenn uit de eerste helft van deze eeuw. Ook houdt een collectie van een beperkt
aantall schilderijen een andere informatieonzekerheid voor de organisatie in, dan een zeer
omvangrijkee historische collectie met een groot aantal verschillende soorten (deels minder
unieke)) objecten. Zowel de relatieve omvang als de kwaliteit van de collectie kan dus de
onzekerheidd van de opgave beïnvloeden.
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Opp basis van de enquêtegegevens van 100 musea werden per collectietype vijf
groottecategorieënn vastgesteld. Deze groottecategorieën varieerden sterk in bijvoorbeeld
natuurwetenschappelijkee musea en kunstmusea. Van de dertig nader onderzochte musea is op
basiss van het aantal objecten en het collectietype vastgesteld in welke relatieve
groottecategoriee de collectie viel.
IllustratieIllustratie 13 NRC Handelsblad 19 april
1995,1995, 'Vlinders uit de academische collectie
vanvan het Zoölogisch museum, Foto 'Vlinders
uituit de academische collectie van het
ZoölogischZoölogisch museum, L. van Velzen, (bij het
artikel:artikel: "Een olifanteschedel in een doos",
teksttekst H.Spiering))

EenEen olifanteschedel in een doos

Eénn van de antwoorden op de problematiek van de al eerder genoemde overvolle depots was
hett Deltaplan voor cultuurbeleid (zie hoofdstuk 3). In het kader daarvan was een systeem
ontwikkeldd om tot een eenduidige inventarisatie en categorisering van objecten te komen. Zo
werdenn er collectiecategorieën van A tot D benoemd (WVC, 1990b). Aan de A-categorie
werdd in dit onderzoek de hoogste kwaliteitsweging toegekend en aan de D-categorie de
laagste.. In de enquêtes werd gevraagd een schatting te geven van de percentages van objecten
inn elk van deze categorieën A tot en met D. Op basis hiervan werd een relatieve
kwaliteitscategoriee van collecties in musea vastgesteld.
Dee grootte- en de kwaliteitscategorie van collecties zijn als indicatoren beschouwd die voor
eenn belangrijk deel de onzekerheid bepaalden van de opgave van de verschillende
onderzochtee musea. Daarnaast zijn de oppervlakte van de huisvesting en van de depots
meegeteldd als indicatoren. Het gebouw waar het museum in gehuisvest werd, kon in meerdere
gevallenn als onderdeel van de collectie gezien worden, soms zelfs maakte het de essentie van
Dee categorieën zijn ontleend aan het CBS: kunst, historie, natuurlijke historie, techniek,
diverss (CBS, 1986).
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dee collectie uit. In openluchtmusea bijvoorbeeld kon de grote omvang van de huisvesting een
duidelijkk complicerende factor van de opgave zijn. Ook de beschikbaarheid van personeel met
voldoendee kennis en professionaliteit werd voor de organisatie als een basisvoorwaarde
beschouwdd en meegewogen als extra onzekerheidsfactoren.
Overr museale marktvoorwaarden: markt, bereikbaarheid, naam
Alss randvoorwaarden om de publieksgerichte taken van musea uit te kunnen voeren zijn
genoemdd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het museum, het potentiële
publieksbereikk en de naamsbekendheid of goodwill.
Dee opgave van een museum in het uiterste noorden van ons land in een afgelegen plaatsje
verschiltt op dat punt van een klein museum dat in het centrum van een vrij grote plaats ligt.
Eenn goed ontsloten museum, alom door bewegwijzering aangegeven, of van verre zichtbaar,
hoeftt minder moeite te doen om bezoekers te trekken, dan een slecht te vinden museum in een
achteraff straatje. Gegevens uit de enquêtes en de interviews, uit publieksonderzoek en andere
documentenn werden geanalyseerd om een schatting te kunnen maken van de mate waarin
museaa meer of minder gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn.
GoodwillGoodwill en naamsbekendheid zijn invloeden die op vrij lange termijn doorwerken. Een
nieuw,, onbekend museum moet moeite doen om een zelfde resultaat te bereiken als een alom
bekendd instituut. Een landelijk onderzoek naar naamsbekendheid uit 1989 werd gebruikt,
somss aangevuld met gegevens die naar voren kwamen uit recenter publieksonderzoek, om een
relatievee score van naamsbekendheid toe te kennen. Dit zijn weliswaar oudere data, maar dit
soortt beelden leiden vaak een hardnekkig leven, en geven toch enige indicatie van de
goodwilll van een museum.
Nogg door zeer weinig musea is marktverkennend onderzoek gedaan om de potentiële markt
vann bezoekers in kaart te brengen. Vooralsnog zijn de relatieve dichtheid van bevolking en de
matee van concurrentie in de directe omgeving als twee grove indicatoren gebruikt om het
potentiëlee bezoekersniveau te bepalen. In een dichtbevolkt gebied lijkt de kans groter dat
specifiekee doelgroepen bereikt kunnen worden dan in een minder dichtbevolkt gebied.
Daarnaastt is als een indicatie voor het potentiële publieksbereik tevens een niveau van het
huidigee bereik meegewogen. Er is immers meestal wel een bepaald minimum- en
maximumniveauu dat voor een bepaald museum in een bepaalde situatie haalbaar is.
Overr financiële randvoorwaarden: budgetten, vrije ruimte, continuïteit
Hett budget en het percentage van het budget dat vrij besteedbaar is, zijn als indicatoren
genomenn voor de financiële randvoorwaarden die de speelruimte van musea bepalen. Een
museumm zonder vrij besteedbare financiële ruimte kan niet veel meer dan
standaardwerkzaamhedenn uitvoeren. De mate van voorspelbaarheid van (de hoogte van)
inkomstenn is een ander element van de financiële randvoorwaarden dat de opgaveonzekerheidd kan beïnvloeden. Immers, een grote voorspelbaarheid van inkomsten betekent
dat,, om de minimaal benodigde inkomsten zeker te stellen, weinig extra activiteiten behoeven
tee wordenn uitgevoerd, terwijl grote onvoorspelbaarheid van inkomsten extra inzet van de
organisatiee vereist, om de continuïteit van alle werkzaamheden te waarborgen.
Opp basis van gegevens van het CBS (1991 werden relatieve budgetcategorieën vastgesteld en
werdenn de geselecteerde musea in één van deze categorieën ingedeeld; op basis van recenter
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jaarverslagenn werd de indeling van de onderzochte musea in een budgetcategorie zo nodig
gecorrigeerd. .
Inn de interviews werd bovendien informatie verzameld over het percentage vrij besteedbare
ruimte,, waarvoor relatieve scores berekend zijn. Ook over de mate van zekerheid dat het
budgett constant blijft en over de termijn waarop het budget min of meer voorspelbaar was,
werdenn tijdens de interviews vragen gesteld. Daaruit was de verwachte continuïteit van het
budgett afgeleid. Deze beide variabelen samen bepaalden de onzekerheidscore met betrekking
tott de financiële randvoorwaarden.
6.44

Organisatieaspecten: technologie, structuur, cultuur

6.4.16.4.1 Inleiding
Err werd onderscheid gemaakt tussen technologie-, structuur- en cultuuraspecten van de
organisatie.. Technologie kan routinematig of zoekgericht zijn, de organisatiestructuur kan star
enn hiërarchisch of juist flexibel zijn, de cultuur kan voornamelijk behoudend of juist
innovatieff zijn. Er werd onderscheid gemaakt tussen professioneel-inhoudelijke
werkzaamhedenn (collectiegericht en publieksgericht) en bedrijfsmatige werkzaamheden.
6.4.26.4.2 Technologie: routinematig of zoekgericht
Aann de technologiekenmerken ten behoeve van het uitvoeren van collectiegerichte en
publieksgerichtee taken enerzijds en van bedrijfsmatige taken anderzijds werden relatieve
scoress toegekend. Samen bepaalden deze de gemiddelde score van de technologie. Een lage
scoree betekende dat de technologie verhoudingsgewijs routinematig te noemen was in het
betreffendee museum. Een hoge score hield in dat er sprake was van technologieën die in
verhoudingg meer zoekgericht waren.
Dee technologie van collectiegerichte werkzaamheden
Hett behouden of bewaren van objecten vraagt minimaal een ruimte met kasten of laden, en
zodanigee voorzieningen van temperatuur en luchtvochtigheid dat de objecten ook inderdaad
behoudenn blijven. Om ze ook weer terug te kunnen vinden zijn registratiesystemen
ontwikkeldd en in toenemende mate worden de objecten opgenomen in een geautomatiseerd
computersysteem,, wat de toegankelijkheid van de gegevens sterk vergroot.
Inn sommige musea was nauwelijks de mogelijkheid om zelf restauraties uit te voeren, hooguit
dee simpelste herstelwerkzaamheden. In andere musea waren grote, hoogwaardig uitgeruste
restauratieateliers,, met röntgenapparatuur en geavanceerde meettechnieken. In Nederland was
recentt meer extra aandacht gekomen voor behoud van collecties., zoals onder meer bleek uit
hett Deltaplan voor Cultuurbehoud (WVC, 1990b). Er kwam daardoor ook flink wat extra geld
voorr behoud vrij (Aben, 1990).

"Ik"Ik begon mijn studie eigenlijk met kunstgeschiedenis. Toen kwam er voor het eerst
belangstellingbelangstelling binnen de studie voor de materialen waarvan kunstvoorwerpen gem
waren.waren. Er kwam aandacht voor het opbergen van objecten en voor het conserveren van
kunst.kunst. Nooit tevoren was daar binnen de studiekunstgeschiedenis zoveel aandacht voor.
IkIk ben in '87 afgestudeerd en het Deltaplan was in '90. Dat is niet toevallig:
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conserverenconserveren had voor het eerst een wetenschappelijke status gekregen. Je kreeg een
soortsoort emancipatiebeweging op de universiteit binnen de vakgroep kunstgeschiedenis
vanvan mensen die geïnteresseerd waren in conserveren. Wij stegen gigantisch in aantallen
eerstejaarseerstejaars studenten en de wetenschappelijke staf groeide."'
(Intervieww met hoofd collectie museum nr. 27)

Tienduizendd speren,
enn allemaal uniek

IllustratieIllustratie 14 "In de depots
vanvan de Nederlandse musea
wordenworden voorwerpen niet meer
metmet de blote hand
aangeraakt"aangeraakt" Uit: De
Volkskrant,Volkskrant, 15 april 1994,
KunstKunst en Cultuur, p.3,
TienduizendTienduizend speren, en
allemaalallemaal uniek, Nederlandse
museamusea kijken met nieuwe
ogenogen naar hun bezit, Truus
Ruiter,Ruiter, ill. van Waldemar
Post Post

Omm een indicatie te krijgen van de flexibiliteit en zoekgerichtheid van de collectiegerichte
technologiee werd gekeken naar de aanwezigheid van geautomatiseerde registratie- en
documentatiebestanden,, klimaatvoorzieningen 50 voor het depot restauratiefaciliteiten en
dergelijke.. Deze gegevens werden ontleend aan de enquêtes, aangevuld met gegevens
verkregenn tijdens de interviews of gedestilleerd uit documentanalyses.
Dee technologie van publieksgerichte werkzaamheden
Presentatiess van objecten kunnen zeer eenvoudig zijn: een aantal vaste vitrines met
eenvoudigee belichting kan voldoen. Her en der in ons land zijn nog steeds musea te vinden
waarr men zich in een uitstalkast van een geheime schatkamer waant, waar rust overheersen en
waarr de objecten achteloos en als het ware onbewust voor het oog van de toevallige
toeschouwerr lijken neergezet. Aan de andere kant werd steeds meer aandacht besteed aan de
inrichtingg van tentoonstellingen. Soms stonden de objecten in het middelpunt, soms werd in
eenn tentoonstelling een thema centraal gesteld en werden objecten getoond in het kader van
datt thema. Soms werd een tentoonstelling zelf gezien als een 'kunstwerk', waaraan de

500

Het klimaat is het geheel van omstandigheden van de het voorwerp omgevende gassen
(lucht),, vooral wat betreft temperatuur, relatieve vochtigheid, verontreiniging en de beweging
vann de lucht. Het nemen van maatregelen om veranderingen in het klimaat binnen
vastgesteldee grenzen te houden is klimaatbeheersing of klimaat regeling (Van Mensch, 1983)
Klimaatvoorzieningenn zijn dus die voorzieningen die nodig zijn voor klimaatbeheersing.
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objectenn als het ware ondergeschikt waren (RBK, 1989). De inrichting51 van het gebouw, de
looprichtingg , de kleuren van de wanden en de belichting, alles werd soms uitgekiend. In
toenemendee mate werden bij tentoonstellingen teksten met extra informatie gebruikt.
Audiovisuelee hulpmiddelen, computerspelletjes, virtuele, geur- en geluidsimpressies: de
tentoonstellingstechnologiee maakte een ingrijpende ontwikkeling door. Ook was er soms
persoonlijkee begeleiding op aanvraag beschikbaar, of een geschreven of op de band
ingesprokenn toelichting op een route door het museum. Verschillende educatieve
overdrachtstechniekenn werden uitgeprobeerd om de informatieoverdracht te optimaliseren.
Elkee publieksgroep kon bediend worden, steeds weer nieuwe invalshoeken werden gezocht.
Somss werden er recreatieve activiteiten georganiseerd om bezoekers op een lichtvoetige wijze
kenniss te laten maken met het centrale onderwerp van het museum.
Ditt waren kenmerkende voorbeelden van sterk zoekgerichte publieksgerichte technologieën.
Aann publieksgerichte activiteiten werden scores toegekend op basis van enkele indicatoren:
hett aantal tijdelijke tentoonstellingen, de verhouding tussen tijdelijke en permanente
presentaties,, de differentiatie van het aanbod voor verschillende publieksgroepen, het aanbod
aann publieksvoorzieningen53.

IllustratieIllustratie 15 "Joost de Suppoost", Uit: reclamefolder van het Rijksmuseum

Dee technologie van bedrijfsmatige werkzaamheden
Bedrijfsmatigee werkzaamheden in musea zijn meestal ter ondersteuning van de professioneelinhoudelijkee werkzaamheden. Ofschoon het primaire proces in musea vooral professioneelinhoudelijkk van aard is, is in dit onderzoek ook gekeken naar de bedrijfsmatige
werkzaamheden,, om dat juist in dat type werkzaamheden in musea zich grote veranderingen
voorr gedaan hebben.

511

In musea wordt daar onder verstaan de wijze waarop de tentoonstellingsruimte en de
tentoonstellingshardwaree (panelen , vitrines) benut zijn (Van Mensch, 1983).
522
Een richting waarin een presentatie gevolgd dient te worden, dan wel de richting die een
bezoeker,, al dan niet geleid door oriëntatiesystemen, volgt (Van Mensch, 1983).
33
'Voorzieningen die het zich welbevinden van de museumbezoeker bevorderen', zoals
'garderobe,, toiletten, zitgelegenheden, telefoon, koffiehoek/ café/ restaurant, museumwinkel
enz.'' (Van Mensch, 1983)
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Somss was de bedrijfsmatigheid van de technologie beperkt: een bureau, een computer, een
portierr met zijn eigen kassa die kaartjes verkoopt en er een eenvoudige administratie op na
hield.. Er was niet altijd specialisatie tussen personen die professioneel-inhoudelijke en die
bedrijfsmatigee werkzaamheden uitvoeren. Veiligheidsvoorzieningen beperkt zijn, er was dan
geenn gespecialiseerde kennis aangaande facilitaire zaken.
Somss waren er in musea aparte afdelingen met specialistische kennis op het gebied van
personeel,, financiën en facilitaire zaken en was er een uitgebreid beveiligingssysteem. De
bedrijfsmatigee afdelingen konden complexer en uitgebreider zijn dan de professioneelinhoudelijkee afdelingen, met commercieel opgezette horeca- en winkelfaciliteiten, of
commerciëlee verhuuractiviteiten.
Bedrijfsmatigheidd ligt niet altijd in het verlengde van inhoudelijke professionaliteit. Dit geld
voorall voor commerciële activiteiten:

"Wel"Wel was er een overgangssituatie waarbij een tentoonstellingsruimte of de
aangrenzendeaangrenzende zaal verhuurd werd, waar je doorheen moest om bij de
tentoonstellingsruimtetentoonstellingsruimte te komen. Dan kwamen er mensen voor een tentoonstel
dandan konden ze de zaal niet in. Deze mensen werden dan wel opgevangen en omgeleid,
maarmaar dat gaf toch frictie tussen het verhuurbedrijf en de conservator, want dan kwamen
erer klachten van bezoekers, die de tentoonstelling niet optimaal konden bezoeken."
(Intervieww met medewerker museum nr. 19)
Dee uitgebreidheid van bedrijfsmatige voorzieningen en hulpmiddelen, het repertoire van
werkwijzenn ten behoeve van zowel facilitaire als commerciële activiteiten, werden als
indicatorenn gekozen om de bedrijfsmatigheid van de technologie te kenmerken en er relatieve
scoress aan toe te kennen.
Alss er gespecialiseerde professioneel-inhoudelijke en bedrijfsmatige afdelingen waren hadden
dee medewerkers uit beide afdelingen soms weinig direct met elkaar te maken, ook al was het
wederzijdsee belang duidelijk:
"We"We hebben lang een slechte telefoniste gehad. Als je belde hoorde je lange tijd alleen
eeneen bandje, er waren zoveel klachten over. Er was een absoluut negeren van impulsen
vanuitvanuit het publiek. "..."Wij ergeren ons er aan, maar wij kunnen er niets aan doen, want
wijwij zijn ingehuurd om tentoonstellingen te maken. Maar degene die er over gaat
interesseertinteresseert het niet." (Interview met medewerker museum nr. 30)
6.4.36.4.3 Structuur: hiërarchisch en statisch ofmatrixachtig en flexibel
Dee kenmerken van de organisatiestructuur kunnen hiërarchisch en statisch zijn (relatief lage
score)) of meer matrixachtig en flexibel (relatief hoge score). Onderscheid werd gemaakt
tussenn de structuur van de collectiegerichte en publieksgerichte activiteiten enerzijds en de
structuurr van de bedrijfsmatige activiteiten anderzijds.
Dee structuur van collectiegerichte en publieksgerichte werkzaamheden
Dee structuur van een organisatie wordt bepaald door de wijze waarop mensen taken verdelen,
beslissingenn nemen, keuzes maken, samenwerken of juist niet samenwerken.
Inn de kleinste musea was er soms een coördinator en weinig hiërarchische geleding. De
inbrengg van individuen is in een dergelijk groepsproces vaak sterk bepalend. Er is nauwelijks
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sprakee van een kenmerkende structuur, omdat er nauwelijks sprake is van taakverdeling. In
éénn museum in mijn collectie is een dergelijke structuur gevonden.54

"Feitelijk"Feitelijk werken directeur en vervanger meer naast elkaar. Dat geldt ook voor de vier
vastevaste medewerkers en de twee nuluren contractanten. Er zijn geen sterke hiërarchische
verdelingen.verdelingen. "(Interview museum directeur museum nr. 2)
Omm een score in te schatten is gekeken naar de flexibiliteit van de organisatiestructuur.
Inn de overige musea die onderzocht zijn was er minimaal één professioneel-inhoudelijke
medewerker.. Een dergelijke professionele medewerker moest bijna alle professioneelinhoudelijkee werkzaamheden uitvoeren en ook nog leiding geven aan de rest van de
medewerkers,, en moeten welhaast duizendpoten zijn om alle taken van een museum volgens
dee ICOM-defmitie te kunnen uitvoeren (Maurits, 1974). In zo'n organisatie ontstond veelal
eenn hiërarchische relatie tussen de professioneel-inhoudelijke medewerker, tevens directeur,
enn de overige (al dan niet betaalde) niet professionele medewerkers, met een vaste
taakverdeling. .

"Ik"Ik ben directeur en direct daaronder zitten drie rondleiders, één doet het secretariaat,
éénéén doet het archief en de bibliotheek en één doet de registratie. Ze zijn niet museaal
opgeleid.opgeleid. Twee zijn uit sociale werkvoorziening en de ander is via de banenpool. Dit is
dede manier om goedkope krachten te krijgen. Alle andere werkzaamheden doe ikzelf. "
(Intervieww directeur museum nr. 1)
Dee manoeuvreerruimte van een dergelijk klein museum was over het algemeen beperkt,
waardoorr de structuur getypeerd moest worden als relatief statisch. In andere musea werd het
werkprocess relatief standaard uitgevoerd en kon het door heldere afspraken in goede banen
geleidd worden. Eenmaal vastgelegd was er weinig flexibiliteit in de organisatie. Ook een
dergelijkee structuur werd getypeerd als verhoudingsgewijs statisch en hiërarchisch.

"Mensen"Mensen hebben hun eigen taken en een daaraan duidelijk gekoppelde planning. Er is
wekelijkswekelijks overleg met verantwoordelijken. Aan het begin van het seizoen is duidelijk wie
dede vaste werkzaamheden moet doen, maar ruilen is mogelijk. Iedereen houdt zijn eigen
urenuren bij." (Interview met directeur museum nr. 10)
Inn veel musea bestond een structuur waar een aantal professioneel-inhoudelijke medewerkers
eenn duidelijke stempel op het hele werkproces drukten. Vaak werd het management
uitgevoerdd door één van hen die, primus inter pares, coördinerende taken toebedeeld kreeg.
Dee professionele, wetenschappelijke taken werden in dit type organisaties een hogere status
toegekendd dan de overige taken. Binnen de wetenschappelijk afdelingen was er een grote
vrijheidd om zich te richten op inhoudelijk vernieuwende activiteiten, maar het inspelen op
maatschappelijkee invloeden of aansluiten op wensen vanuit het publiek was vaak minder aan
dee orde. De verantwoordelijkheid voor het maken van tentoonstellingen lag meestal bij een
conservator,, die als zodanig een soort linking-pin positie innam tussen de collectiegerichte en
dee publieksgerichte afdelingen. In deze musea werd vaak een mengeling gevonden van
relatieff statische, hiërarchische verhoudingen tussen afdelingen en veel ruimte om in te spelen
Dee vraag is of dit nog als een module beschouwd kan worden (zie h. 5.2.1).
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opp de eigen (vaak wetenschappelijke) omgeving binnen de professioneel-inhoudelijke
afdeling.. Een dergelijke organisatiestructuur nam op de schaal van hiërarchisch en statisch
versuss matrixachtig en flexibel een tussenliggende positie in.
'De'De afdeling communicatie is heel beperkt vergeleken met de afdeling collectie,
beleidsmatigbeleidsmatig is de wens dat alles door de inhoud wordt bepaald. Of beter gezegd, alle
inhoudelijkeinhoudelijke aspecten worden geleverd door de wetenschappelijke afdeling, wat er mee
gebeurtgebeurt is ook altijd in overleg met deze afdeling. Er komt geen tekst op zaal zonder dat
dede inhoudelijke afdeling er mee instemt. Het kan niet zo zijn dat de inhoudelijke afdeling
zegt:zegt: 'wat staat daar nou weer' " (Interview met hoofd collectie museum nr. 16)
Eenn andere mogelijkheid was dat er gelijkwaardige, gespecialiseerde afdelingen gecreëerd
waren,, met elk een eigen taak en opdracht. Je kunt daarbij denken aan grotere musea met
zowell een sterke publieksgerichte afdeling als gespecialiseerde wetenschappelijke afdelingen,
alsookk een sterke bedrijfsmatige afdeling. Elke afdeling voerde eigen activiteiten uit, min of
meerr los van de andere afdelingen. Dit kon zo ver gaan dat het gevoel van eenheid ging
ontbreken.. Het management poogde dan onderlinge afstemming tot stand te brengen. Er kon
tott op zekere hoogte een vrij flexibele structuur binnen de afdelingen bestaan, maar als het
gingg om de contacten tussen de afdelingen, vond de afstemming op een hiërarchisch hoger
niveauu plaats. Mintzberg sprak in dit verband van een 'divisiestructuur' (H. 5.2., p.82,
Mintzberg,, 1983). Aan een dergelijke structuur is de één na hoogste score toegekend.
"We"We zijn bezig door middel van het gebouw duidelijk te maken dat we één museum zijn.
WeWe hebben het voordeel dat er verschillende afdelingen zijn. In het museum dat ons
voorvoor ogen staat bieden we het publiek de mogelijkheid om te kiezen uit wat wij
aanbieden.aanbieden. Maar daar moeten we eerst een eenheid voor zijn. Het kan niet zo zijn dat er
driedrie aparte museumpjes #omew."(mterview met directeur museum nr. 30)
Eenn mogelijkheid om onderlinge afstemming tussen duidelijk omlijnde afdelingen te
bewerkstelligenn is het instellen van werk- of projectgroepen voor tentoonstellingen of andere
projecten.. Daarin kunnen zowel specialisten vanuit de collectiegerichte afdelingen zitting
hebbenn als specialisten vanuit de publieksgerichte afdeling. Medewerkers maken in zo'n
matrixachtigee structuur zowel deel uit van een eigen afdeling ('horizontaal') als van
projectgroepenn ('verticaal'). Wanneer er met dergelijke werk- of projectgroepen gewerkt
wordt,, verliest de conservator, die tevoren totale verantwoordelijkheid voor het maken van
tentoonstellingenn had, zijn centrale (linking-pin) positie. In projectgroepen is het de bedoeling
besluitenn te nemen in een onderlinge afstemming vanuit alle specialisaties binnen het
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Het kan zelfs voorkomen dat publieksgerichte en collectiegerichte werkzaamheden geheel
gescheidenn worden in een aparte wetenschappelijke eenheid, met een wetenschappelijk
archieff ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en een presentatie-eenheid, met een
eigenn beperkte publiekscollectie. Beide eenheden hebben dan nauwelijks onderlinge
afstemmingg nodig, omdat ze vrijwel geheel onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit kan
eenn manier zijn om de eerder genoemde typische spanning in museale organisaties tussen
publieksgerichtee en collectiegerichte taken op te lossen. Vooral bij natuurhistorische musea
komtt een dergelijke structuur voor.
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museum.. Het is een proces waarin de deelnemers een gedeelde verantwoordelijkheid hebben,
uiteraardd binnen heldere randvoorwaarden en volgens duidelijke richtlijnen en tijdsfaseringen.
Inn sommige musea was zo'n project- of matrixstructuur in ontwikkeling. Er werd de hoogste
scoree (5) aan een dergelijke structuur toegekend. Het voordeel van een dergelijke
matrixachtigee structuur is dat bij alle taken, zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit
maatschappelijkk perspectief, in onderlinge afstemming zo flexibel mogelijk ingesprongen kan
wordenn op nieuwe ontwikkelingen. Een dergelijke structuur vraagt veel flexibiliteit van de
deelnemers,, en een lerende organisatie.
"We"We functioneren nu als projectorganisatie, maar als afdeling behoren -we gewoon tot
dede staande organisatie."...
"Als"Als we open zijn, zullen we ook weer met projecten werken."
(Intervieww met directeur museum nr. 25)
Dee structuur van bedrijfsmatige werkzaamheden
Somss werden bedrijfsmatige taken van een museum grotendeels buiten de deur uitgevoerd
(doorr het bestuur of bij de gemeente), zodat niemand binnen het museum zich daar erg druk
overr hoefde te maken. Er waren dan nauwelijks gespecialiseerde medewerkers op het gebied
vann financiën, personeel en onderhoud binnen het museum. Misschien was er een timmerman
diee wat klussen deed en de opbouw van tentoonstellingen verzorgde. Hooguit werden er wat
administratievee zaken bijgehouden (lage relatieve score)
"De"De penningmeester van het bestuur, een vrijwilliger, doet de financiële administratie
enen heeft bij de gemeente nog wel eens contact met personele zaken van de gemeente."
(Intervieww met directeur museum nr. 1)
Inn steeds meer musea werden echter medewerkers aangewezen voor de uitvoering van
bedrijfsmatigee werkzaamheden. Deze werkzaamheden waren in eerste instantie eenvoudig te
standaardiseren;; de werkzaamheden werden vaak aangestuurd van buiten af en waren
duidelijkk ondergeschikt aan de museale werkzaamheden. Een dergelijke structuur vanuit
bedrijfsmatigg oogpunt werd ingeschat op 2.

"We"We hebben geen personeelsdienst, dus we krijgen ambtelijke ondersteuning voor
personeelsbeleid.personeelsbeleid. Er worden duidelijke instructies gegeven en we doen dat soort
inin overleg met het hoofdpersoneelszaken. We kunnen altijd rechtstreeks ondersteuning
vragenvragen als we er zelf niet goed uitkomen. "
(Intervieww met adjunct-directeur museum nr.29)
"Financiën"Financiën worden op de sector geregeld: begrotingen en meerjarenbegrotingen
wordenworden daar gemaakt. Het uitvoerende werk wordt voor een deel in het museum gedaan
enen wordt doorgestuurd naar de afdeling financiën. Bij de dienst welzijn zit een
controllercontroller die ook voor een deel bij het cultureel centrum werkt."
(Intervieww met directeur museum nr. 12)
Somss was er een gespecialiseerde medewerker aangetrokken voor bedrijfsmatige
werkzaamheden.. Of er was een aparte afdeling ontstaan om alle ondersteunende
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werkzaamhedenn te regelen. Hiërarchisch was zo'n afdeling vaak ondergeschikt aan het belang
vann de professioneel-inhoudelijke afdelingen in de organisatie.

"7b// in januari dit jaar was er een adjunct-directeur, die ging met de fut. Hij was de
administrateur,administrateur, hij deed interne zaken, financiën, administratie enz... Toen hij weggi
vroegenvroegen we: willen we een tweede A. hebben, een regelaar? Nee zeiden we, dat is niet
echtecht goed. De twee hoofdtaken zijn presentatie en collectiebeheer, de rest is eigenlijk
eeneen afgeleide van die hoofdtaken. We kunnen ons niet permitteren nog een hoofd te
hebbenhebben naast die twee, dus we bombardeerden de secretaresse tot hoofd Administratie.
DatDat bleek een onderschatting van het werk en een overschatting van de betrokkene Het
kwamkwam er op neer dat onze twee inhoudelijke mensen te veel regeldingen zelf moesten
doen.doen. Nu hebben we die functie zwaarder opgetuigden hebben we twee inhoudelijke
afdelingenafdelingen en een hoofd algemene zaken." (Interview met directeur museum nr.17)
"Je"Je kunt zeggen dat museale zaken de kernbusiness van het museum is en dat algemene
zakenzaken ondersteunend is, voorwaardenscheppend, zoals beveiliging. Binnen die twee
afdelingenafdelingen zijn overleggen en ook een paar tussen die afdelingen."
(Intervieww met directeur museum nr. 24)
Aann de structuurkenmerken vanuit bedrijfsmatig perspectief werd dan tussenliggende score
toegekend.. In musea met een sterke bedrijfsmatige gerichtheid, werden naast facilitair
ondersteunendee werkzaamheden soms ook commerciële werkzaamheden uitgevoerd.
Dergelijkee commerciële activiteiten waren niet altijd een directe afgeleide van de
professioneel-inhoudelijkee taken, maar wel vormden deze 'not-for-profit1 activiteiten indirect
eenn ondersteuning vormen voor de professioneel-inhoudelijke activiteiten, omdat ze de
financiëlefinanciële positie van het museum konden versterken. Dergelijke activiteiten konden in zo'n
museumm een eigen dynamiek opleveren, los van de professioneel-inhoudelijke
werkzaamheden.. De eindafweging tussen en de coördinatie van professioneel-inhoudelijke en
bedrijfsmatigee belangen vond in zo'n geval meestal plaats op directieniveau. Eén van de
onderzochtee organisaties afficheerde zich als een 'cultureel complex', waarin vijf min of meer
onafhankelijkee eenheden werden onderscheiden, elk met eigen doelstellingen en kenmerken:
eenn museum, een verhuurbedrijf, een organisatiebureau, een facilitair bedrijf en een historisch
monument.. Wat betreft financiën en personeel leverde de éne eenheid een bijdrage aan de
andere.. Dit laatste werd door de directie bepaald. Er is in dergelijke gevallen een score van 4
toegekendd aan de structuur.
"In"In dit museum wordt concreet gezocht naar het evenwicht tussen museale doelen en
commerciëlecommerciële doelen. " (Interview met directeur museum nr. 13 )
Alss er tenslotte in projectgroepen zowel museale mogelijkheden en wenselijkheden als
bedrijfsmatigee implicaties en commerciële opties integraal werden afgewogen kon gesproken
wordenn van een matrixachtige structuur. Per project werden alle kosten integraal toegerekend.
Somss wogen professioneel-inhoudelijke en soms commerciële belangen het zwaarst,
566

Er zijn in dit geval twee formeel gescheiden organisatievormen gekozen: een stichting met
musealee doelen en een BV met commerciële doelen. De directeur is verantwoordelijk voor
beide. .
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afhankelijkk van de museale en financiële randvoorwaarden en rekening houdend met de
geformuleerdee doelen en ambities. Dit is het type organisatiestructuur dat verhoudingsgewijs
hett meest matrixachtig en flexibel geacht wordt te zijn (score 5).

"Het"Het komt er eigenlijk op neer dat wij bezig zijn om over te stappen van de kolom
procesgeoriënteerdprocesgeoriënteerd naar de kolom productgeoriënteerd. En we moeten eigenl
naarnaar de kolom product / marktgeoriënteerd." (Interview met directeur museum nr. 27)
6.4.46.4.4 Cultuur: behoudend en gesloten versus innovatief en open
Cultuurr is in dit onderzoek bewust als een apart subsysteem benoemd, naast structuur en
technologiee . De organisatiecultuur is één van de minst grijpbare zaken binnen een
organisatie.. Toch kan een organisatiecultuur van grote invloed zijn en bovendien vaak
moeilijkk te veranderen, zoals blijkt uit een opmerking van een medewerker van een
museumcollegaa over het Rijksmuseum:
"....dat"....dat is een hele gestaalde Rijksmuseumcultuur. Ook al verander je alle mensen, de
cultuurcultuur verandert niet. Cultuur is moeilijk te veranderen. Een manager voor
cultuuromslagcultuuromslag voor twee jaar benoemen: dat is onzin."
(Interview(Interview met hoofdconservator museum nr.16)

Dee organisatiecultuur heeft te maken met de cultuur van de mensen die er werken, met de
bagagee van de betreffende personen en de posities die deze mensen binnen de organisatie
innemen,, maar ook met de historie van die organisatie. Een organisatiecultuur kon binnen
'not-for-profit''not-for-profit' organisaties met hybride kenmerken sterk per afdeling verschillen. In 't Ve
noemtt in dit verband de tegenstelling tussen taakgerichte en marktgerichte oriëntaties (In 't
Veld,, 1995). In musea zie je deze hybriditeit vooral terug in cultuurverschillen tussen
professionelee en bedrijfsmatige afdelingen, soms ook tussen collectiegerichte en
publieksgerichtee afdelingen.
Dee organisatiecultuur in professionele afdelingen was veelal taakgericht, de cultuur in
bedrijfsmatigee afdelingen in potentie meer marktgericht. Soms liep de scheidslijn tussen een
collectiegerichtee afdeling met een intern gerichte taakoriëntatie en een publieksgerichte
afdelingg met een meer extern gerichte marktoriëntatie. Medewerkers in publieksgerichte
afdelingenn konden ook een tussenpositie innemen en potentieel een brugfunctie vervullen
tussenn een taakgerichte en een marktgerichte oriëntatie in een museum: zij moesten immers
openn oog hebben voor zowel professionele normen en waarden als voor de wensen,
verwachtingenn en mogelijkheden van de 'markt'.

Frissenn onderscheid vier benaderingen van organisatiecultuur:
Cultuurr als contingentie factor, als subsysteem in een organisatie, als aspectsysteem van een
organisatiee en organisatie als cultureel fenomeen. (Frissen, 1989). De benadering in dit
onderzoekk sluit nog het meest aan bij de tweede benadering, cultuur als subsysteem, zij het dat
cultuurr niet als belangrijkste subsysteem is aangeduid, noch dat cultuur door Kastelein wordt
geïnterpreteerdd als de meest favoriete instrumentele variabele van veranderingsstrategie.
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Overr ambities, samenwerken en openheid
Organisatiecultuurr heeft onder meer te maken met de ambities die mensen hebben. Om tot
eenn geschatte score voor organisatiecultuur vanuit professioneel-inhoudelijke optiek te
komen,, is gekeken naar de ambities die geformuleerd waren in de enquêtes en interviews met
managementt en medewerkers ten aanzien van een vernieuwende en grensoverschrijdende
invullingg van de professioneel-inhoudelijke taken. Professioneel -inhoudelijke ambities
kondenn primair gericht zijn op cultuurvernieuwing, of op het actief bijdragen aan de
wetenschappelijkee en maatschappelijke 'discours'. Dergelijke ambities dragen bij aan een
innovatievee cultuur binnen een museale organisatie.
Somss waren de professioneel-inhoudelijke ambities beperkt: het bewaren van objecten, het
zorgenn voor een regelmatige openstelling van het museum. In deze musea ging het primair om
overleven.. Veel zeer kleine tot kleine musea in ons land zijn al blij als dit lukt en
museummedewerkerss zijn realistisch genoeg om hun ambities niet veel hoger te stellen. De
cultuurr werd vanuit professioneel-inhoudelijk perspectief als behoudender beoordeeld.
Alss een ander indicator van de innovatiegerichtheid van de organisatiecultuur is beschouwd
dee openheid van de werksfeer, de mate waarin mensen bereid waren samen te werken, open te
staann voor andere en nieuwe ideeën. De werksfeer werd vaak mede bepaald door interne
spanningenn en tegenstellingen, en door het (voort-)bestaan van historisch bepaalde tradities.
Hett onderscheid tussen twee aparte afdelingen, elk met hun eigen verantwoordelijkheid en
organisatiecultuur,, werd soms vertaald in een onderscheid tussen 'wij' en 'zij'. Als er een vrij
dominantee groep professionele stafmedewerkers bestond en een klein aantal uitvoerders, dan
konn zich dit zich vertalen in een tegenstelling tussen 'boven en beneden' (al was het maar
omdatt uitvoerders vaak beneden in een museumgebouw werkten en professionele
stafmedewerkerss vaak boven in kantoren gehuisvest waren).
"Dat"Dat komt ook doordat dit museum een omgekeerde piramide is. We hebben een hele
grotegrote staf en heel weinig uitvoerenden. Iedereen is extreem hoog opgeleid.".... "Ja, alles
wordtwordt sterk bepaald door conservatoren. Maar de directie wil daar wel verandering in
brengen"brengen" (Interview met publieksgerichte medewerker museum nr. 30)
Ookk het belang van opleiding en scholing kon als een indicator van de kenmerken van de
organisatiecultuurr in een museum aangemerkt worden. Het is tevens één van de middelen om
cultuurr te veranderen en zonodig open te breken.
Opgemerktt moet worden dat, ondanks pogingen de indicatoren te objectiveren, een
onderzoekerr meer dan bij de andere organisatieaspecten bij het inschatten van de score
betreffendee de variabele cultuur niet helemaal ontkomt aan de invloed van incidentele en
subjectievee indrukken, die één bezoek of enkele bezoeken achterlaten.
Overr kosten en resultaten
Dee cultuur van professionele, wetenschappelijke museummedewerkers is vaak primair
taakgeoriënteerdd en minder marktgeoriënteerd. Ze zijn vaak sterk betrokken bij het
inhoudelijkee proces van onderzoek, bij de kwaliteit en professionaliteit van het onderzoek,
gebaseerdd op de normen en waarden vanuit een wetenschappelijke optiek. Ze zijn zich vaak
minderr bewust van een kosten - baten optiek.
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Vanuitt bedrijfsmatig perspectief is vooral dit laatste belangrijk: de vraag wat het kost, wat het
oplevertt en voor wie. Kostenbewustzijn en resultaatgerichtheid zijn twee belangrijke
kenmerkenn om complexe, financieel vaak risicovolle taken tot een goed einde te brengen. De
verschillendee optieken kunnen leiden tot cultuurverschillen tussen professioneel
wetenschappelijkee en bedrijfsmatige of uitvoerende afdelingen binnen de organisatie
Inn toenemendee mate leek ook in musea een bewustzijn van het belang van dergelijke
afwegingenn te ontstaan en werd de noodzaak gevoeld om te letten op zowel doelmatigheid als
doeltreffendheid. .
"Ik"Ik merk eigenlijk dat veel mensen het gevoel hebben dat het zo zakelijk wordt; maar
hethet heeft ook voordelen, die zakelijkheid, en ik merk dat men dat nu ook gaat zien!"
(Intervieww met directeur museum nr. 27)
Dee kenmerken van de cultuur vanuit een bedrijfsmatige optiek werden vooral afgemeten aan
hett kostenbewustzijn en de resultaatgerichtheid. In musea waar alle aandacht ging naar
professioneel-inhoudelijkee taken, zonder dat men zich bewust was van de kosten werd een
relatieff lage score voor de bedrijfsmatigheid van de cultuur toegekend
Alss geprobeerd werd innovatieve professioneel-inhoudelijke én resultaatgerichte
bedrijfsmatigee ambities optimaal te laten samengaan werd een relatief hoge score toegekend.
Dee mate waarin scholing gericht op grotere bedrijfsmatigheid van de organisatie een rol
speeldee in de organisatie is als indicator meegewogen in de toegekende score.
6.55

Sturen en regelen in musea: drie aspecten van management

6.5.16.5.1 Inleiding
Managementt kan onderscheiden worden in operatiemanagement, organisatiemanagement en
omgevingsmanagementt Zij vormen drie (samenhangende) aspecten van sturen en regelen, die
inn dit onderzoek voor analyse doeleinden onderscheiden zijn. Het operatiemanagement betreft
hett dagelijks sturen en regelen, het organisatiemanagement het sturen en regelen van het
internee lange termijn beleid. Omgevingsmanagement wordt vormgegeven in de wisselwerking
mett de omgeving. Het gaat daarbij om de plaatsbepaling van het museum in de omgeving.
Dee mate waarin het management zich bemoeide met de dagelijkse gang van zaken is als
indicatieff beschouwd voor de stijl van operatiemanagement. Als er relatief grote creatieve
vrijheidd en verantwoordelijkheid op uitvoeringsniveau was, dan werd dat als product- of
resultaatgerichtheidd geïnterpreteerd (relatief hoge score). Was het management sterk
betrokkenn bij de uitvoering van het beleid, dan werd dit geïnterpreteerd als procesgericht
operatiemanagementt (relatief lage score).
Organisatiemanagementt betrof vooral de mate waarin beleidsstrategieën van bovenaf bedacht
enn uitgevoerd werden (ontwerpgericht: relatief lage score) en de mate waarin strategieën
voorall vanuit de praktijk ontwikkeld werden (ontwikkelingsgericht: relatief hoge score).
Eenn confrontatiegerichte managementstijl hield in dat de eigen doelen centraal stonden, de
omgevingg werd Deze stijl was weinig open en vooral intern gericht. Een coöperatiegerichte
omgevingsstrategiee hield in dat men zich veel moeite troostte de omgeving te overtuigen van
dee kwaliteit van wat het museum te bieden had, en dat men ook bereid was in het eigen beleid
rekeningg te houden met de wensen en verwachtingen van de omgeving. Een dergelijke stijl
wass open en naar buiten gericht.
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6.5.26.5.2 Dagelijks sturen en regelen: proces- of resultaatgericht
Veell directeuren in musea waren van oorsprong conservatoren (primus inter pares), met een
professionelee achtergrond. Soms hadden museumdirecteuren naast hun stuur- en regeltaken
ookk nog een aantal uitvoerende museale taken, zoals bij voorbeeld wetenschappelijk
onderzoekk en tentoonstellingen. Vooral in kleinere musea liepen noodgedwongen de
werkzaamhedenn nog al eens door elkaar. In dergelijke gevallen was het management
onwillekeurigg sterker gericht op de uitvoering van het werk en meer bemoeienis met de
dagelijksee gang van zaken. Een procesgerichte stijl werd een lage score toegekend, dus
passendd bij zekere, niet al te complexe opgaven

"Dee directie voert directiefuncties uit, maar ook een aantal functionele taken, zoals
vormgeving,vormgeving, teksten schrijven, of zeker de redactie. Lastig soms, een restant van toen we
nognog zo klein waren. Soms gaat het ook wel een beetje wringen "
(Intervieww met adjunct-directeur museum nr. 3)
Somss bemoeide de directie zich alleen intensief met afdelingen die in de ogen van het
managementt nog wat zwak ontwikkeld waren. Alleen eenvoudige 'gestandaardiseerde'
activiteitenn durfde het management los te laten. Veel museumdirecteuren realiseerden zich dat
gezienn de aard van de opgave meer sturen op afstand, meer autonomie op uitvoeringsniveau
enn grotere professionalisering van management noodzakelijk was. Tegelijkertijd leefde er
vaakk een gevoel dat dit nog niet mogelijk was, dat meer scholing of een andere invulling van
personenn nodig was om de dagelijkse bemoeienis werkelijk te kunnen verminderen (score 2).
"Bij"Bij producten van publieksactiviteiten daar zit ik heel dicht op, ik houd dat zeer dicht
bij.bij. De beheerskant is gemakkelijker, het inventariseren en zo. "
(Intervieww met directeur museum nr. 8)
"We"We zitten in een overgangsfase, we proberen zaken te professionaliseren. Op die
terreinenterreinen waarbij dat kan doe je dat, maar op sommige terreinen moetje er rekening
meemee houden dat het nog niet kan. " (Interview met adjunct-directeur van museum nr. 3)
Inn musea waar een sterke professionele staf was, werd vooral op het inhoudelijk vlak vaak
resultaatgerichtt gestuurd, de professionele medewerkers hadden grote uitvoeringsvrijheid,
terwijll op bedrijfsmatig gebied er vaak een dagelijkse bemoeienis was vanuit het management
(scoree 3).
Inn een deel van de musea was het operatiemanagement over de hele linie sterk
geprofessionaliseerd,, er werd aan het uitvoerende niveau een grote eigen
verantwoordelijkheidd toegekend. Soms was de rol van het management vooral het afstemmen
vann tegenstrijdige belangen tussen afdelingen (score 4).
Dee bemoeienis kan ook volledig gericht zijn op het resultaat en helemaal niet op de wijze
waaropp het resultaat bereikt wordt. Bijvoorbeeld wanneer projectgroepen in het leven
geroepenn waren om interne tegenstellingen tot een oplossing te brengen, terwijl er duidelijke
kaderss waren geboden en resultaatgerichte afspraken waren gemaakt (score 5).

"Management"Management moet gericht zijn op product / marktsituaties, niet alleen op het product
JeJe bent verantwoordelijk voor een marktprestatie. Dat is het streven. Het moet zo
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georganiseerdgeorganiseerd zijn dat het niet nodig is dat je je met dagelijkse werkzaamheden bem
EigenlijkEigenlijk ook niet echt bijproblemen. Maar als er problemen bij het management
komen,komen, dan zeggen we niet: 'los het zelf maar op'. "
(Intervieww met directeur museum nr. 27)
Mett behulp van de antwoorden in de interviews met het management en met enkele
medewerkerss werd bepaald in hoeverre de aansturing van verschillende werkzaamheden op
operatieniveauu te kenmerken was als relatief procesgericht of meer resultaatgericht.
6.5.36.5.3 Het vormgeven van de organisatie op langere termijn:
ontwerp-ontwerp- of ontwikkelingsgericht
Inn sommige kleine musea werd in teamverband gereageerd op wat er voorviel, maar veel
bewustee sturing werd er niet gegeven. Wel was er dan vaak een vast stramien van werken en
reageren,, dat in feite werkte als een blauwdruk voor de langere termijn, ofschoon dit stramien
niett altijd expliciet gemaakt was in een beleidsplan.
"Er"Er is geen beleidsplan, wel een onderhoudsschema voor het gebouw. Niet voor de
collectie,collectie, want die is statisch. Reparaties gebeuren ad hoc. "
(Intervieww met directeur museum nr. 2)
Dergelijkee organisaties vormen de ondergrens van wat nog een module genoemd kan worden.
Eigenlijkk kan pas als er in een organisatie enige geleding is, met een hiërarchische relatie
tussenn management en uitvoerders, onderscheid gemaakt worden tussen
managementkenmerken.. In sommige kleine musea was de professionele medewerker tevens
directeur.. Hij of zij was de enige die nadacht over de lange termijn organisatie. De
taakverdelingg was duidelijk en vrijwel onontkoombaar: deze persoon drukte een zware
stempell op het beleid. In deze gevallen kan gesproken worden van relatief 'ontwerpgericht
sturen'.. Soms werd vanuit het stuur- en regelcentrum (of het formele machtcentrum) druk op
eenn museum uitgeoefend om een beleidsplan te maken. Al dan niet met behulp van externe
'expertise'' werd dan een beleidsplan van boven af opgelegd58 Ook in deze gevallen werd het
organisatiemanagementt als relatief ontwerpgericht getypeerd.
"De"De directeur heeft een opdracht gekregen om een beleidsplan te maken. Met behulp
vanvan externe 'expertise' is dat tot stand gekomen en van bovenaf ingevoerd. "
"Een"Een beleidsplan? Mij niet bekend. Ik zit hier pas twee jaar, maar ik probeer nog steeds
uituit te vogelen bij wie ik met welk probleem of met welke mededeling terecht moet. Dat is
heelheel onduidelijk hier, jammer. "(Interviews met twee medewerkers van museum nr. 29)
Veell museumdirecteuren gaven aan dat ze een middenweg zochten tussen van bovenaf
bepaaldd beleid (vanuit de eigen visie en ambities) en van onderop vanuit de praktijk
ontwikkeldd en gedragen beleid. Het zwaartepunt in een dergelijke museale
organisatiestructuurr lag vaak bij de professioneel-inhoudelijke medewerkers (conservatoren),
Voorall sinds musea op grotere afstand van de overheid zijn gezet, zijn musea 'ontdekt' als
marktt voor organisatiebureaus (Gudde, 1996, Leyer, 1991, Munster, 1989, Recron, Rekom,
1995). .

96 6

diee zich vaak bezighielden met zowel wetenschappelijkk werk als met presentaties voor
publiek,, en die zich veelal lieten leiden door zowel professionele waarden als praktische
ervaringenn met het publiek. Deze conservatoren drukten dan vaak een zware stempel op het
beleid.. Er werd in zo'n geval een tussenliggende score toegekend.
"Er"Er is inmiddels een beleidsplan. Dat is er nog niet zo lang. Dat heeft alles te maken
metmet de privatiseringsdiscussie. Het is deels van bovenaf ontwikkeld en deels in
gezamenlijkgezamenlijk overleg in het managementteam. "
(Intervieww met hoofd facilitaire zaken museum nr. 30)
Hett kwam ook voor dat er per afdeling een verschillend beleid gevoerd werd. Binnen de
afdelingenn werd er een draagvlak voor het eigen beleid gezocht en werd een min of meer
ontwikkelingsgerichtee managementstijl gehanteerd. Tussen de afdelingen was de sturing
hiërarchischh bepaald vanuit een centrum (de museumdirectie).

"Je"Je zou misschien wel eens willen dat er meer overleg was, maar het is eigenlijk zo dat
dede vier afdelingen een redelijk grote autonomie hebben in de planning van de
tentoonstellingen.tentoonstellingen. "(Interview met publieksgerichte medewerker van museum nr. 30
Naarmatee het beleid meer ruimte gaf voor invulling vanuit de praktijk, en het lange termijn
beleidd in een integrale afweging vanuit alle afdelingen werd vormgegeven, was het meer
ontwikkelingsgericht,, en werd een hogere score toegekend.
"Het"Het beleidsplan is zoveel mogelijk uit de praktijk ontstaan, dat is het streven geweest.
WeWe hebben ook een aantal brainstormen belegd, waarin we mensen er bij gehaald
hebbenhebben die daadwerkelijk er mee bezig zijn, dus niet alleen leidinggevenden, maar veel
meermeer mensen. Niet ik heb iets in mijn hoofden dat moet gebeuren, maar ik heb het
verwoordverwoord en samengebracht. " (Interview met directeur museum nr. 27)
Inn de onderzochte dertig musea is tijdens de interviews gevraagd naar de wijze waarop het
beleidd of een beleidsplan tot stand gekomen was, wie het initiatief daartoe nam en wat het
draagvlakk van dit beleid in de organisatie was. De mate waarin uitvoerende medewerkers
betrokkenn waren bij het interne lange termijn beleid was dus een indicatie van de
ontwikkelingsgerichtheidd van het organisatiemanagement.
6.5.46.5.4 Met het oog op de omgeving: confronterend of coöperatief
Niett ieder museum vond het nodig zich sterk op de omgeving te richten. Aan de ene kant
omdatt de bezoekers toch wel kwamen, of omdat er geen financiële problemen waren (de
financiëlee randvoorwaarden waren relatief voorspelbaar en zeker), of omdat er geen ambities
waren,, om het maatschappelijk discours te beïnvloeden.
Eenn dergelijk omgevingsmanagement werd getypeerd als statisch en confronterend. Zo'n
beleidd kan alleen ongestraft gevoerd worden als er een relatief zekere opgave was. Er werd
eenn lage score aan toegekend.
'Dep.r.'Dep.r. beperkt zich tot wanneer er iets te melden is" (Directeur museum nr. 2)
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Err zijn daarnaast verschillende mogelijkheden om de omgeving te 'sturen' of actief te
beïnvloeden.. In sommige musea stond de eigen missie centraal, maar door een actief
voorlichtings-- en p.r. beleid werd geprobeerd de aandacht te trekken van geïnteresseerde
bezoekers,, en werd gepoogd verwachtingen en oordelen te beïnvloeden. In die musea was
echterr geen bereidheid het aanbod aan te passen aan de vraag van bezoekers. Uitgangspunt
wass dat de organisatie de omgeving iets te bieden had en niet omgekeerd. Een dergelijke
managementstijll past bij musea met een museale opgave die een deels complexe en onzekere
opgavee heeft, gebaseerd op een hoogwaardige collectie en grote professioneel-inhoudelijke
kenniss , en deels een relatief zekere opgave heeft, in verband met de grote voorspelbaarheid
vann de financiële middelen, In ons land betrof dat meestal door de overheid gesubsidieerde
musea: :

'Ik'Ik ben niet afhankelijk van de omgeving. Het is niet zo dat als die raad nu maar
tevredentevreden is dan gaat het ons goed, maar ik denk dat we ons zo onafhankelijk voelen, zo
zelfstandig,zelfstandig, dat we zeggen: we leveren een kwalitatief goed product, het is zinvol dat wij
eeneen rol in die samenleving spelen. " (Interview met directeur museum nr. 24)
Inn veel gevallen werd een tussenweg bewandeld: deels gingen musea uit van hun eigen kracht
enn missie, in een prominent streven de professionele kwaliteitsnormen te handhaven; deels
warenn ze zich bewust van hun afhankelijkheid van de omgeving en werkten ze aan een
draagvlakk in die omgeving. Ze stonden open voor invloeden van buiten af en waren bereid
zichh daar tot op zekere hoogte bij aan te passen. Er werd een tussenliggende score aan een
dergelijkee stijl van omgevingsmanagement toegekend.
"We"We passen ons aan waar het nodig is. Er zijn ook tijden datje confronterend bent,
vooralvooral als wij vinden dat wij ons best hebben gedaan. Het is een mix."
(Intervieww met directeur museum nr. 17)
"In"In eerste instantie moet een tentoonstelling bij de cultuur van het museum passen,
maarmaar het is niet zo datje, zoals vroeger het geval was, een tentoonstelling alleen maakt
omdatomdatje het zelf zo leuk vindt, maar ook heel duidelijk wordt gekeken: kan het een
toegevoegdetoegevoegde waarde hebben."...
"Maar"Maar het is natuurlijk niet zo dat de buitenwereld bepaalt wat voor tentoonstellingen
hierhier komen. Dat is sterk ingegeven door de directie van het museum zelf. "
(Intervieww met adjunct-directeur museum nr. 22)
Naarmatee het belang van gebruikers en bezoekersgroepen sterker meewoog in het beleid werd
dee managementstijl ingeschat als coöperatiever. Soms werd de stijl van
omgevingsmanagementt overheersend bepaald worden door financiële onzekerheden. De
noodzaakk om te overleven kon het management er toe brengen om volledig uit te gaan van de
behoeftenn van de omgeving en sterk in te spelen op de verwachtingen van potentiële
bezoekers.. Alle middelen werden dan benut om bezoeken te stimuleren.
'''Omdat'''Omdat het niet alleen een museum is maar ook een attractie, is er contact met de
toerismestichtingtoerismestichting (......). Om je eigen belang te verdedigen en zaken voor elkaar
krijgen,krijgen, zoals de bewegwijzering, is er contact met de gemeente op het stadhuis, de
wethouderwethouder monumentenzorg. Dat heeft iets te maken met lobbyen. Je moet bereid zijn
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omom daar aan mee te doen. Touroperators, het organiseren van ontvangsten en 'parties'
tegentegen betaling: elk verzoek willen we graag honoreren. Het is een leuke trip, het duurt
nietniet te lang, een bezoekje kan gemakkelijk ergens tussen gepland worden .... Wat ook
belangrijkbelangrijk is om artikelen in kranten te krijgen, door middel van free publicity"
(Intervieww met directeur museum nr. 9)
Omm per museum een relatieve score te bepalen is in 30 musea onder meer gevraagd hoe
voorlichting,, public relations en marketing vorm krijgen. Er is gekeken naar de aanpak van
lobbyactiviteiten.. Ook het belang dat binnen de organisatie aan omgevingsmanagement
toegekendd wordt en de plek waar marketeers en public re/aft'ows-medewerkers in het
organisatieschemaa zijn geplaatst, kan indicatief zijn. Wordt er nauwelijks belang gehecht aan
omgevingsmanagement,, dan wordt dit gezien als een indicatie van een meer confronterende
stijl.. Maakt omgevingsmanagement integraal deel uit van het management op het hoogste
niveau,, zodat een optimale afstemming tussen omgevingsgericht management, organisatie- en
operatiemanagementt mogelijk is, dan wordt dit gezien als een indicatie van een meer
coöperatievee stijl van omgevingsmanagement.
6.66

Monitorvoorzieningen: regelpanelen en richtingaanwijzers
"Kreet"Kreet hier is 'meten is weten'. Er wordt sterk gekeken welke cijfers een rol kunnen
spelenspelen en die worden meegenomen .... per deelproject worden doelen vastgesteld, en
gekekengekeken of ze gehaald zijn." (Interview medewerker museum nr. 19)

Sturenn en regelen houdt in vooruitkijken en terugkoppelen. Er is managementinformatie nodig
omm beleid op te baseren. Het verzamelen van feiten, waar aan afgemeten kan worden of het
beleidd succesvol was, is eveneens noodzakelijk om te kunnen (bij-)sturen en regelen. Het
verzamelenn van managementinformatie wordt ook wel monitoring genoemd.
Eenn beleidsplan kan gezien worden als een hulpmiddel om een richting van beleid vast
teleggen,, daaruit moeten concrete doelen en streefgetallen worden afgeleidt en opgenomen
wordenn in jaarplannen. Deze jaarplannen kunnen dienst doen als richtingaanwijzers, waaraan
kann worden afgeleid of nog steeds de goede route gevolgd wordt. Werkoverleg is te
beschouwenn als een regelpaneel, een middel om signalen over de stand van zaken op te
kunnenn vangen, te toetsen en terug te koppelen. Ook publiek- en marktonderzoeken zijn
managementvoorzieningen,, met behulp waarvan signalen uit de omgeving kunnen worden
opgevangen.. In de interviews zijn vragen gesteld over de rol van het werkoverleg, beleid- en
jaarplannen,, markt- en publieksonderzoek en over het gebruik van criteria, meetpunten en
indicatoren.. Ook zijn documenten zoals jaar- en beleidsplannen geanalyseerd. Op basis van al
dezee informatie zijn relatieve scores ingeschat voor de mate van uitgewerktheid van deze
voorzieningen. .
6.77

Effectiviteit: oordelen van stakeholders

Alss indicatoren van effectiviteit zijn oordelen van stakeholders genomen. De volgende
categorieënn betrokkenen zijn in het omgevingsonderzoek van dertig musea betrokken: een
vertegenwoordigerr van het formele machtcentrum (bijvoorbeeld een bestuurslid, een
verantwoordelijkee ambtenaar of politicus), een vertegenwoordiger van het management en
éénn of meer medewerkers, bezoekers, collega's, plaatselijke V.V.V.-medewerkers,

99 9

museumvriendenn en in een enkel geval een externe expert (bijvoorbeeld een provinciale
consulent). .
Hett is niet in alle gevallen gelukt om alle stakeholders zich over alle dertig musea te laten
uitspreken.. Met name vriendenverenigingen en externe deskundigen zijn er slechts voor een
deell van de musea gevonden. Voorzover mogelijk is gebruik gemaakt van bestaand (marktof)) publieksonderzoek over betreffende musea, in een deel van de musea is zelf een beperkt
publieksonderzoekk uitgevoerd (zie Bijlage 3). De vergelijkbaarheid van deze gegevens was
helaass niet altijd optimaal, maar ze zijn meegenomen als indicatie van het publieksoordeel.
Internn zijn tijdens de interviews de oordelen van het management en in grotere musea tevens
vann één of meer medewerkers uit verschillendee afdelingen (collectie-, publieksgerichte of
bedrijfsmatigee afdelingen) onderzocht59
Inn het omgevingsonderzoek van de geselecteerde dertig musea werd gevraagd naar de
oordelenn van stakeholders over de betreffende musea. Het gemiddelde oordeel per
stakeholderstakeholder over een museum was samengesteld uit een algemeen oordeel, oordelen over
verschillendee museale functies, gewogen op basis van het belang dat er door de stakeholder
aann toegekend was, en oordelen over de bedrijfsvoering van het museum, zoals
klantvriendelijkheid,, efficiëntie en dergelijke. Soms was het oordeel van een stakeholder het
oordeell van één persoon (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van het formele machtcentrum
off van de lokale V.V.V.-vestiging), soms was het een gemiddelde van de oordelen van vele
personenn (bijvoorbeeld bezoekers van het museum).
Err is ook aan de stakeholders gevraagd of het huidige oordeel gunstiger of ongunstiger was
gewordenn dan voorheen. Hieruit werd een 'trend in oordelen' afgeleid. Dit was vooral
meegenomenn met het oog op veranderingen in musea. Het bood een aanwijzing of eventuele
veranderingsprocessenn positief of negatief gewaardeerd werden.
Inn de enquête was bovendien aan ruim honderd museumdirecteuren gevraagd hoeveel belang
zee hechtten aan de oordelen van verschillende categorieën stakeholders over het functioneren
vann hun museum (zie Bijlage 7). Er is gepoogd om een weging toe te kennen aan de
gemiddeldee oordelen van elk der stakeholders op basis van het belang dat directeuren aan het
oordeell van deze stakeholders hechtten. De aldus gewogen oordelen per stakeholder
versterktenn over het algemeen de interne oordelen, maar leverden niet een zodanig ander
beeldd op, dat dit een meerwaarde leek te hebben Daarom is er voor gekozen uit te gaan van de
Somss was er geen mogelijkheid om publieksonderzoek uit te voeren, omdat het museum
tijdelijkk gesloten was, soms zijn data verkregen die niet vergelijkbaar gemaakt konden
worden.. Ook de verschillende bronnen van deze data zijn methodisch een zwak punt.
Uiteraardd betekent dit een beperking van de betrouwbaarheid van deze data. Op één na zijn er
vann alle musea tussen 5 en 8 scores van stakeholders verzameld, en ik ga er van uit dat de
gemiddeldee oordelen daarmee toch wel een belangwekkende indicatie geven. Uitspraken over
oordelenn van categorieën stakeholders worden echter slechts met enig voorbehoud gedaan.
Hett meest compleet zijn de oordelen van management, collegae en VW-medewerkers. In de
kleinstee musea is alleen een gesprek geweest met de directeur, en niet met een medewerker.
Machtscentra,, tenslotte, kunnen zeer divers zijn: soms een bestuur op afstand, soms vooral
eenn subsidiegever, soms een zeer betrokken, of zelfs meewerkend bestuur.
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gemiddeldee oordelen, zonder het belang van de stakeholders te wegen, als indicatie van het
draagvlakk van de organisatie en als indicatie van de effectiviteit van de organisatie op langere
termijn. .
6.88

De autonomie van musea

6,8.16,8.1 Aspecten van autonomie
Inn de eerste fase van het onderzoek was door middel van een landelijke enquête onder musea
mett minimaal twee formatieplaatsen {fulltime equivalent oifte) gevraagd naar de autonomie
diee musea op verschillende managementgebieden hadden. In de enquête waren
onderscheiden:: personeel, financiën, gebouwen, organisatie, contacten, exposities, collecties.
Aann de museaa (overheidsmusea, stichtingen, en dergelijke) werd ook gevraagd welk stuur- en
regelcentrumm vooral de autonomie beperkte. Ruim honderd museumdirecteuren hebben deze
vragenn beantwoord.
Inn de tweede fase van dit onderzoek werden tussen januari 1994 en januari 1996 interviews
gehoudenn in dertig musea. Ongeveer de helft van de gekozen musea had op basis van de
enquêtegegevenss relatief ruime autonomie, de andere helft had relatief beperkte autonomie.
Binnenn elke categoriegrootte was geprobeerd twee musea te kiezen met een vergelijkbaar
collectietype,, maar met een zoveel mogelijk uiteenlopende autonomie.
Tijdenss de interviews werd aan de hand van de MCA-CMO checklist60 een uitgebreide
vragenlijstt op verschillende aspecten van autonomie aan het management van de musea
voorgelegd.. De volgende autonomieaspecten zijn onderscheiden: personeel, financiën,
gebouwen,, organisatie, externe contacten, uitrusting en beleidsontwikkeling. Per aspect was
eenn checklist nagelopen met minstens vijf aandachtspunten. Steeds werd doorgevraagd, om
tott een relatieve score te komen die zo veel mogelijk de feitelijke situatie van dat moment
weerspiegelde. .
Bedrijfsmatigee autonomie werd in dit onderzoek onderscheiden van professioneelinhoudelijkee autonomie. Dit sloot aan bij het onderscheid dat door veel museumdirecteuren
tijdenss de interviews gemaakt werd tussen de zeggenschap over de bedrijfsvoering van het
museumm enerzijds en (professioneel-)inhoudelijke vrijheid (in de zin van het ontbreken van
censuur61)) anderzijds. Met bedrijfsmatige autonomie werd vooral gedoeld op autonomie
600

Gebruikt is de zgn. 'MCA-CMO -checklist' van Kastelein, c.s. In deze checklist gaat het er
omm zicht te krijgen op de verdeling van stuur- en regelruimte: wat is de zeggenschap van de
organisatiemodule,, wat is de zeggenschap van het stuur- en regelcentrum. Deze lijst is
verwerktt in de interviewvragen (zie Bijlage 2).
611
Als het gaat om angst voor censuur wordt vaak verwezen naar de situatie in de Verenigde
Staten.. De groeiende politieke, morele en maatschappelijke dimensie van kunstactiviteiten
maaktmaakt het organiseren van tentoonstellingen en evenementen steeds moeilijker", aldus een
artikell in het NRC uit 1990. En een directeur van een museum in de V.S. citerend: "Enerzijds
riektriekt de groeiende bemoeienis van de overheid en belangengroeperingen naar censuur.
AnderzijdsAnderzijds kunnen musea, als publieke instellingen, zich niet onttrekken aan de politiek en de
maatschappij.maatschappij. Het is achterhaald te denken dat wij ons nog langer in onze ivoren toren
kunnenkunnen opsluiten." (Groen, 1990).
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betreffendee personeel, financiën, gebouwen, organisatie uitrusting. Beleidsontwikkeling is
uitgelegdd als beleid betreffende collectie en tentoonstellingen. De autonomie op dat aspect is
professioneel-inhoudelijkee autonomie genoemd. Externe contacten waren een grensgeval:
somss werd in de interviews gerefereerd aan bedrijfsmatige externe contacten in verband met
dee poging eigen financiële middelen te verwerven, soms werd gerefereerd aan externe
kontaktenn van professionele aard.
6.8.26.8.2 Feitelijke en gewogen autonomiescores
Naastt feitelijke autonomiescores is gekeken naar het belang dat museumdirecteuren hechtten
aann autonomie. Daartoe is gevraagd aan te geven aan welke aspecten relatief het minste en
aann welke aspecten relatief het meeste belang werd gehecht. Als we er van uitgaan dat het
managementt van een museum het beste kan uitmaken wat voor het functioneren van de eigen
organisatiee nodig is, dan is het waarschijnlijk dat gewogen autonomiescores een realistischer
beeldd zouden opleveren dan niet-gewogen autonomiescores. Als er bijvoorbeeld door het
managementt aan de zeggenschap betreffende een bepaald aspect weinig waarde werd
gehecht,, is het wellicht niet zinvol dit aspect even zwaar te laten meetellen als aan autonomie
opp een aspect, waar zeer veel waarde aan werd gehecht. In gewogen autonomiescores zijn de
feitelijkee autonomieaspecten gewogen op basis van het belang dat er door het management
aann toegekend werd.
6.99

Samenvatting hoofdstuk 6: Vergelijken van museale kenmerken

Inn dit hoofdstuk is uiteengezet hoe gepoogd is de weging van de modelvariabelen te
operationaliseren.. Er is een zoektocht beschreven naar indicatoren, die in verschillende musea
vergelekenn werden. Te beginnen met de kenmerken van de opgave van musea, vervolgens de
kenmerkenn van de organisatieaspecten (technologie, structuur en cultuur) en van de
managementstijll (operatie- en organisatie en omgevingsmanagement). Tenslotte werden als
indicatiee van effectiviteit de oordelen genomen, die stakeholders tijdens interviews en
omgevingsonderzoekk gaven over verschillende aspecten van het functioneren van musea. AI
dezee aspecten zijn beschreven en er is uiteengezet op basis van welke informatie een relatieve
scoree aan een bepaald aspect is toegekend, opdat de onderzochte musea op deze
hoofddimensiess enigszins vergeleken zouden kunnen worden.
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7.. Profielen van musea
7.11

Inleiding

Doorr de variabelen in het model van Kastelein per museum te beleggen met data en
aann elk van de variabelen relatieve scores tussen 1 en 5 toe te kennen zijn profielen
opgesteldd van de dertig onderzochte museale organisaties (zie Bijlagen 5) (Kastelein,
1990,, Kastelein, 1991, Kastelein, 1994). Ofschoon voor een deel van de variabelen
gegevenss beschikbaar zijn van ruim honderd musea, ontleend aan de enquêtes en het
CBSS (ongeveer honderd musea), is een volledig profiel slechts te maken van de dertig
museaa waar tevens interviews zijn gehouden. Omdat de gegevens uit de interviews het
meestt recent zijn, zijn de data zoveel mogelijk ontleend aan de interviews, de
documentanalysess en de omgevingsonderzoeken. De profielen van twee musea zijn
beschrevenn als voorbeeld. Vervolgens worden de gemiddelden en de spreiding van de
onzekerheidd van de opgave, de kenmerken van organisatie- en management en de
oordelenn van stakeholders in 30 musea gepresenteerd.

IllustratieIllustratie 16 Het profiel van musea kan zeer verschillen. Niet alleen de opgavekenmerken,
ookook de organisatie- en managementkenmerken variëren. Afhankelijk van de opgave is een
bepaaldebepaalde managementstijl meer of minder passend. Uit: De Volkskrant, 21 november 1997,
fotofoto onderschrift "Fuchs: 'Ik maak mezelf niet beter dan ik ben. ',foto Wim Ruigrok (bij art.
"Fuchs'"Fuchs' museum van stilte ", Lucette ter Borg en Joost Ramaer)

103 3

7.22

Twee profielen van musea beschreven

MuseumMuseum nr.14 was een schoolvoorbeeld van een museum dat pas recent was ontstaan
uituit een privé-collectie. De omvang van het museum was klein tot middelgroot. Het
werkpakketwerkpakket middelmatig onzeker. De randvoorwaarden leverden iets meer
onzekerheidonzekerheid op, zowel in verband met de onvoorspelbaarheid van de inkomsten als
geziengezien de onzekerheden van de museale markt Het museum ligt niet goed bereikbaar
enen heeft nog weinig naamsbekendheid in den lande. Aangezien het moet functioneren
zonderzonder subsidie is een zakelijke bedrijfsvoering opgezet. Tegelijkertijd werd zoveel
mogelijkmogelijk geïnvesteerd in professionele kennis om de collectie op een museaal
verantwoordeverantwoorde wijze te behandelen en tentoon te stellen. Was het in de amateuristische
beginfasebeginfase van dit museum nog mogelijk dat objecten 'aan een spijker aan de muur
hingen',hingen', inmiddels waren tentoonstellingstechnieken ingevoerd die recht deden aan de
waardewaarde van de objecten en ze niet beschadigden. De professionele technologie is
beoordeeldbeoordeeld als vrij passend bij de opgave, evenals de structuur van het museum. In
bedrijfsmatigbedrijfsmatig opzicht waren de organisatiekenmerken verhoudingsgewijs zoekgericht,
flexibelflexibel en innovatief. Organisatie- en omgevingsmanagement waren ontwikkelingsenen coöperatiegericht te noemen, de persoonlijke betrokkenheid van de directie bij de
collectiecollectie maakte de bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken relatiefgroot, dus
hethet operatie management bewerkingsgericht. Monitorvoorzieningen waren relatief
sterksterk ontwikkeld. Er was vooral in huisvrouwen een doelgroep gevonden die actief
naarnaar het museum gehaald werd. Door een goede zakelijke basis te leggen en
voortdurendvoortdurend te investeren in zowel publieks- als collectietaken was een volwaardig
museummuseum van de grond gekomen, dat echter in bredere kring nog slechts beperkte
erkenningerkenning kreeg. Van medewerkers en publiek waren de oordelen bovengemiddeld,
vanvan collegae verhoudingsgewijs laag.

EenEen ander middelgroot museum (nummer 15) was een gerenommeerd stedelijk
museummuseum met een kwalitatiefgoede collectie. De museale randvoorwaarden waren
complexercomplexer en gedifferentieerder dan die van bovengenoemde museum, de financiële
randvoorwaardenrandvoorwaarden minder onzeker: er was een vaste subsidierelatie met een lokale
overheid.overheid. Gemiddeld was de onzekerheid van de opgave vergelijkbaar met museum nr.
14,14, de samenstellende aspecten liepen echter nogal uiteen. Terwijl in het eerste
museummuseum met name de publieksgerichte technologie sterk was ontwikkeld, was er in dit
museummuseum een typisch professionele op de collectie gerichte cultuur, met een hoog
professioneelprofessioneel ambitieniveau. Er was een grote afstand tussen professionele staf en
uitvoerendeuitvoerende medewerkers. In bedrijfsmatige opzicht was de organisatie matig
zoekgericht,zoekgericht, flexibel en innovatief Organisatiemanagement was vrij ontwerpgericht,
omgevings-managementomgevings-management enigszins confronterend, maar recent wat coöpera
geworden,geworden, omdat er steeds meer beroep op het museum gedaan werd vanuit de
omgeving.omgeving. De publieksgerichte voorzieningen (koffiekamer bijvoorbeeld) en de
klantgerichtheidklantgerichtheid van het museumpersoneel waren daar echter (nog) niet op
toegesneden.toegesneden. De monitoring op operatie- en omgevingsniveau was redelijk ontwikkeld,
minderminder echter op organisatie-niveau. De oordelen intern waren verhoudingsgewijs
laag,laag, extern gemiddeld.
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7.33

De opgaveonzekerheid van dertig musea

Opp basis van de gemiddelde scores toegekend aan de onzekerheid van zowel
werkpakkettenn van musea als randvoorwaarden waarbinnen deze moeten worden
uitgevoerdd zijn relatieve scores berekend van de onzekerheid van opgaves van dertig
museaa (zie figuur 7.1).
Duidelijkk is dat relatief veel musea gemiddeld in een middencategorie uitkomen
(60%).. Voor een deel van de musea zijn vooral de randvoorwaarden onzeker maar het
werkpakkett niet, voor een ander deel is vooral het werkpakket onzeker, maar de
randvoorwaardenn niet. Slechts enkele kleine musea vallen in de categorie met een
relatieff zekere opgave: zowel werkpakket als randvoorwaarden zijn in deze musea
relatieff zeker. De rest van de musea (ongeveer 30%) heeft een relatief onzekere
opgavee (zowel werkpakket als randvoorwaarden zijn relatief onzeker).
7.44

Organisatiekenmerken in dertig musea

Dee organisatiekenmerken zijn onderscheiden in kenmerken van structuur, technologie
enn cultuur. Binnen elk van deze organisatieaspecten is bovendien onderscheid gemaakt
tussenn de organisatie van professionele werkzaamheden en de organisatie van
bedrijfsmatigee werkzaamheden.
Alless bij elkaar genomen is er een redelijke spreiding van kenmerken, zij het dat iets
meerr musea gemiddeld lage dan hoge scores hebben. Dat komt vooral omdat relatief
veell musea bedrijfsmatig gezien in een categorie met relatief lage scores vallen (zie
figuurr 7.1).
Vanuitt professioneel perspectief gezien waren er relatief veel musea met een
zoekgerichtee technologie, ten aanzien van bedrijfsmatige werkzaamheden hadden veel
museaa relatief routine technologiekenmerken. De structuurkenmerken met betrekking
tott de professioneel inhoudelijke werkzaamheden in musea vielen voor het grootste
deell in een tussenliggende categorie. Veel musea konden getypeerd kan worden als een
'professionelee bureaucratie' (Mintzberg, 1983). Binnen de professionele afdelingen
bestondd een veelal flexibele structuur, maar tussen de afdelingen was er een vrij
statische,, hiërarchische verhouding. De bedrijfsmatige werkzaamheden waren veelal
ondersteunendd en ondergeschikt aan de professionele werkzaamheden. Een
meerderheidd van de musea ook een cultuur die paste bij zo'n professioneel
georiënteerdee organisatie. Binnen de professionele afdelingen was een vrij innovatieve
cultuurr met betrekking tot het eigen vakgebied, maar minder openheid ten aanzien van
anderee specialisaties.
Well was er op het moment van onderzoek sprake van een toenemende nadruk op het
belangg van kostenbeheersing en het werd in bijna de helft van de onderzochte
instellingenn als uitdaging gezien, zeker vanuit de directie.
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Opgave e
onzekerheid d
relatieff zeker
niett zeker, niet onzeker
relatieff onzeker
werkpakket t
onzekerheid d
relatieff zeker
niett zeker, niet onzeker
relatieff onzeker
randvoorwaarden n
onzekerheid d
relatieff zeker
niett zeker, niet onzeker
relatieff onzeker

Organisatie e

aantal l
scores s
musea a
<2.5 5
33
tussenn 2.5 en3.5 5
18 8
>3.5 5
99
aantal l
scores s
musea a
<2.5 5
66
tussenn 2.5 en3.5 5
12 2
>3.5 5
12 2
aantal l
scores s
musea a
<2.5 5
66
tussenn 2.5 en3.5 5
15 5
>3.5 5
55
aantal l

kenmerken n
scores s
musea a
relatieff statisch, hiërarchisch
<2.5
11 1
niett statisch of dynamisch tussenn 2.5 en3.5 5
11 1
relatieff dynamisch, flexibel
>3.5 5
88
Prof.inh.organisatie e
aantal l
kenmerken n
scores s
musea a
relatieff statisch
<2.5 5
77
niett statisch of dynamisch tussenn 2.5 en3.5 5
20 0
relatieff dynamisch
>3.5 5
33

Managementstijl l

aantal l

categorie e

score e
musea a
productgericht t
<2.5 5
77
evenwichtzoekend d
tussenn 2.5 en3.5 5
14 4
resultaatgericht t
>3.5 5
99
operatiemanagement t
aantal l
categorie e
score e
musea a
productgericht t
<2.5 5
10 0
tussenn 2.5 en3.5 5
evenwichtzoekend d
88
resultaatgericht t
>3.5 5
12 2
organn isatiemanagement
aantal l
categorie e
score e
musea a
productgericht t
<2.5 5
99
evenwichtzoekend d
tussenn 2.5 en3.5 5
17 7
resultaatgericht t
>3.5 5
44
omgevingss management
aantal l
categorie e
productgericht t
evenwichtzoekend d
resultaatgericht t

score e
musea a
<2.5 5
55
tussenn 2.5 en3.5 5
99
>3.5 5
16 6
Monitoringvoorzieningen Monitoringvoorzieningen
aantal l

categorie e
weinigg uitgewerkt
enigszinss uitgewerkt
sterkk uitgewerkt

score e
musea a
<2.5 5
99
tussenn 2.5 en3.5 5
99
>3.5 5
12 2

Bedrijfsm.organisatie e
aantal l
kenmerken n
scores s
musea a
relatieff statisch
<2.5 5
14 4
niett statisch of dynamisch tussenn 2.5 en3.5 5
77
relatieff dynamisch
>3.5 5
99
Oordelen n
aantal l
draagvlak k
score e
musea a
relatieff ongunstig
<3.5 5
22
neutraal l
tussenn 3.5 en4.5 5 15 5
relatieff ongunstig
>4.0 0
13 3

operatiemonitoring g
categorie e
weinigg uitgewerkt
enigszinss uitgewerkt
sterkk uitgewerkt
organisatiemonitoring g

aantal l
score e
musea a
<2.5 5
99
tussenn 2.5 en3.5 5
99
>3.5 5
12 2
aantal l

categorie e
weinigg uitgewerkt
enigszinss uitgewerkt
sterkk uitgewerkt

score e
musea a
<2.5 5
88
tussenn 2.5 en3.5 5
10 0
>3.5 5
12 2

externn oordeel
draagvlak k
relatieff ongunstig

score e
<3.5 5

aantal l
musea a
33

omgevingsmonitoring g
categorie e
weinigg uitgewerkt

neutraal l
relatieff ongunstig

tussenn 3.5 en4.5 5
>4.0 0

14 4
13 3

internn oordeel
draagvlak k
relatieff ongunstig
neutraal l
relatieff ongunstig

aantal l
musea a
<3.5 5
99
tussenn 3.5 en4.5 5 16 6
>4.0 0
55

enigszinss uitgewerkt
sterkk uitgewerkt

score e
<2.5 5

aantal l
musea a
10 0

tussenn 2.5 en3.5 5
>3.5 5

10 0
10 0

score e

FiguurFiguur 7.1: tabellen met verdelingen van opgave-onzekerheid, organisatiekenmerken,
managementstijl,managementstijl, uitgewerktheid van monitoring en oordelen over 30 musea
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7.55

Management in dertig musea

Ongeveerr de helft van de museaa had wat betreft de managementkenmerken een
tussenliggendee score, de andere helft was verdeld over de categorieën met relatie lage
enn hoge scores (fig. 7.1). Je zou kunnen zeggen dat het management zoekt naar een
evenwichtt tussen productgericht en resultaatgericht.
Ditt was minder het geval voor het operatiemanagement. Vooral in grotere musea was
hett operatiemanagement geprofessionaliseerd, er was weinig dagelijkse bemoeienis
mett het uitvoerende niveau, er werd resultaatgericht gestuurd. Een deel van de musea
warenn echter te klein voor een aparte full-time managementfunctie. Soms was een
verzamelaarr / eigenaar bijvoorbeeld tevens directeur, of een conservator was ('primus
interr pares') coördinator. Onwillekeurig was dan de bemoeienis met de dagelijkse
praktijk,, het proces, groter en werd er minder gestuurd op resultaten. In een enkel
gevall bleef zo iemand het management op dezelfde manier invullen, ook wanneer het
museumm sterk in omvang was toegenomen. Een wisseling van de wacht leek in die
gevallenn noodzakelijk, om een passender stijl van operatiemanagement te realiseren.
Inn meer dan de helft van de onderzochte musea was er op organisatieniveau een mix
vann een ontwerpgerichte en een ontwikkelingsgerichte managementstijl. Dit betekende
veelall dat de professionele staf (meestal bestaand uit conservatoren) een overwegende
invloedd had op het langere termijn organisatiebeleid, vooral op professioneelinhoudelijkk terrein. Slechts een enkele maal was er sprake van een uitgesproken
ontwikkelingsgerichtee stijl, terwijl bijna een derde een relatief ontwerpgerichte stijl te
zienn gaf.
Hett omgevingsmanagement ten slotte werd steeds meer gekenmerkt door een
voornamelijkk coöperatiegerichte aanpak in plaats van een confrontatiegerichte aanpak.
Slechtss vijf musea bleken gedurende het onderzoek een uitgesproken
confrontatiegerichtee stijl van omgevingsmanagement te hanteren. Gemiddeld lag de
scoree van het omgevingsmanagement dan ook relatief hoog. De indruk was dat er in
veell musea een toenemend bewustzijn ontstond dat het van belang was een breed
draagvlakk te vinden in de omgeving. Sommige musea richtten zich daarbij vooral op
dee verwachtingen en wensen van het publiek, andere concentreerden zich op een lobby
omm steun van subsidiegevers en machtcentra te verwerven. Soms werden de relaties
mett het bedrijfsleven als belangrijke troef gezien. Zo werd gepoogd
omgevingsmanagementt aan te wenden om het draagvlak bij een combinatie van
stakeholdersstakeholders te versterken.
7.66

Uitgewerktheid van monitoring in dertig musea

Dee uitgewerktheid van monitorvoorzieningen was vrij evenredig verdeeld over de
categorieënn sterk uitgewerkt, weinig uitgewerkt en een tussenliggende categorie. Dat
goldd vooral voor de monitorvoorzieningen op het niveau van de omgeving, terwijl op
organisatieniveauu en vooral op operatieniveau de monitoringvoorzieningen in meer
dann een derde van de gevallen sterk uitgewerkt waren.
7.77

Oordelen van en over musea

Effectiviteit,, afgemeten aan de oordelen van stakeholders, kan gemiddeld hoog
genoemdd worden. Het gemiddelde van de oordelen van stakeholders over alle musea
wass op een schaal van één tot tien een acht. Onvoldoendes werden zelden gegeven

107 7

doorr de stakeholders. Uitgaande van een schaal van 1 tot 5 scoorden slechts twee
museaa gemiddeld lager dan 3.5; dertien musea scoorden gemiddeld hoger dan 4.0, de
helftt tussen 3.5 en 4.0. De oordelen van interne stakeholders vielen vaker in de
categoriee met de laagste oordelen en minder vaak in de categorie met de hoogste
scores. .
Blijftt de vraag of dit ook betekende dat de musea op alle punten effectief genoemd
kunnenn worden. Er waren namelijk wel tegenstrijdigheden in de gemiddelde oordelen
verborgen:: soms liepen hoge oordelen van publiek niet parallel met oordelen van het
machtcentrum,, in andere musea verschilden de oordelen van medewerkers met die van
vriendenverenigingenn of V.V.V.-medewerkers. Een patroon van oordelen van de
verschillendee betrokkenen zou, als het over individuele musea zou gaan, meer
informatiee geven dan een gemiddelde score. Het verschil in invloed en macht van de
verschillendee stakeholders tenslotte, bepaalt van geval tot geval mede de werkelijke
overlevingskanss van een museum op langere termijn.
7.7.11 Belang van oordelen
Err is uiteindelijk gekozen voor een gemiddelde oordeelscore van alle stakeholders,
waarinn het belang dat aan de oordelen van de verschillende stakeholders toegekend
kann worden niet is meegewogen. Het belang dat museumdirecteuren volgens de
enquêtee zeiden toe te kennen aan de oordelen van de verschillende stakeholders is
echterr interessant genoeg om even nader te belichten (zie bijlage 4).
Museumdirecteurenn hechtten gemiddeld verreweg het grootste belang aan het oordeel
vann de pers en daarna vooral aan het eigen oordeel. Het belang dat museumdirecteuren
toekendenn aan het oordeel van stakeholders verschilt echter per typewerkzaamheden.
Hett oordeel van de pers woog relatief zwaar bij wetenschappelijk werk; het betrof hier
waarschijnlijkk vooral de wetenschappelijke pers. Daarnaast werd groot belang gehecht
aann het oordeel van de pers als het ging om publieksgerichte werkzaamheden. Het
oordeell van het management zelf woog vooral zwaar waar het ging om
collectiewerkzaamheden,, terwijl op dat punt aan experts een beperkt belang werd
toegekend.. Het belang dat directeuren hechtten aan experts bij publieksgerichte
werkzaamhedenn was gemiddeld juist zeer groot. Wellicht zegt dit iets over de
achtergrondd van veel directeuren ten tijde van de enquêtes (grotendeels vóór
autonomisering):: in veel gevallen hadden zij een professioneel wetenschappelijke
oriëntatie.. Het oordeel van subsidiegevers werd alleen een redelijk groot belang
toegekendd waar het ging om publieksgerichte werkzaamheden, maar zeer weinig
voorzoverr het ging om collectiewerkzaamheden. Duidelijk werd onderscheid gemaakt
tussenn het belang dat gemiddeld aan het oordeel van besturen enerzijds en aan
subsidiegeverss anderzijds wordt gehecht. Dit kan wijzen op een verschil wanneer het
stuur-- en regelcentrum een subsidiërende instelling is of bijvoorbeeld wanneer er een
apartt stichtingsbestuur is.
Eenn museum dat sterk afhankelijkheid is van een bepaald stuur- en regelcentrum heeft
slechtss een redelijk overlevingskans, zolang het redelijk gunstige oordelen van dit
formelee machtcentrum verwerft. De indruk is dat musea met relatief grote
afhankelijkheidd van subsidiegevers zich desondanks niet veel gelegen lieten liggen aan
dee oordelen van deze formele machtcentra, wellicht omdat er grote zekerheid was over
dee continuïteit van de financiële bijdragen. Musea met grotere autonomie en
resultaatverantwoordelijkheidd moeten wellicht een scherpere analyse maken van het
belangg van de verschillende stakeholders om te kunnen overleven op de langere
termijn. .
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7.7.27.7.2 Trends in oordelen
Trendss in oordelen geven aan in hoeverre stakeholders een gunstiger of een minder
gunstigg oordeel hebben in vergelijking met het verleden. Het lijkt waarschijnlijk dat
eenn positieve of negatieve trend in oordelen een al dan niet positief beoordeelde
veranderingsrichtingg reflecteert.
Gemiddeldd gesproken is er een licht positieve trend in oordelen gevonden. In slechts
vierr musea was sprake van een negatieve trend, in veertien musea is een positieve
trendd gevonden. Stakeholders van twaalf musea lieten geen éénduidig verschil in
positievee of negatieve richting noteren.
7.88 Samenvatting hoofdstuk 7: Profielen van musea
Dee kenmerken van variabelen uit het gebruikte model van Kastelein zijn per museum
inn profielen gevisualiseerd. Achtereenvolgens zijn de gevonden kenmerken nader
toegelicht.. Slecht een enkel museum had op het moment van doorlichting een relatief
'zekere'' opgave, omdat hetzij het werkpakket of de randvoorswaarden relatief onzeker
waren.. De organisatiekenmerken scoorden relatief laag, vooral vanwege de
verhoudsingsgewijss lage scores voor bedrijfsmatigheid van de organisatie.
Voorall de bedrijfsmatige technologie- en structuurscores waren vrij laag. Men was
zichh overigens in veel gevallen wel bewust van dit probleem en was voornemens hier
veranderingg in te brengen, dat verklaart de wat hogere bedrijfsmatige cultuurscores.
Dee organisatie van de professioneel-inhoudelijke werkzaamheden werd veelal
gekenmerktt door een sterke zoekgerichtheid van de technologie. De flexibiliteit van de
structuurr en voor een deel ook de vernieuwingsgezindheid (cultuur) bleven daarbij wat
achter.. Managementstijl op operatieniveau was in veel musea gemiddeld vrij
resultaatgerichtt te noemen. In ongeveer een derde van de musea werd een meer
bewerkingsgerichtee stijl gehanteerd. Naar de omgeving toe stelden slechts enkele
museaa zich confronterend op, in meerderheid was het omgevingsmanagement te
typerenn als redelijk coöperatiegericht. Wat betreft het organisatiemanagement werd in
veell gevallen een middenweg gezocht tussen ontwerpgericht en ontwikkelingsgericht.
Dee uitgewerktheid van monitorvoorzieningen liep, met uitzondering van het
operatieniveau,, redelijk parallel met de scores voor de managementstijl.
Dee oordelen over musea waren gemiddeld gunstig. De minst gunstige oordelen werden
gegevenn door interne stakeholders (medewerkers) en collegae. In bijna de helft van de
gevallenn gaven stakeholders aan dat hun oordelen gunstiger waren geworden, slechts
inn een enkel geval was er een negatieve trend in oordelen.
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Autonomie, passendheid en effectiviteit

8.11

Inleiding

Inn dit hoofdstuk wordt vooral nader ingegaan op de rol van autonomie van musea in relatie tot
dee passendheid van organisatie en management.
Eerstt zijn de verschillen in van autonomie van de onderzochte musea beschreven. Ter
illustratiee zijn twee voorbeelden van musea beschreven met een verschillende mate van
autonomie. .
Inn het vorige hoofdstuk is de aandacht uitgegaan naar de verdeling van de kenmerken van
opgaven,, organisatie en management van dertig musea. Nu worden organisatie, management
enn opgaven met elkaar vergeleken, en daaruit de passendheid van organisatie en management
afgeleidd (zie Bijlage 1, nr.III.3).
Vervolgenss is bekeken of er aanwijzingen zijn dat, zoals is verondersteld, autonomie de
kanss op passender organisatie- en managementkenmerken vergroot. De passendheid wordt
tevenss vergeleken met de effectiviteit van deze musea, ontleend aan de oordelen van
stakeholdersstakeholders over de betreffende musea. Verondersteld werd dat passendheid de kans op
gunstigerr oordelen zou vergroten. Als de beide genoemde veronderstellingen juist zijn, dan
neemtt logischerwijs ook de kans op effectiviteit toe, als de autonomie groter is. Deze
veronderstellingg is nader verkend op basis van een vergelijking van de gegevens van de
onderzochtee musea.
Opp deze wijze is bekeken of er empirische aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat
autonomiee inderdaad de kans op effectiviteit vergroot, en zo ja, waarom. Is passendheid, zoals
iss verondersteld, inderdaad de of een verklarende variabele?

Wott verandert er voor een overheidsorganisatie die moet verzelfstandigen?
EnEn welke rol kunnen opleidingen daarbij spelen?
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zijnn l u i i-igMtdiim mn de staat gebleven,
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IllustratieIllustratie 17 Wat verandert er voor een overheidsorganisatie die moet verzelfstandigen? Uit:
BaakberichtBaakbericht 136, mei/juni 1995, p.6
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8.22

Twee musea met verschillende mate van autonomie en passendheid

HetHet werkpakket van een redelijk groot, gerenommeerd stedelijk moderne kunstmuseum
(nummer(nummer 29) met een sterke collectie en een hoog opgeleide professionele staf werd ingeschat
alsals relatief complex. Er waren, met uitzondering van de huisvesting, redelijk zekere
omgevingsrandvoorwaarden:omgevingsrandvoorwaarden: een gunstige marktpositie, grote naamsbek
zekerezekere financiële positie.De opgave was dus een mix van zeker en onzeker. De autonomie was
relatiefrelatief beperkt: er was vrij veel sturing vanuit de overheid. Op het moment van onderzoek
waswas er een stagnerend proces van nieuwbouw, dat potentiële ontwikkelingen in de weg leek te
staan.staan. Er was een discussie gaande onder personeel en 'vrienden' over het beleid van het
museum.museum. Het management werd echter geheel in beslag genomen door problemen rond de
nieuwbouw.nieuwbouw. Soms werd helemaal niet, soms verregaand in de dagelijkse gang van zaken
ingegrepen.ingegrepen. Er leek onduidelijkheid over het beleid te bestaan, de interne communicatie was
nietniet optimaal. Personeelsbeleid werd gezien als een taak van de overheid. De prioriteit werd
gelegdgelegd bij inhoudelijke professionaliteit van de organisatie. Organisatiemanagement was
relatiefrelatief ontwerpgericht, omgevingsmanagement weinig coöperatief Zowel organisatie- als
managementkenmerkenmanagementkenmerken scoorden relatief laag in relatie tot de opgave. Monitori
ontwikkeld.ontwikkeld. De oordelen waren onder het gemiddelde. Het museum leek nog lang niet klaar
om,om, wat de bedoeling was, te overleven als een verzelfstandigde organisatie in de toekomstige
huisvesting. huisvesting.

EenEen tweede voorbeeld (nummer 16) was een oud gerenommeerd museum, met gemiddeld een
vergelijkbarevergelijkbare opgave-onzekerheid. Dit museum was echter recentelijk verzelfstandigden d
resultaatverantwoordelijkresultaatverantwoordelijk geworden. Het museum had een kwalitatief hoogwa
kunstcollectie.kunstcollectie. Het werkpakket van dit museum was van oudsher sterk georiënteerd op
collectiewerkzaamheden,collectiewerkzaamheden, waaronder wetenschappelijk onderzoek en verwervi
dede verzelfstandiging werd door een nieuw management een grote, toeristische markt
aangeboord.aangeboord. Doel daarvan was, aldus het management, om zich in economisch opzicht te
ponerenponeren in de stadwaar het museum staat. Het museum had hiermee een 'grote financiële
klapper'klapper' gemaakt, en de financiële basis van het museum versterkt. Op die wijze wilde het
museummuseum als zelfstandige instelling de collectiefunctie waarborgen en versterken. Een
ingrijpendeingrijpende aanpassing van de organisatiestructuur heeft dit vooralsnog niet betekend,
ofschoonofschoon de recreatieve publieksbenadering een impuls gaf aan de zoekgerichtheid van de
publiekswerkzaamheden.publiekswerkzaamheden. Er leek ook een meer klantgerichte cultuur binnen het
ontstaanontstaan en er werd ervaring opgedaan met een projectmatige werkwijze. Communicatie en
dede 'museale markt'(publiek en andere belanghebbenden) kwamen duidelijk hoger op de
agendaagenda van de directie: het omgevingsmanagement werd meer coöperatiegericht. Ook de
bedrijfsmatigebedrijfsmatige organisatie werd versterkt door dit project. Er was een groter
kostenbewustzijnkostenbewustzijn ontstaan, de bedrijfsmatige leiding werd versterkt. Monitorvoorzieni
blevenbleven nog wat achter op het moment van onderzoek Het gemiddelde oordeel van de
stakeholdersstakeholders was relatiefgunstig.
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8.33

Autonomie van musea in Nederland

Dee autonomiegegevens werden ontleend aan de interviews (zie Bijlage 3). De autonomie op
basiss van de interviewgegevens was in veel musea groter dan op basis van de
enquêtegegevens.. Dit kan deels verklaard worden doordat er tijdens de interviews meer is
doorgevraagd,, deels doordat de autonomie feitelijk is toegenomen in het tijdsverloop tussen
enquêtefasee en interviewfase van mijn onderzoek. In hoofdstuk 9 wordt hier nader op
ingegaan. .
Dee autonomie van de onderzochte musea loopt minder uiteen op basis van de
interviewgegevens,, dan op basis van de enquêtegegevens. Dit kan een nadeel zijn om
verschillenn in organisatie aan verschillen in autonomie toe te kunnen schrijven. Bovendien is
dee autonomie in sommige musea van zeer recente datum en is niet zeker of deze recent
verkregenn autonomie al gevolgen heeft gehad voor de vormgeving en aansturing van de
organisatie.. De kans dat er duidelijke samenhangen gevonden worden neemt hierdoor af.
Desalniettemin,, en rekening houdend met deze beperkingen, wordt in dit hoofdstuk gepoogd
eenn vergelijking te maken tussen musea met ruime autonomie en musea met beperkter
autonomie. .
8.3.18.3.1 Interview data: dertig musea
Tenn tijde van de interviews (grotendeels in 1994 en 1995) bleek er gemiddeld een vrij grote
autonomiee in musea te zijn (op een schaal van 1 tot 5 een gemiddelde score van 4.2). In veel
gevallenn was de autonomie feitelijk groter dan formeel op papier was vastgelegd. Zoals
museumdirecteurenn het uitdrukten:
"Feitelijk"Feitelijk doe ik het, maarformeel moet iemand er achteraf een handtekening onder
zetten.zetten. En dat gaat met alles zo. (Interview met directeur museum nr. 15)
"Ik"Ik zit op de lijn dat ik voorafgeen toestemming vraag. Iedere vraag waar nee op
beantwoordbeantwoord zou kunnen worden stel ik niet. Maar ik heb achteraf natuurlijk wel
goedkeuringgoedkeuring nodig. Zo werkt het. " (Interview met directeur museum nr. 11)
Hett laagst scoorden de geïnterviewde musea gemiddeld op autonomie betreffende huisvesting
enn financiën. Vooral door een aantal financiële regels aangaande huisvesting werd de eigen
zeggenschapp van een aantal musea beperkt:
"Het"Het gebouw was in beheer bij afdeling openbare werken en daar was een budget voor
onderhoud.onderhoud. Ik heb daar af en toe inspraak in en de prioriteitsstelling gaat in overleg.
HetHet grote nadeel is dat we weliswaar een budget hebben voor onderhoud van het
gebouw,gebouw, maar nauwelijks een budget voor intern onderhoud."
(Intervieww met directeur museum nr. 28)

"Groot"Groot onderhoud, daar zijn ze ontzettend goed in, het onderhoud van daken etcetera is
tiptip top. Maar de verwarming moet gewoon eerst in elkaar zakken en dan pas is er een
calamiteitenpotcalamiteitenpot voor een nieuwe verwarming. Dus één van mijn vragen is ook om een
schommelfondsschommelfonds te maken voor het onderhoud en de technische en bouwkundige
voorzieningenvoorzieningen binnen het gebouw. "(Interview met directeur museum nr. 24).
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Autonomie: :
1== geen zeggenschap op dit aspect
2== vooraf toestemming vereist
3== in onderling overleg
4== slechts achteraf verantwoording schuldig
5== volledig autonoom

Belangg bij autonomie:
(wegingsfactorenn 1,2 en 3)
1== relatief het minste belang
2== relatief gemiddeld belang
3== relatief het meeste belang

N=300

min

gem.

max.

st.dev.

N=300

min. gem. max. st.dev.

personeell
financiënn
gebouwenn
contactenn
organisatiee
uitrustingg
ontwikkelingg

2.8
1.9
2.3
3.0
3.3
3.2
2.2

4.2
3.7
3.7
4.5
4.5
4.6
4.3

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

0.6
0.9
0.7
0.5
0.5
0.5
0.6

personeell
financiënn
gebouwenn
contactenn
organisatiee
uitrustingg
ontwikkelingg

1
1
1
1
1
1
1

gemiddeldee autonomie:
bedrijfsm..
prof.inh..
gemiddeld..

3.4
2.2
3.4

4.2
4.3
4.2

2.4
2.5
1.3
2.0
2.3
1.6
2.6

3
3
3
3
3
3
3

0.7
0.8
0.6
0.7
0.7
0.8
0.6

5.0
8.1
5.0

0.5
1.4
0.4

gewogenn autonomie:
4.9
5.0
5.0

0.4
0.6
0.4

bedrijfsm..
prof.inh..
gemiddeldd

3
2
3.2

4.1
5.7
4.2

FiguurFiguur 8.1 Autonomiedata op basis van interviewgegevens
Autonomie e
categoriee
score
beperkt t
minderr dan 4.0
gemiddeld d tussenn 4 en 4.5
ruim m
4.55 of meer
bedrijfsmatigee autonomie
categoriee
score
beperkt t
minderr dan 4.0
gemiddeld d tussenn 4 en 4.5
ruim m
4.55 of meer
inhoudelijkee autonomie
categoriee
score
beperkt t
lagerr dan 4.0
gemiddeld d tussenn 4 en 4.5
ruim m
4.55 of meer

aantal l
musea a
10 0
10 0
10 0
aantal l
musea a
11 1
11 1
88
aantal l
musea a
66
10 0
14 4

FiguurFiguur 8.2 Verdeling van autonomie tijdens interviews(gemiddeld, bedrijfsmatig, inhoudelijk)
Dee dertig onderzochte musea werden onderverdeeld in drie categorieën van elk 10 musea met
respectievelijkk ruime autonomie (score minimaal 4.5), relatief beperkte autonomie (score
minderr dan 4) en een tussenliggende categorie (tussen 4 en 4.5). Slechts zes musea scoorden
relatieff laag op inhoudelijke autonomie. Acht van de dertig onderzochte musea hadden hoge
bedrijfsmatigee autonomiescores.(zie tabel 8.2) Dit waren zowel enkele overheidsmusea die
recentelijkk verzelfstandigd waren als enkele musea die van oudsher zelfstandigg waren.
Dee verschillen tussen musea onderling spitsten zich vooral toe op het aspect financiële
autonomiee (zie standaard deviatie tabel 8.1). De gemiddelde financiële autonomie in musea
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wass duidelijk lager dan de autonomie van alle aspecten gemiddeld. Alleen de gemiddelde
autonomiee op huisvesting was even laag.

"Financiën"Financiën wordt op de sector geregeld, begrotingen en meerjarenbegrotingen worden
daardaar begroot. Het uitvoerende werk wordt voor een deel in het museum gedaan en
wordtwordt doorgestuurd naar de afdeling financiën. Bij de dienst welzijn zit een controller
diedie ook voor een deel bij het cultureel centrum werkt. "... "Ik wilde in de
meerjarenbegrotingmeerjarenbegroting een vrij klein bedrag reserveren voor een aantal architecten
plannenplannen te ontwikkelen voor een uitbreiding hier, maar dat is afgewezen. "
(Intervieww met hoofd museum nr. 12)
8.3.28.3.2 Belang van autonomie
Gemiddeldd werd door het museummanagement aan eigen zeggenschap betreffende collectieenn publieksbeleid het grootste belang toegekend:
"Aankoop"Aankoop wordt helemaal niet mee bemoeid, god zij geloofd."
(Intervieww met directeur museum nr. 15)
Overigenss was de spreiding van het belang dat gehecht werd aan dit autonomieaspect ook
relatieff groot, dus gold dit kennelijk niet voor ieder museum even sterk. Het belang dat
gemiddeldd aan personele autonomie werd gehecht was groot, en dat gold in nog sterkere mate
voorr de financiële autonomie. Voor de meeste musea stond de autonomie wat betreft de
uitrustingg niet het hoogst op de agenda. Relatief het minste belang hechten
museumdirecteurenn aan autonomie betreffende huisvesting
"Autonomie"Autonomie op gebouwen is handig, maar niet essentieel."
(Intervieww met P.R.-medewerker museum nr. 19)
Onderr de negen musea met de minste financiële zeggenschap (minder dan 3.3) waren er vijf
sterkk verbonden met de overheid. Drie waren op afstand van de overheid geplaatst, maar
warenn daarmee (financieel) afhankelijk van andersoortige instellingen geworden, waardoor
hunn financiële autonomie niet was toegenomen. Eén museale organisatie uit de categorie met
dee minste financiële autonomie was onderdeel van een privaat bedrijf.
8.3.38.3.3 Gewogen autonomie
Doorr het belang dat door museumdirecteuren aan autonomie werd gehecht een bepaalde
wegingg van 1 tot 3 toe te kennen worden gewogen autonomiescores berekend. Het bleek in
dee praktijk dat managers aan vrijwel alle autonomieaspecten groot belang hechtten, en dat ze
err nauwelijks toe te bewegen waren aan verschillende aspecten van autonomie een weging toe
tee kennen.
Hett belangrijkste verschil tussen gewogen autonomiescores en niet gewogen autonomiescores
wass dat de professionele (inhoudelijke) autonomie gemiddeld een nog grotere nadruk kreeg
dann de bedrijfsmatige autonomie. Bovendien kwam de spreiding van het belang dat aan
(gewogen)) professionele autonomie werd toegekend versterkt naar voren (zie tabel 8.1).
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Hierr werd onvoldoende aanleiding in gezien om uit te gaan van de gewogen autonomiescores,
duss zijn de uitkomsten gebaseerd op de niet gewogen autonomiescores.
8.3.48.3.4 Conclusies over autonomie
Voorall de mate van financiële autonomie bleek in de geïnterviewde musea nogal te
verschillen,, en afgezien van de autonomie op professioneel-inhoudelijke aspecten (collectieenn tentoonstellingsbeleid) werd hier het grootste belang aan gehecht. Over het algemeen was
err weinig eigen zeggenschap over de huisvesting, maar daar werd een minder hoge prioriteit
aann toegekend.
8.44

Profielen van musea met verschillende autonomie

Museaa kunnen worden onderverdeeld in drie autonomiecategorieên: relatief weinig
autonomie,, relatief veel autonomie en een tussencategorie. Als autonomie invloed heeft op de
verschillendee profielkenmerken, zoals is verondersteld, dan is te verwachten dat de
profielscoress per autonomiecategorie verschillen.
Hett blijkt dat de musea met de grootste autonomie gemiddeld hoger scoren op de
verschillendee profielkenmerken: de opgave-onzekerheid, de organisatie- en
managementkenmerkenn scoren hoger, en de oordelen zijn in deze autonomiecategorie
gemiddeldd gunstiger. Dit verschil bestaat overigens mindere tussen de categorieën en de
russencategorie.. Opgave-onzekerheid, organisatiekenmerken en oordelen lopen in deze
categorieënn niet ver uiteen. Wel zijn de managementscores in de russencategorie gemiddeld
hogerr dan in de categorie met de laagste autonomiescores (zie figuur 8.3a)
Ietss meer verschillen werden zichtbaar tussen de twee laagste autonomiecategorieên als er
onderscheidd werd gemaakt tussen de bedrijfsmatigheid enerzijds en de inhoudelijke
professionaliteitt van de organisatie anderzijds, zowel als tussen de externe oordeelscores
enerzijdss en de interne oordeelscores anderzijds. Het bleek dat in de laagste
autonomiecategoriee vooral musea voorkwamen met een relatief grote inhoudelijke
2.55

3.0

3.55

2.55

4.0

gemm organisatiekenm.

bedr.. organisatiekenm.

gem.. managementstijl

gem.. managementstijl

gem.. oordelen

externee oordelen
laagstee autonomiecategorie

tussenliggendee autonomiecat.

FiguurFiguur 8.3 a Profielscores(gem.)
perper autonomiecategorie
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3.0

3.5

4.0

onzekerheidd opgave

onzekerheidd opgave

•• hoogste autonomiecat.

FiguurFiguur 8.3 b Bedrijfsmatige
organisatiekenmerkenorganisatiekenmerken en externe oordele
autonomiecategorie autonomiecategorie

professionaliteitt van de organisatie (in combinatie met een zeer beperkte bedrijfsmatigheid
vann de organisatie). In de tussenliggende autonomiecategorie kwamen vooral musea voor met
eenn redelijke bedrijfsmatigheid van de organisatie (in combinatie met een relatief beperkte
inhoudelijkee professionaliteit van de organisatie). In de categorie met de minste
bedrijfsmatigee autonomie werden de gunstigste interne oordelen gevonden, in combinatie met
dee minst gunstige externe oordeelscores. In de tussencategorie werden relatief ongunstige
internee oordeelscores gevonden in combinatie met minder ongunstige externe oordeelscores
(figuurr 8.3b).
8.55

Passendheid

8.5.18.5.1 Interneen externe passendheid
Volledigee passendheid zou in een profiel tot uiting komen doordat de profielscores van
opgave-onzekerheid,, organisatiekenmerken en managementstijl op één rechte lijn zouden
liggen.. Afwijkingen van deze denkbeeldige lijn zijn een teken van niet-passendheid (zie ook
Bijlagee 6, Profielen van musea).
Passendheidd is bepaald door organisatie- en managementkenmerken onderling te vergelijken
(internee passendheid) en door zowel de organisatie- als de management-kenmerken te
vergelijkenn met de opgave-onzekerheid (externe of omgevingspassendheid).
Dee scores voor interne passendheid waren redelijk gespreid; ongeveer evenveel musea vielen
inn de categorie relatief passend, in de categorie relatief weinig passend en in een
tussencategorie.. Wat minder dan de helft van de musea liet een relatief grote
organisatiepassendheidd zien. Ongeveer een derde van de musea viel in een tussenliggende
categorie,, in bijna een kwart van de onderzochte musea was de passendheid van de
organisatiekenmerkenn bij de opgave relatief beperkt. Managementpassendheid vertoonde
ongeveerr een vergelijkbare verdeling, ofschoon de scores van het management in veel
gevallenn iets hoger liggen dan van de organisatie. In ruim een kwart van de musea werd een
relatieff beperkte omgevingspassendheid van het management gevonden. Het gemiddelde van
organisatie-- en managementpassendheid is omgevings- of externe passendheid genoemd.
Bijnaa de helft van de musea had een relatief grote externe passendheid, minder dan een kwart
vann de museaa vertoonde een vrij beperkte externe passendheid.
8.5.28.5.2 Gemiddelde passendheid
Slechtss vier musea vielen in de categorie met zowel interne als externe passendheid. Bijna de
helftt van de musea viel in een categorie met beperkte gemiddelde passendheid. Een vrij groot
deell van de musea met redelijke externe passendheid had een vrij beperkte interne
passendheid;; omgekeerd, een aantal musea met een relatief grote interne passendheid bleek
eenn relatief beperkte externe passendheid te hebben.
8.5.38.5.3 Enkele opmerkingen
Eenn specifieke mix van onzekerheden van de opgave van een bepaald museum behoeft een
specifiekee mix van organisatiekenmerken. Uit gemiddelde scores betreffende de onzekerheid
vann de opgave en betreffende de passendheid van organisatie en management is het moeilijk
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tee reconstrueren in hoeverre er sprake is van een relatief passende mix. Daartoe is nadere
analysee per museum nodig.
PASSENDHEIDD EN OORDELEN oordelenn extern
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FiguurFiguur 8.4 Passendheid in relatie tot de verdeling van oordelen en autonomie
Beperktee externe passendheid kan overigens inhouden dat de scores van organisatie- of
managementkenmerkenn in een bepaald museum lager zijn dan de scores voor opgaveonzekerheid.. Beperkte passendheid kan echter ook betekenen dat de scores voor managementoff organisatiekenmerken hoger zijn dan de kenmerken van de opgave. In beide gevallen is er
theoretischh sprake van niet-passendheid. Beide voorbeelden van niet-passendheid kwamen in
dee praktijk voor, vooral wat betreft de managementstijl. Dit verschil in niet-passendheid van
dee managementstijl zal bij de interpretatie van de uitkomsten betrokken worden (zie
hoofdstukk 9.5.3)
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8.66

Veronderstelde samenhangen tussen autonomie en passendheid (1)

Omm de samenhang tussen autonomie en passendheid te kunnen inschatten zijn, na een
vluchtigee verkenning van de data, lineaire samenhangen of correlatiecoëfficidnten (R)
tussenn de verschillende variabelen in dertig musea berekend. Naarmate de correlatiescore
hogerr is, zou gesteld kunnen worden dat de kans groter is dat bij grotere waarden voor de éne
variabele,, ook de andere variabele groter is. Gezien verschillende beperkingen geven
gevondenn samenhangen hooguit enige aanwijzing voor de samenhang van de variabelen in de
onderzochtee musea. Desalniettemin zijn ook berekeningen uitgevoerd om een aanwijzing te
krijgenn voor de betrouwbaarheid van de gevonden samenhang (p -waarden), en zijn de
gevondenn samenhangen geheel buiten beschouwing gehouden als de p-waarde te groot was.
Inn Bijlage 8 is een matrix van correlatiecoëfficiënten van alle genoemde variabelen
opgenomen.. Een aantal correlatiecoëfficiënten zijn weergegeven in figuur 8.5.
8.6.18.6.1 Een eerste impressie
Vann de tien musea met de grootste gemiddelde passendheid waren er net zoveel met relatief
grotee als met relatief kleine gemiddelde autonomie. In één museum was er, ondanks relatief
grotee autonomie, sprake van beperkte gemiddelde passendheid, in vier (van de negen) was er
relatieff grote passendheid. Deze eerste impressie maakte geen eenduidige samenhang
zichtbaar. .
8.6.28.6.2 De eerste veronderstellingen en gevonden samenhangen
Dee eerste veronderstelling luidt:
NaarmateNaarmate de autonomie van musea groter is, is de kans op passendheid van
organisatieorganisatie en managementkenmerken groter.
Hett bleek echter dat er geen noemenswaardige positieve correlatie gevonden werd tussen
gemiddeldee autonomie en totale gemiddelde passendheid (R=0.15; p=0.00).
622

Er zijn Pearson correlatiecoëfficiènten (R) berekend, om de sterkte van de lineaire
samenhangg te kunnen inschatten. Een overtuigende correlatiescore zou minimaal R=0.50
moetenn zijn. Gezien het relatief beperkte aantal cases (n=30), de beperkte spreiding van
verschillendee variabelen, ben ik er van uitgegaan dat een correlatiescore die valt tussen
R=0.200 en R=0.30 geïnterpreteerd zouden kunnen worden als een zeer licht aanwijzing dat er
enigee ondersteuning is voor de tevoren veronderstelde samenhangen.
633
Er is een t -test uitgevoerd, waarin p -waarden worden berekend. Indien de p - waarde
kleinerr is dan 0.05 is er een redelijke betrouwbaarheidsinterval. Dit betekent dat, mits de
gebruiktee steekproef redelijk representatiefis voor de totale verzameling van musea, er met
enigee mate van betrouwbaarheid uitspraken gedaan kunnen worden over samenhangen van
variabelenn in alle musea in Nederland. Het onderzoek bestrijkt wel een redelijk groot
percentagee van de musea met meer dan 2 betaalde medewerkers in ons land, maar de
steekproeff pretendeert echter niet volledig representatief te zijn voor alle musea.
Verhoudingsgewijss waren de grote musea echter beter vertegenwoordigd dan de kleine musea.
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Dee eerste veronderstelling werd op het hoogste aggregatieniveau niet of nauwelijks bevestigd
doorr het empirische onderzoek .
8.6.38.6.3 Aspecten van autonomie, externe en interne passendheid
Dee analyse is nader toegespitst op de samenhang van autonomie en de interne zowel als de
externee passendheid, en de samenhang van zowel bedrijfsmatige als inhoudelijke aspecten
vann autonomie en passendheid.
Eenn iets sterkere samenhang werd gevonden tussen bedrijfsmatige autonomie en externe
passendheid,, zij het nog steeds niet erg overtuigend. Bij nadere analyse van de samenhang
tussenn bedrijfsmatige autonomie en externe passendheid bleek dat er vooral een lichte
samenhangg bestond tussen bedrijfsmatige autonomie en de passendheid van management
enerzijdss en van bedrijfsmatige autonomie en bedrijfsmatigheid van de organisatie anderzijds.
Eenn ander, iets sterkere, samenhang die in dit verband interessant is, was die tussen autonomie
enn de uitgewerktheid van de monitorvoorzieningen.
Samenvattendd zijn er lichte aanwijzingen gevonden dat musea met grotere autonomie op
bedrijfsmatigee aspecten meer kans hadden op management met een passende stijl, sterker
uitgewerktee monitorvoorzieningen, en een organisatie die in bedrijfsmatige opzicht passender
wass bij de omgeving.
Alss het dus gezien de onzekere kenmerken van de omgeving nodig is musea bedrijfsmatiger
tee organiseren, dan lijkt een grotere bedrijfsmatige autonomie een succesvoorwaarde te zijn.
8.6.48.6.4 Passendheiden inhoudelijke autonomie
Opvallendd waren de negatieve samenhangen tussen interne passendheid en zowel gemiddelde,
inhoudelijkee autonomie als bedrijfsmatige autonomie. Nog wat verder inzoomend bleek dat
mett inhoudelijke autonomie alleen de interne passendheid van managementstijl en
organisatiekenmerkenn enige samenhang vertoonde.
Inhoudelijkee autonomie was echter nauwelijks aantoonbaar een factor van belang om de kans
opp omgevingspassendheid te vergroten. Integendeel, er was een duidelijke negatieve
samenhangg tussen inhoudelijke autonomie en bedrijfsmatige organisatiepassendheid. Met
anderee woorden: in musea met een grote professioneel-inhoudelijke autonomie leek de kans
duss groter dat er vanuit bedrijfsmatige optiek minder bij de omgeving passende
organisatiekenmerkenn waren. Wel leek de kans wat groter dat de managementstijl in deze
museaa beter aansloot bij de organisatiekenmerken.
8.6.58.6.5 Samenvatting van uitkomsten en de eerste veronderstelling
Bovengenoemdee uitkomsten betekenen dat de eerste veronderstelling niet op het hoogste
aggregatieniveauu bevestigd werd door de empirische uitkomsten. Werd de analyse toegespitst
opp externe passendheid en de bedrijfsmatige aspecten van autonomie, dan werden er in de
onderzochtee museale organisaties wel enige lichte samenhangen gevonden, met name tussen
bedrijfsmatigee autonomie en de omgevingspassendheid van zowel management als de
bedrijfsmatigheidd van de organisatie, alsmede de uitgewerktheid van monitorvoorzieningen.
Inn musea met een grote professioneel-inhoudelijke autonomie leek de kans groter dat er
minderr bij de omgeving passende bedrijfsmatige organisatiekenmerken waren. Wel leek in
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dezee musea de kans wat groter dat de managementstijl aansloot bij de (professioneel
inhoudelijke)) organisatiekenmerken.
Samenvattend,, er is in de onderzochte musea alleen enige empirische ondersteuning
gevondenn voor de volgende aangepaste veronderstelling:
NaarmateNaarmate de bedrijfsmatige autonomie van musea groter «, is de kans op externe
passendheidpassendheid van managementkenmerken en van bedrijfsmatige
organisatiekenmerkenorganisatiekenmerken groter, evenals de uitgewerktheid van de
monitorvoorzieningen. monitorvoorzieningen.
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FiguurFiguur 8.5. Tabellen met enkele van de gevonden correlatiecoëfficiënten (R).
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Veronderstelde samenhangen tussen passendheid en oordelen (2)

8.7.18.7.1 Een eerste impressie
Passendheid,, zo is de veronderstelling, beïnvloedt de effectiviteit van organisatie en
managementt en zal dus de kans op gunstigere oordelen vergroten. Onderzocht is of er
inderdaadd aanwijzingen waren, dat de kans op oordelen die gunstiger waren toenam, als de
passendheidd groter was.
Inn de tien musea met een relatief grote gemiddelde passendheid had de helft relatief
ongunstigee oordelen, de andere helft had gemiddelde ofjuist gunstige oordelen. In de musea
mett een relatief beperkte passendheid waren geen musea die hoog scoorden. Deze resultaten
gavenn een weinig eenduidig beeld.
Kijkenn we naar de omgevingspassendheid, dan blijkt dat van de elf musea met de grootste
passendheidd er één was die relatief ongunstige oordelen van externe stakeholders verwierf, de
restt had gemiddelde of gunstige oordelen. Musea met beperkte tot gemiddelde
omgevingspassendheidd verwierven verhoudingsgewijs vaker ongunstige en minder vaak
gunstigee oordelen. Dat gold voor oordelen van zowel interne als externe stakeholders.
Beperktee interne passendheid tenslotte gaf vaker negatieve interne oordelen, grote interne
passendheidd gaf vaker positieve interne oordelen.
Kortom:: De indruk is dat voor externe stakeholders vooral de externe passendheid van
invloedd was, terwijl de oordelen van interne stakeholders zowel door interne als door externe
passendheidd beïnvloed werden.
8.7.28.7.2 De tweede veronderstelling en gevonden samenhangen
Dee tweede veronderstelling luidt:
NaarmateNaarmate de passendheid van organisatie- en managementkenmerken groter is, is de
kanskans op effectivüeitoordelen die gunstiger zijn groter.
Hett bleek dat tussen gemiddelde oordelen en gemiddelde totale passendheid geen lineaire
samenhangg aangetoond kon worden. Op het hoogste aggregatieniveau werd deze
veronderstellingg dus niet empirisch ondersteund.
Dee analyse werd vervolgens nader toegespitst op verschillende aspecten van passendheid,
zoalss interne en externe passendheid en de samenhang met oordelen van de verschillende
internee en externe stakeholders
8.7.38.7.3 Aspecten van passendheid en oordelen van stakeholders
Externee passendheid
Hett bleek dat er een lichte samenhang was tussen externe passendheid en. Interne passendheid
correleerdee bovendien met interne oordelen. Externe passendheid kon onderverdeeld worden
inn passendheid van organisatiekenmerken en passendheid van managementkenmerken. Een
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vrijj duidelijke samenhang werd vooral gevonden tussen de totale passendheid van de
organisatiee en de gemiddelde oordelen (figuur 8.5 en Bijlage 7).
Geenn positieve samenhang werd echter gevonden tussen de omgevingspassendheid van de
managementkenmerkenn en gemiddelde oordelen. Er was wel sprake van een negatieve
samenhangg tussen interne managementpassendheid en oordelen.
Mett andere woorden: het lijkt er op dat passendheid van managementstijl bij de opgave niet
voldoendee is om gunstiger oordelen te verwerven. Wel is het zo, dat als de
managementkenmerkenn weinig afwijken van de organisatiekenmerken, de kans op gunstige
oordelenn iets kleiner leek te zijn.
Interessantt is in dit verband de uitkomst dat oordelen een vrij duidelijke correlatie vertoonden
mett de mate waarin managementondersteuning (monitoring) was ontwikkeld. Ook was er een
redelijkk sterke samenhang tussen de passendheid van de organisatiekenmerken en de mate
waarinn er een uitgebreid repertoire van monitor- voorzieningen was.
Mett andere woorden: deze uitkomsten suggereren dat één van de belangrijkste instrumenten
vann het management om bij de omgeving passende organisatiekenmerken te realiseren en
daarmeee de kans op gunstige oordelen te vergroten, het uitwerken van een breed repertoire
vann monitorvoorzieningen was.
Internee passendheid
Internee passendheid bleek weliswaar de kans op positieve oordelen van medewerkers te
vergrotenn maar interne passendheid vertoonde een licht negatieve samenhang met de oordelen
vann externe stakeholders. Wellicht werd interne passendheid door een deel van de
medewerkerss vooral gezien als 'rust in de tent', terwijl dit door sommige externe stakeholders
veeleerr geïnterpreteerd werd als 'stagnatie'.
Externee druk vanuit de omgeving om de organisatiekenmerken meer te doen aansluiten bij de
eisenn vanuit de omgeving kan onrust en reorganisaties opleveren. Reorganisaties kunnen
internee spanningen met zich mee brengen, die niet altijd door iedere medewerker positief
gewaardeerdd worden.
Oordelenn van enkele stakeholders
Hierbovenn is gesteld dat de oordelen van alle stakeholders gemiddeld enige samenhang
vertoondenn met de mate waarin de organisatiekenmerken pasten bij de opgave. Dit geldt
voorall voor een groot aantal externe stakeholders (publiek, VW-medewerkers, collegae) en
inn iets mindere mate ook voor de interne stakeholders (medewerkers en management).
Uitzonderingg vormen echter de oordelen van vriendenverenigingen en machtscentra: er werd
geenn correlatie gevonden tussen organisatiepassendheid en oordelen van deze stakeholders.
Hett oordeel van vrienden hing sterk samen met de mate waarin de managementstijl aansloot
bijj de bedrijfsmatigheid van de organisatie, oftewel met de mate waarin er een 'zakelijk
georiënteerdd management' was, maar niet met toenemende autonomie. Het oordeel van
machtcentraa bleek hooguit licht samen te hangen met de passendheid van de bedrijfsmatige
organisatiekenmerkenn en met de uitgewerktheid van monitorvoorzieningen.
Kortom:: Een passende inhoudelijke professionaliteit van de organisatie alleen vond
gemiddeldd weinig steun, met uitzondering van oordelen van medewerkers, passende
bedrijfsmatigheidd van de organisatie iets meer, vooral van externe stakeholders. Zoals
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hierbovenn geconstateerd leverde een passende combinatie van beide duidelijk de meeste kans
opp gunstigere oordelen op.
Err was nauwelijks een samenhang meetbaar van managementpassendheid en de gemiddelde
oordelenn van alle stakeholders. Hooguit was er een lichte samenhang van
managementpassendheidd met het oordeel van medewerkers. Dit kan wellicht verklaard
wordenn door het feit dat externe stakeholders minder zicht hebben op de passendheid van de
managementstijll dan medewerkers, die er dagelijks mee te maken hadden. Opvallend is dat
hett oordeel van managers absoluut niet correleerde met managementpassendheid, wel echter
mett organisatiepassendheid. De eigen stijl werd door managers kennelijk niet overwegend
vann belang geacht, slechts het eventuele resultaat, een bij de omgeving passende organisatie,
telde. .
8.7.48.7.4 Samenvatting samenhangen passendheid en oordelen
Ondankss het feit dat er een lichte samenhang gevonden was tussen oordelen en externe
passendheidd enerzijds, zowel als tussen oordelen en interne passendheid anderzijds, is er geen
samenhangg gevonden van oordelen met de totale passendheid. Dit suggereert dat externe en
internee passendheid elkaar niet zozeer versterken, maar elkaar gedeeltelijk uitsluiten. Bij
externee passendheid leek de kans op gunstiger externe oordelen groter, bij interne passendheid
namm de kans op gunstiger interne oordelen toe.
Eenn duidelijke samenhang werd vooral gevonden tussen de totale omgevingspassendheid van
dee organisatie en de gemiddelde oordelen Het leek er op dat de passendheid van de
managementstijll bij de opgave niet voldoende was om gunstiger oordelen te verwerven. Toch
wass het zo dat als de managementkenmerken te weinig discrepantie vertoonden met de
organisatiekenmerkenn de kans op gunstige oordelen kleiner was. De uitkomsten suggereerden
tenslottee dat één van de belangrijkste instrumenten van het management om bij de omgeving
passendee organisatiekenmerken te realiseren, en daarmee de kans op gunstige oordelen te
vergroten,, het uitwerken van monitorvoorzieningen was.
Interessantt waren tenslotte de samenhangen van verschillende variabelen met oordelen van
specifiekee stakeholders-categorieën. Het patroon van oordelen van verenigingen van
museumvrienden64,, week nogal eens af van andere categorieën stakeholders. Geconcludeerd
zouu kunnen worden dat deze stakeholder extra aandacht vraagt van het museummanagement
bijj de autonomiseringsprocessen die in musea gaande zijn.
Samenvattendd blijkt dat de tweede veronderstelling op het hoogste aggregatieniveau niet
werdd ondersteund door de empirische data. Wel kan gesteld worden dat er enige
ondersteuningg was voor een aangepaste versie van de tweede veronderstelling, namelijk:

Inn de Verenigde Staten wordt veel vaker door de musea zeer sterk geïnvesteerd in hun
museumvrienden.. Ze hebben tal van voorrechten, er worden scholingen en extra activiteiten
voorr hen georganiseerd, ze leveren vaak financiële of materiele bijdragen (bij voorbeeld
donaties,, juridische kennis, een lobbynetwerk) en kunnen een waarborg zijn voor het behoud
vann de autonomie ten opzichte van overheid of bedrijfsleven. Verschillende culturele
instellingenn in Nederland koesteren hun vrienden ook, maar musea lijken nog slechts
aarzelendd op deze ontwikkelingen in te spelen.
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NaarmateNaarmate de externe passendheid van bedrijfsmatige organisatiekenmerken en de
uitgewerktheiduitgewerktheid van monitoring groter is, is de kans op ( vooral externe) oordelen di
gunstigergunstiger zijn, groter.
8.88

Veronderstelde samenhangen tussen autonomie en oordelen (3)

8.8.18.8.1 Een eerste impressie
Voorr de eerste twee veronderstellingen was op het hoogste aggregatieniveau geen
ondersteuningg gevonden, wel was er enige empirische steun voor aangepaste
veronderstellingenn op een lager aggregatieniveau. Met name werd er enige samenhang
gevondenn tussen bedrijfsmatige autonomie en externe passendheid enerzijds en tussen externe
passendheidd en (externe) oordelen anderzijds. Het leek dus onontkoombaar dat er ook een
samenhangg gevonden zou worden tussen bedrijfsmatige autonomie en (vooral externe)
oordelen.. Voor de volledigheid werd bekeken of er aanwijzingen waren voor een samenhang
opp het hoogste aggregatieniveau, of dat de samenhang zich vooral beperkte tot een lager
aggregatieniveau.. Hoge gemiddelde oordelen leken in de onderzochte verzameling iets vaker
voorr te komen in combinatie met ruime (gemiddelde en bedrijfsmatige) autonomie dan met
beperktee autonomie. Met name kwamen ongunstige externe oordelen vaker voor bij musea
mett beperkte bedrijfsmatige autonomie. Een iets nadere verkenning van de samenhang tussen
autonomiee en oordelen is hieronder uitgewerkt.
8.8.28.8.2 De derde veronderstelling en samenhangen
Dee derde veronderstelling luidt:
NaarmateNaarmate de autonomie van musea groter is, is de kans op oordelen die gunstiger
zijn,zijn, groter.
Err bleek een lichte correlatie te zijn tussen autonomie en oordelen. Met andere woorden: er
warenn enige aanwijzingen dat de derde veronderstelling empirisch werd ondersteund.
Dee analyse werd nader toegespitst op zowel bedrijfsmatige als inhoudelijke
autonomieaspectenn en op de samenhangen met oordelen van verschillende categorieën
stakeholders. stakeholders.
8.8.38.8.3 Aspecten van autonomie en oordelen van stakeholders
Sterkerr dan de correlatie tussen gemiddelde autonomie en gemiddelde oordelen was de
correlatiee tussen zowel gemiddelde als bedrijfsmatige autonomie en externe oordelen (zie
tabellenn in figuur 8.5 en Bijlage 8).
Gemiddeldee autonomie correleerde nauwelijks (en zelfs licht negatief) met de gemiddelde
internee oordelen (oordelen van medewerkers en management).
Mett name de oordelen van collegae, VW-medewerkers en museumbezoekers vertoonden
grotee samenhang met bedrijfsmatige autonomie.
Inhoudelijkee autonomie vertoonde weinig samenhang met de oordelen van stakeholders, met
uitzonderingg van de oordelen van medewerkers. Oordelen van machtscentra daarentegen
correleerdenn negatief met inhoudelijke autonomie.
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8.8.48.8.4 Gewogen autonomiescores
Gewogenn autonomiescores (waar het belang dat aan verschillende aspecten van autonomie
wordtt toegekend is meegewogen) vertoonden nauwelijks een ander patroon als het gaat om
samenhangenn met oordelen. Het enige verschil was, dat er nu wel een positieve samenhang
wass tussen de gemiddelde oordelen en de gewogen inhoudelijke autonomie. Kennelijk
bestondd er in musea waarin aan inhoudelijke autonomie het grootste belang werd toegekend,
ookk inderdaad enige samenhang van inhoudelijke autonomie en de gemiddelde oordelen.
8.8.58.8.5 Trends in oordelen
Ookk de variabele 'trends in oordelen' is geanalyseerd, om zicht te krijgen op veranderingen in
oordelenn in de tijd. Er blijkt een redelijke samenhang te bestaan tussen positieve trends in
oordelenn en de gemiddelde externe passendheid. Het sterkst is deze samenhang tussen een
positievee trend in oordelen en een passende bedrijfsmatigheid van de organisatie, in iets
minderee mate tussen een positieve trend in oordelen en passendheid van het management. Dit
suggereertt dat een ontwikkeling naar grotere verzamelijking van musea door de meeste
stakeholdersstakeholders als positief beoordeeld wordt.
8.8.68.8.6 Samenvatting van de samenhang van autonomie en oordelen
Uitt bovengenoemde uitkomsten blijkt dat er in mijn verzameling musea een lichte samenhang
wass tussen oordelen en autonomie; er was dus empirische ondersteuning voor de derde
veronderstelling.. Tegelijkertijd ondersteunden deze uitkomsten in grote lijnen de aangepaste
versiess van de eerste twee veronderstellingen, waarin de samenhang was toegespitst op
bedrijfsmatigee autonomie en externe oordelen: er werd een sterkere samenhang gevonden
tussenn bedrijfsmatige aspecten van autonomie en externe oordelen.
Inhoudelijkee autonomie bleek in de meerderheid van de onderzochte musea weinig samen te
hangenn met gemiddelde oordelen, ofschoon de oordelen van enkele stakeholders (vooral
medewerkers)) wel positief correleerden met inhoudelijke autonomie, vooral in die musea
waarr aan inhoudelijke autonomie een zeer groot belang werd toegekend.
Samenvattend:: Naast enige steun voor de derde veronderstelling (op het hoogste
aggregatieniveau)) werd er ruimere steun gevonden voor een nader toegespitste
veronderstelling: :
NaarmateNaarmate de bedrijfsmatige autonomie van musea groter is, is de kans op externe
oordelenoordelen die gunstiger zijn, groter.
8.99

Conclusies met betrekking tot de veronderstellingen

Hett bleek dat de eerste twee veronderstellingen op het hoogste aggregatieniveau niet
ondersteundd werden door het empirisch onderzoek. Echter, er werd wel enige empirische
ondersteuningg gevonden voor de volgende aangepaste veronderstellingen op lagere
aggregatieniveaus: :
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la.la. Naarmate de bedrijfsmatige autonomie van musea groter is, neemt de kans op
externeexterne passendheid van managementkenmerken en van bedrijfsmatige
organisatiekenmerken,organisatiekenmerken, evenals de uitgewerktheid van de monitor voorziening

2a.2a. Naarmate de externe passendheid van bedrijfsmatige organisatiekenmerken en de
uitgewerktheiduitgewerktheid van monitorvoorzieningen toeneemt, neemt de kans op vooral externe
oordelenoordelen die gunstiger zijn, toe.
Well was er enige empirische ondersteuning gevonden op het hoogste aggregatieniveau voor
dee derde veronderstelling:
3.3. Naarmate de autonomie van musea groter is, neemt de kans op oordelen die
gunstigergunstiger zijn, toe.
Tegelijkertijdd ondersteunden de uitkomsten nog wat sterker een toegespitste versie daarvan op
eenn lager aggregatieniveau:
3a.3a. Naarmate de bedrijfsmatige autonomie van musea groter is, neemt de kans op
externeexterne oordelen die gunstiger zijn toe.
Managementpassendheidd hing weliswaar samen met autonomie, maar vertoonde geen
samenhangg met oordelen.
Ditt betekent dat er alleen enige steun is voor de veronderstelling dat de passendheid van
bedrijfsmatigee organisatiekenmerken en de uitgewerktheid van monitorvoorzieningen
dee verklarende variabelen vormen in de samenhang tussen bedrijfsmatige autonomie en
gunstigeree externe oordelen.
»-- grotere kans op

FiguurFiguur 8.6 Omgevings passendheid van (bedrijfsmatige) organisatie en uitgewerktheid van
monitorvoorzieningenmonitorvoorzieningen als verklarende variabelen
8.100 Samenvatting hoofdstuk 8: Autonomie, passendheid en effectiviteit
Passendheidd werd onderverdeeld in interne en externe of omgevingspassendheid.
Dee musea die relatief beperkte externe passendheid hadden, lieten vrijwel allemaal relatief
grotee interne passendheid zien.
Geconcludeerdd werd dat passendheid op het hoogste aggregatieniveau niet als intermediaire
variabelee gezien kon worden, maar wel was er enige empirische ondersteuning voor de
veronderstellingg dat passendheid van vooral bedrijfsmatige organisatiekenmerken en de
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uitgewerktheidd van monitorvoorzieningen verklarende variabelen vormden in een samenhang
tussenn (bedrijfsmatige) autonomie en gunstigere (vooral externe) oordelen.
Ookk bleek dat een toenemende verzakelijking van de organisatie samenhing met een positieve
trendd in oordelen.
Gesteldd kan dus worden dat er empirische aanwijzingen gevonden zijn dat grotere
bedrijfsmatigee autonomie een succesvoorwaarde is, als het gezien de onzekere kenmerken van
dee omgeving passend is musea zakelijker te organiseren.
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Deell III

Conclusies en interpretaties
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Hoofdstukk 9 Musea, autonomisering en verandering
9.11

Inleiding

Dee centrale vraag van dit onderzoek was of toename van autonomie van musea in Nederland
dee kans op effectieve organisatie- en managementkenmerken doet toenemen, en dus ook of
toenamee van autonomie in de jaren '90 de kans op effectiviteit van musea heeft doen
toenemenn (zie hoofdstuk 2.3.1). In dit hoofdstuk worden de veranderingen in musea in de
jarenn '90 geïnterpreteerd in het licht van de uitkomsten in deel II van dit onderzoek.
Tweee voorbeelden van veranderingen in musea, waar een toename van autonomie te zien is
geweestt worden kort beschreven. Er worden vervolgens enige gegevens gepresenteerd, die de
feitelijkee toename van autonomie van musea in het afgelopen decennium illustreren. De stadia
(enn vormen van) autonomiseringsprocessen van musea in Nederland in de jaren '90 worden
beschreven.. Gepoogd is daarbij de in deel II gesuggereerde samenhangen tussen autonomie,
managementpassendheid,, organisatiepassendheid, monitorvoorzieningen en oordelen in de
tijdd te plaatsen. Tenslotte worden de aanwijzingen voor veranderingen in het draagvlak van
museaa gedurende deze periode geanalyseerd.

ELFSTANDIGEE MUSEA
GAANN OP ONTDEKKINGSREIS
TienTien Rijksmusea en museale diensten van het Rijk zijn op
11 januari verzelfstandigd. In de loop van dit jaar zullen er
nognog enkele volgen. Samen met de zes die sinds vorig jaar al
opop eigen benen staan zal hiermee straks de
verzelfstandigingsoperatieverzelfstandigingsoperatie van 22 museale diensten
zijnzijn voltooid.

FO T 00

BAR'VERSTEEG

IllustratieIllustratie 18 Openbare schatkamers in verandering, onder invloed van verzelfstandiging
Uit.KopUit.Kop van artikel in Uitleg, nr. 2, 18 Januari 1995, Cultuur en Media, p. 25, foto Bart Versteeg
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9.22

Toename van autonomie: twee voorbeelden

MuseumMuseum nr. 23 is een regionaal museum, dat bezig was in een geleidelijk proces zich te
ontworstelenontworstelen aan de (bureaucratische) greep van de overheid.
DeDe directeur had een zakelijke inslag met een scherp oog voor de mogelijkheden van de
musealemuseale publieksmarkt. Het streven was in de regio een toonaangevende rol te spelen. Het
managementmanagement wilde de uitdaging van grotere zelfstandigheid aan om de mogelijkheden
optimaaloptimaal te kunnen benutten en claimde informeel zeggenschap en verantwoordelijkheid op
allerleiallerlei aspecten van het beleid. Tegelijkertijd werd sterk geïnvesteerd in een draagvlak bij
hethetformele politieke machtcentrum. De feitelijk al verworven autonomie zou binnen
afzienbareafzienbare tijd worden geformaliseerd in een vorm van interne of externe verzelfstandiging.
AlsAls een soort bruidschat werd een financiële bijdrage gegeven voor het versterken van de
randvoorwaardenrandvoorwaarden (huisvesting) en technologische voorzieningen (nieuwe inrichting
exposities).exposities). Hier liep het museum als het ware op de ontwikkelingen vooruit.
DeDe managementstijl was relatief resultaatgericht, ontwikkelingsgericht en coöperatief. Naast
eeneen vernieuwende aanpak van de educatieve werkzaamheden, spraakmakende
tentoonstellingententoonstellingen en een flexibele structuur werd ingezet op het optimaliseren van de
bedrijfsmatigheidbedrijfsmatigheid van de organisatie. Door het draagvlak verder te verbreden, zoude
financiëlefinanciële mogelijkheden vergroot worden en daarmee de ambities gerealisereerd kunnen
worden. worden.

MuseumMuseum nr. 27 was een rijksmuseum, met een uitgebreide historische collectie en een
verzamelingverzameling gebouwen, dat formeel, vanuit de rijksoverheid verzelfstandigd werd. De
overgangovergang naar een verzelfstandigd museum in 1994 werd gezien als ".... onderdeel van een
veranderingsprocesveranderingsproces van langere duur, waarin het museum een nieuwe positie zoekt
overheidoverheid als opdrachtgever en de markt als afnemer"... "Geleidelijk ontwikkelde het museum
zichzich tot een bedrijf met meer oog voor de wensen van opdrachtgever en bezoekers"
(Jaarverslag(Jaarverslag 1994). Als pluspunten werden onder meergenoemd: een helder zicht op de
financiëlefinanciële huishouding, een veelbelovende Raad van Toezicht, een begin van integrale
kwaliteitszorgkwaliteitszorg en een op moderne leest geschoeid personeelsbeleid.
OnderOnder invloed van het Deltaplan voor Cultuurbeleid werden achterstanden op het gebied van
wetenschapwetenschap en conservering ingehaald en waren er plannenuitgewerkt ter verbetering van de
huisvestinghuisvesting van het museum. De in sommige kringen bestaande angst dat bedrijfsmatiger
werkenwerken de museale inhoud negatiefzou beïnvloeden, werd door de directie van dit museum
nietniet gedeeld; de noodzaak om zich geheel los te maken van de overheid overigens ook niet:
volgensvolgens de directie had intern verzelfstandigen ook mogelijk moeten zijn.
HoeHoe het zij: in dit museum leidde het onderhavige veranderingsproces tot een vrij flexibele,
matrixachtigematrixachtige organisatiestructuur, een innoverende cultuur, behoorlijk eindproductgeri
operatiemanagement,operatiemanagement, duidelijk ontwikkelingsgericht organisatiemanagement en
toenemendtoenemend coöperatief omgevingsmanagement. Ook de monitorvoorzieningen waren redelijk
uitgebreiduitgebreid te noemen. Oordelen van externe stakeholders waren gunstig, van interne
betrokkenenbetrokkenen redelijk gunstig. Autonomisering had tot op dat moment inderdaad een
veranderingverandering ten goede gebracht.
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Verschillen in autonomie tussen enquêtes en interviews

Bijj de start van dit onderzoek in 1992 was in veel musea net een proces van autonomisering in
gangg gezet en was er nog een grote onzekerheid over de uitkomsten ervan. In 1993 werd het
autonomiseringsprocess van de rijksmusea geformaliseerd in de "Wet verzelfstandiging
Rijksmusealee diensten". Dit proces vond ook navolging in een aantal overheidsmusea op het
niveauu van provincie en gemeentes. Daarmee werden de jaren '90 voor musea bij uitstek een
tijdperkk van 'privatisering en verzelfstandiging'.
Dee autonomiegegevens op basis van de enquêtes uit 1992 verschilden van de
autonomiegegevenss op basis van de interviews die ongeveer twee tot driejaar later verzameld
werden.. Beide datasets zijn vergeleken en geanalyseerd is of de verschillen kunnen worden
geïnterpreteerdd als een toename van autonomie.
9.3.19.3.1 Autonomie op basis van de enquêtedata: ruim honderd musea
Museaa in Nederland anno 1992 moesten, om tot besluitvorming te komen, vrij vaak vooraf
toestemmingg vragen aan het stuur- en regelcentrum; soms kwam besluitvorming in onderling
overlegg tot stand, voor een deel behoefden musea alleen achteraf verantwoording af te leggen.
Ditt laatste gold vooral voor exposities en collecties, interne organisatie en externe contacten.
OpOp deze beleidsterreinen hadden musea over het algemeen een grote eigen zeggenschap.
Voorall betreffende personeelsbeleid, financiën en beheer gebouwen moest regelmatig tevoren
overlegdd worden met het stuur- en regelcentrum. De laagste gemiddelde autonomie was die
betreffendee beheer gebouwen en huisvesting (zie tabel 9.1).
Ofschoonn aan alle aspecten van autonomie gemiddeld een vrij groot belang werd gehecht,
goldd dit het sterkst voor autonomie ten aanzien van exposities, collecties en organisatie. Het
belangg van personele en financiële autonomie werd gemiddeld bijna even hoog ingeschat,
directt gevolgd door autonomie betreffende externe contacten. Autonomie betreffende beheer
gebouwenn en huisvesting werd relatief het minst belangrijk gevonden. De feitelijke mate van
autonomiee nam gemiddeld toe per categoriegrootte (gebaseerd op aantal formatieplaatsen).
Kleinee musea hadden gemiddeld beduidend minder autonomie dan grotere musea. Gemiddeld
scoordenn zelfstandige musea vergeleken met overheidsmusea iets hoger op personele en
financiëlee autonomie en autonomie betreffende huisvesting, terwijl autonomie betreffende
expositiess in overheidsmusea gemiddeld iets groter was.
Blijkenss de enquêtegegevens was het belang dat aan autonomie werd gehecht in
overheidsmuseaa gemiddeld groter dan in stichtingen en andere zelfstandige musea. Dit zou
kunnenn wijzen op het karakter van overheidsbemoeienis: deze zou vaker bureaucratisch,
onpersoonlijkk en ondoorzichtig van aard zijn (MCA-achtig), terwijl beperkingen in eigen
zeggenschapp in niet-overheidsmusea wellicht meer terug te voeren waren op persoonlijke
verhoudingenn tussen museumdirecteur en het bestuur. Overigens kan ook de persoonlijke
invullingg van een wethoudersportefeuille een groot verschil voor musea maken. Hoewel een
sterkee persoonlijke betrokkenheid en bemoeienis niet altijd positief ervaren werd door
museumdirecteuren,, leken deze laatste een dergelijke duidelijke betrokkenheid in ieder geval
tee prefereren boven een bureaucratische, ambtelijke bemoeienis:
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"Gelukkig"Gelukkig heb ik wel een eigen lijn met de wethouder, een periodiek overleg. Ik kan hem
ookook altijd bellen en hij bemoeit zich ook lekker overal mee. Dat vind ik prettig omdat je
andersanders volstrekt in die ambtenarij verstrikt raakt; ik heb veel liever met de wethouder
vanvan doen." (Interview met directeur museum nr. 15 )
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bedrijfsmatigee autonomie
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FiguurFiguur 9.1 Verdeling van musea over drie autonomiecategorieën op basis van enquêtedata
Autonomie e
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n=30 0
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opp basis van enquêtes op basis van interviews
allee geënquêteerde musea
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16% %
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300 geselecteerde musea 30 geselecteerde musea
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23,3%
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FiguurFiguur 9.2: Een groot deel van de musea lijkt tijdens de interviews grotere autonomie te hebben
tijdenstijdens de enquêtes.
9.3.29.3.2

Autonomie in de enquêtes en de interviews vergeleken

Dee autonomie van veel musea op basis van de interviewgegevens was duidelijk groter dan op
basiss van de enquêtegegevens. Vooral de autonomie op bedrijfsmatige aspecten was relatief
laagg op het moment in 1992 (zie fig. 9.1 en 8.1). Ongeveer de helft van de ruim honderd
geënquêteerdee musea viel in een autonomiecategorie met een score van 3.6 of minder. Van de
geselecteerdee dertig musea voor de interviews had op basis van de enquêtegegevens de helft
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eenn autonomiescore van 3.6 of minder. Tijdens de interviews echter bleken van deze dertig
museaa nog slechts 10 % in die categorie te vallen (zie figuur 9.2).
Hett belang dat gehacht werd aan inhoudelijke autonomie was in de enquêtes bij
overheidsmuseaa groter dan in zelfstandige musea. Dit verschil tussen zelfstandige en
overheidsmuseaa werd in de interviews niet duidelijk teruggevonden: de verzelfstandigde
museaa bleven inhoudelijke autonomie onverminderd belangrijk vinden.
Dee verschillen tussen enquêtegegevens en interviewgegevens betroffen vooral de aspecten
financiëlee en personele autonomie. Tijdens de enquête was de gemiddelde autonomiescore op
beidee aspecten gelijk (3.1). In de interviewdata was de gemiddelde score voor de personele
autonomiee beduidend hoger (4.2). Terwijl de financiële autonomie weliswaar ook iets hoger
scoordee dan in de enquêtes (3.7), bleef de financiële autonomie nog beduidend achter bij de
meestee andere aspecten van autonomie.
Hett leek er dus op dat in het tijdsverloop tussen enquête (in 1992) en interviews (in 1994-5)
mett name de autonomie betreffende het personeelsbeleid sterk was toegenomen, en de
financiëlee autonomie in iets mindere mate. Dat verklaart misschien het feit dat juist aan
financiëlee autonomie gedurende de interviews het grootste belang werd toegekend (tijdens de
enquêtee was dat personele én financiële autonomie). Slechts de gemiddelde autonomie
betreffendee huisvesting was even laag gebleven in zowel enquête- als interviewdata. Hier
werdd echter in beide gevallen het minste belang aan toegekend.
Dee geconstateerde hogere autonomiescores tijdens de interviews vergeleken met de enquêtes
zijnn op twee manieren te verklaren:
err was een feitelijke toename in autonomie tussen de enquêtes in 1992 en de interviews
diee later werden afgenomen
err werd tijdens de interviews gedetailleerder ondervraagd en meer doorgevraagd,
waardoorr de feitelijke autonomie dichter benaderd is dan tijdens de enquêtes, toen
wellichtt meer de formele mate van autonomie werd weergegeven. Daardoor geven de
autonomiedataa tijdens de interviews exacter de feitelijke autonomie weer.
Verschillenn inautonomie e
volgenss management t
toe-- of afname aantal l
autonomie e musea a
11
afname e

gelijk k

13 3

toename e

16 6

Verschillenn in autonomie
opp basis van analyse
toe-- of afname aantal l
autonomie e musea a
11
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toename e
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onbekend d

33
55
55
55
10 0
11

FiguurFiguur 9.3 Verschillen in autonomie: toename of precisering van enquêtedata?
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Alss we de antwoorden van directeuren tijdens de interviews op de algemene vraag of hun
autonomiee was toegenomen er bij betrekken, dan blijkt dat in meer dan de helft van de
onderzochtee gevallen museumdirecteuren aangaven dat recent de autonomie was toegenomen.
Inn 10 gevallen was dat ook aantoonbaar in de data, in 5 gevallen kon geen feitelijke toename
inn autonomie geconstateerd worden (figuur 9.3).
Concluderendd kan voor tien van de dertig onderzochte musea met redelijke zekerheid gesteld
worden,, dat er een feitelijke toename van autonomie had plaats gevonden in de periode
tussenn 1992 en 1996. In vijf gevallen waarvan hogere autonomiescores werden 'gemeten', gaf
hett management aan dat er geen verandering had plaats gevonden. In die gevallen was het
waarschijnlijkerr dat de tijdens de interviews gevonden grotere autonomie gezien moet worden
alss een precisering van de tijdens de enquête gevonden data.
9.44

Vormen en stadia van autonomisering in musea in de jaren '90

9.4.19.4.1 Beperkte autonomie van overheidsmusea
Wee hebben gezien dat aan het eind van de jaren '80 de organisatie van musea sterk onder druk
stondd (h.3). Er werden andere eisen aan musea gesteld dan in het verleden: niet alleen op het
professioneel-inhoudelijkee vlak, maar ook in bedrijfsmatige opzicht, terwijl er tegelijkertijd
voorall in overheidsmusea een beperkte autonomie was óp bedrijfsmatige beleidsterreinen. Op
veell punten moest tevoren toestemming gevraagd worden, het kwam voor dat
museumdirecteurenn geen enkele inzicht hadden in de financiële en personeelsadministratie.
Daaromm werden soms schaduwadministraties bijgehouden. Het aantal activiteiten en daarmee
dee financiële behoeften van musea namen in de afgelopen decennia steeds verder toe, de
vanzelfsprekendee financiering vanuit overheden nam echter af. Op het professioneelinhoudelijkee vlak daarentegen hadden overheidsmusea juist een relatief grote vrijheid van
handelen.. En die vrijheid werd gekoesterd.
9.4.29.4.2 Decentralisatie
Eenn eerste ronde van decentralisatie werd al in gang gezet in de jaren '80 (zie ook h. 3.7.2).65
Plannenn werden gemaakt welke musea onder de rijksoverheid zouden moeten vallen en welke
museaa naar de lagere overheidsniveaus (provincies) zouden moeten worden afgestoten.
Eenn andere vorm van decentralisatie werd aan het eind van dat decennium gerealiseerd: een
aantall administratieve taken werden overgeheveld naar museale eenheden toe. Grote musea
kregenn eigen administratieve afdelingen, maar bleven financieel verantwoording schuldig aan
eenn ambtelijke afdeling van de overheid. De afstand tussen de Haagse overheidsdiensten en
dee rijksmusea bleef letterlijk en figuurlijk te groot, waardoor het gebrek aan eigen
zeggenschapp in de rijksmusea, meer dan in overheidsmusea op lagere niveaus, als een
Uitt de enquêtegegevens bleek dat er al in de jaren '80 veel reorganisaties in musea hebben
plaatsgevonden.. Vanaf begin jaren '90 nam dit aantal sterk toe:
1980-1984 4 1984-1988 8 1989-1990 0 1991-1992 2 totaal l
n-101 1
10 0
19 9
16 6
37 7
82 2
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belemmeringg werd ervaren. Op gemeenteniveau werd voor veel musea een groot deel van de
financiëlee afwikkeling van zaken geheel ambtelijk geregeld. Sommige musea waren daar blij
mee,, andere zagen het als een beperking van hun eigen mogelijkheden.
9.4.39.4.3 Interne verzelfstandiging
Naa het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer in 1988 (zie hoofdstuk 3.7.3)
aangaandee het functioneren van de rijksmusea werd besloten dat de 21 rijksmuseale diensten
moestenn worden verzelfstandigd, met als doel een zakelijker en slagvaardiger bedrijfsvoering.
Hett verzelfstandigingsproces van de rijksmusea verliep in fasen, het was een proces met een
openn eind, en het werd vormgegeven in nauw overleg met de betreffende musea. In zes musea
werdd geëxperimenteerd om middels verregaande decentralisatie van bevoegdheden een vorm
vann maximale zelfstandigheid binnen de overheid (interne verzelfstandiging) te realiseren.
Eenn lumpsum budget werd toegewezen, langere termijn afspraken gemaakt, sparen over het
jaarr heen en bijverdienen binnen bepaalde grenzen werd toegestaan en met uitzondering van
dee huisvesting werd gedwongen winkelnering zo veel mogelijk afgeschaft. Politieke sturing
bleeff mogelijk, maar slechts op hoofdlijnen. Dit alles in zorgvuldig overleg met alle
betrokkenen.. Ook in grotere gemeentes en provincies werden autonomiseringsprocessen
ingezet,, soms op initiatief van een museum en soms op initiatief van lokale bestuurders. Er
werdenn door de musea verschillende vrijheden verworven, wat neerkwam op een vorm van
internee verzelfstandiging.
Hett merendeel van de lokale musea gaf aan de band met de overheid niet geheel te willen
verbreken:: liever een relatie met de overheid, die tevens een (financiële) verantwoordelijkheid
vann de overheid voor het betreffende museum inhield, dan volledige autonomie. Ook werd
nogg vaak de maatschappelijke legitimatie en erkenning waarmee in Nederland een relatie met
dee overheid verbonden was als een positief punt ervaren. De rijksoverheid constateerde dat
internee verzelfstandiging voor de rijksmusea niet die cultuuromslag in musea en overheid
bewerkstelligdee die nodig leek om werkelijk te resulteren in effectief functionerende musea.
Eenn enkele geïnterviewde directeur van een verzelfstandigd rijksmuseum was van mening dat
mett interne verzelfstandiging wellicht dezelfde autonomie te bereiken was geweest, mits de
overheidd maar bereid zou zijn geweest een deel van hun bemoeienis los te laten. Andere
directeurenn daarentegen waren van mening dat externe verzelfstandiging een noodzakelijke
stapp was voor overheid én musea om werkelijk flexibel in te kunnen spelen op alle
mogelijkhedenn die de markt biedt.
Doorr grotere zelfstandigheid ontstonden hybride oriëntaties, waardoor interne afstemming
tussenn marktegerichte en taakgerichte oriëntaties in toenemende mate aandacht vroeg. Om die
afstemmingg te realiseren was een niet-hiërarchische, flexibele coördinatiestructuur nodig, en
eenn lerende, op innovatie gerichte cultuur. En om dat te bereiken werd vrijheid van handelen
weerr als een voorwaarde gezien. Zo kon toegenomen zelfstandigheid binnen een
organisatiebestell de behoefte aan nog grotere eigen zeggenschap versterken en een
verdergaandee autonomisering stimuleren.
9.4.49.4.4 Externe verzelfstandiging
Opp basis van de ervaringen met interne verzelfstandiging opgedaan, werd gekozen voor een
vormm van externe verzelfstandiging van de rijksmusea. Al in 1991 werd het principebesluit
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genomenn tot externe in plaats van interne verzelfstandiging van rijksmusea, in 1992 werd
beslotenn de rijksmusea om te vormen tot stichtingen volgens het commissarissenmodel. Dit
houdtt in dat de directie formeel 'het bestuur' van de stichting vormt, terwijl er daarnaast
slechtss een Raad van Toezicht is, vergelijkbaar met een Raad van Commissarissen bij een
NV.. Deze Raad wordt benoemd door de minister, maar zit er niet namens de minister. De
positiee van de directeur werd daarmee versterkt, vergeleken met de positie van de directeur in
eenn model waar een eventueel te vormen 'stichtingsbestuur' het stuur- en regelcentrum is.
Err werden modelstatuten opgesteld, waarin de ministeriele verantwoordelijkheden werden
geregeld:: het in beheer geven van collecties en de bekostiging van museale activiteiten. In
19933 werd de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten zowel door de Tweede als de
Eerstee Kamer unaniem aangenomen. Daarbij was vooral de veranderende positie van de
medewerkerss punt van discussie. Uitgebreid werd in de wet ingegaan op deze positie. Een
CAOO werd gerealiseerd die een breed draagvlak kreeg, er werd een netto-netto garantie
gegeven,, zodat medewerkers er op korte termijn niet in salaris op achteruit zouden gaan, de
medewerkerss behielden hun opgebouwde pensioenrechten bij de overgang van ABP naar een
nieuww pensioenfonds, bestaande dienstencommissies werden ondernemingsraden en voor een
overgangsperiodee werd een sociaal statuut met bezwarenregeling opgesteld. De gebouwen en
terreinenn bleven verder eigendom van het Rijk en de musea sloten huurovereenkomsten af,
waarinn rechten en plichten van de verschillende partijen werden vastgelegd (Bloemberg,
1994). .
Gezienn de signalen vanuit lokale musea dat bestaande beperkingen in zeggenschap over de
(financiëlee investeringen in) huisvesting en het intern onderhoud soms problemen opleveren,
kann het realiseren van een contractuele relatie huurder / verhuurder wellicht ook daar een
oplossingg bieden.
Opp de as MCA-CMO is de positie van de verzelfstandigde rijksmusea die van de
'contractuelee multi-organisatie'. De bedoeling was oorspronkelijk ook dat overheid en
museumm contracten zouden afsluiten volgens een 'aannemersmodei'. De overheid zou als één
vann de 'inkopers' op de museale markt bij het museum bepaalde diensten en producten kunnen
inkopenn (Kapteijns, 1992). Door meetbare kengetallen te ontwikkelen zou de overheid musea
kunnenn afrekenen op geleverde prestaties. De contracten waar de meeste rijksmusea echter op
zijnn uitgekomen, werden uiteindelijk meer volgens een soort 'architectenmoder vormgegeven:
hett museum wordt 'ingehuurd' en betaald op basis van afspraken op hoofdlijnen, in
vertrouwenn op de professionaliteit en kwaliteit van de prestaties van het betreffende
museum.. Het organiseren van vertrouwen67 is in dit soort gevallen een belangrijke functie van
hett omgevings-management van de verzelfstandigde instelling. Slechts op onderdelen kunnen
inn organisaties als musea de prestaties gespecificeerd worden naar meetbare kengetallen. Het
blijktt bijzonder moeilijk kwalitatieve criteria te vinden die 'hard' genoeg zijn om organisaties
Noordhoekk en Muntenga stellen, dat om een ideale sturingsrelatie te realiseren gebaseerd
opp maximale zelfsturing en minimale bijsturing, er een basis van onderling vertrouwen moet
zijn.. Dit vertrouwen zal bij het sturende orgaan alleen ontstaan, als er bij de aan te sturen
organisatiee een passend evenwicht bestaat tussen betrouwbaarheid en responsiviteit
(Noordhoek,, 1998).
Hett thema 'organiseren van vertrouwen' is een onderzoeksprogramma aan de universiteit
vann Utrecht, dat er op gericht is een tegenwicht te bieden in de nadruk op kwantitatieve
gegevens,, door kwalitatieve argumenten 'meetbaar' te maken (Raub, 1996).
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alss musea geheel op af te rekenen68. Bovendien roept een sterk gespecificeerd contract, vooral
alss de producten moeilijk meetbaar zijn, een gevaar op dat het formele machtcentrum zich
tochh weer tot op de details zou gaan bemoeien met de musea. Voor de organisatie-eenheid zou
eenn dergelijke detailbemoeienis contraproductief zijn op de inzet van het
autonomiseringsproces. .
Tegelijkertijdd is geconstateerd dat de uitgewerktheid van de monitorvoorzieningen een
belangrijkee succesvoorwaarde was, omdat daarmee omgevingsgevoeliger kan worden
gestuurdd en bijgestuurd. Het vrij laten van organisaties als musea vraagt van het stuur- en
regelcentrumm vertrouwen in de professionaliteit van de taakuitoefening en in de
betrouwbaarheidd van de bedrijfsvoering van de instelling. Het is primair de taak van de
instellingg dit vertrouwen te organiseren middels duidelijke afspraken, ondersteund door
helderee beoordelingscriteria en herkenbare indicatoren. Ook in ditt verband zijn uitgewerkte
monitorvoorzieningenn onontbeerlijk.
Dee verantwoordelijkheid voor het beheer en behoud van de rijkscollecties is wettelijk bij de
rijksoverheidd gebleven. Op dit punt zijn lange termijn beheersovereenkomsten afgesloten
tussenn musea en overheid. De afdeling inspectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst heeft de
taakk gekregen toe te zien op de uitvoering van de vastgelegde afspraken. Met het formuleren
vann betrouwbare, zo mogelijk meetbare prestaties van beheer en behoud van collecties is in de
afgelopenn jaren vanuit deze dienst, in samenspraak met de individuele musea, wel een start
gemaakt. .
9.4.59.4.5 Privatisering
Err zijn in dit onderzoek geen voorbeelden gevonden van de meest vergaande vorm van
autonomisering,, privatisering of afstoting. Wel kwam de rijksoverheid tot de conclusie dat
sommigee rijksmusea te weinig overlevingskans zouden hebben in een extern verzelfstandigde
vormm en in die gevallen werd besloten tot samenvoeging. Een klein musea waar weinig
professionelee kennis in huis was, werd bijvoorbeeld bij een grotere eenheid gevoegd. Voor
enkelee kleine eenheden met een relatief grote inhoudelijke professionaliteit van de organisatie
werdd gestreefd naar samenvoeging om sterker te staan in de markt. Slechts een enkel
voorbeeldd werd gevonden dat een lokaal museum op de nominatie stond te worden
geprivatiseerd,, omdat ingeschat werd dat een commerciële exploitatie een redelijk alternatief
zouu kunnen bieden. Uiteindelijk is dit overigens niet doorgegaan.
Opvallendd was, dat één zelfstandig museum in dit onderzoek te kennen gaf bereid te zijn een
deell van de eigen autonomie prijs te geven, in ruil voor de status en de relatieve 'zekerheid'
vann een overheidsmuseum. In deze tijd van verzelfstandiging en privatisering blijkt dus ook
déprivatiseringg tot de mogelijkheden te behoren. In de meeste voorbeelden, zowel van vormen
vann privatisering (of beter van interne en externe verzelfstandiging) als van een vorm van
déprivatisering,, was het resultaat dat de musea zich positioneren in het overgangsgebied
tussenn publiek en privaat.
688

Een aandachtspunt is in dit verband het onderzoeksgegeven (Sylvester, 1999b)dat één van
dee faalfactoren van privatisering in de praktijk juist is deze meetbaarheid van het product. Des
tee belangrijker is het een grote inzet te plegen op het vinden van redelijk betrouwbare
indicatorenn ten aanzien van het functioneren van de organisatie en de effecten er van.
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9.55

Verandering in musea

9.5.19.5.1

Verandering van het management

Inn hoofdstuk 8 was geconcludeerd dat met name de passendheid van bedrijfsmatige
organisatiekenmerkenn en monitoring de verklarende variabelen zijn tussen (bedrijfsmatige)
autonomiee en (externe) oordelen. Managementpassendheid hangt wel samen met toenemende
bedrijfsmatigee autonomie en ook met interne oordelen, echter niet met externe oordelen. De
gevondenn samenhang is overigens niet per definitie een causale relatie. Er zijn in de praktijk
driee veranderingstrajecten in musea te onderscheiden.
1..
Vanuit verschillende museale eenheden werd door het management behoefte gevoeld
aann grotere autonomie om flexibel te kunnen inspelen op die veranderingen in de omgeving.
Inn die gevallen was er wel een relatief passend management bij de omgeving, maar
onvoldoendee eigen beslissingsruimte om de organisatie ook passend te maken. Verregaande
bemoeieniss van de overheid werd afgewezen, constructies werden verzonnen om eigen
financiëlee ruimte te creëren. Door een actief omgevingsmanagement in de richting van het
stuur-- en regelcentrum (meestal de overheid) werd grotere autonomie als het ware
afgedwongen.. De samenhang tussen autonomie en managementstijl hield in dit geval in dat
tenn gevolge van een bij de omgeving passende managementstijl de autonomie 'veroverd'
werd. .
2..
Een omgekeerd traject kwam voor waar bijvoorbeeld autonomisering door het stuwenn regelcentrum gebruikt werd als een breekijzer om een museum met een stagnerende
organisatieontwikkelingg in beweging te zetten. Er zijn aanwijzingen dat verschillende musea
mett een grote professioneel-inhoudelijke vrijheid en een beperkte bedrijfsmatige autonomie
(zoalss dat rond de jaren '90 voor de meeste overheidsmusea gold), vaker een interne,
professioneell georiënteerde gerichtheid hadden; er waren weinig externe prikkels om flexibel
inn te spelen op veranderingen in de omgeving. Autonomisering (toename van bedrijfsmatige
autonomie)) werd dan soms gebruikt, zoals één directeur het verwoordde, als 'een steen in de
vijver', vijver',
Naarr aanleiding van bijvoorbeeld een taakdoorlichting, een kerntakendiscussie of een
ambtelijkee reorganisatie in de lokale overheid, werden verschillende lokale musea
geconfronteerdd met nieuwe ideeën over de relatie tussen overheid en culturele organisaties.
Verzelfstandigingg van musea werd niet altijd door het zittende management toegejuicht. Dit
werdd dan vaak door het stuur- en regelcentrum aangegrepen om een nieuw management te
installeren.. Nieuwe directeuren werden geworven op hun kwaliteiten voor het aansturen van
hett ingezette autonomiseringsproces. Dit was een tweede vorm van samenhang tussen
autonomiseringg en verandering van managementstijl, waarbij in het veranderingstraject eerst
groteree autonomie werd toegekend, en vervolgens een situatie werd gecreëerd waarin passend
managementt een kans kreeg.
3..
Een derde veranderingstraject waarbij er samenhang tussen managementstijl en
autonomiee gevonden kon worden, hield in dat een professionaliseringstraject en een
autonomiseringstrajectt min of meer parallel liepen, beide in antwoord op veranderende eisen
vanuitt de omgeving. Een direct causaal verband tussen passend management en toenemende
autonomiee kan dan niet gelegd worden.
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Err werd er in het afgelopen decennium sterk ingezet op scholing van zittende managers, in
antwoordd op de veranderende eisen van de samenleving. De Nederlandse Museumvereniging
namm het voortouw in een intensief scholingsprogramma voor museumdirecteuren en
medewerkers.. Dit ondersteunde de professionalisering van museummanagement, dat getuige
dee uitkomsten van dit onderzoek onder meer geleidt heeft tot een passender
operatiemanagementt (zie h.7.5). De conservator die er een aantal managementtaken bij deed
wass in de meeste grotere musea al eerder verleden tijd. De stijl van omgevingsmanagement
wass in de afgelopen jaren bovendien meer coöperatief geworden en minder confronterend.
Voorlichterss werden aangesteld, publieksonderzoeken ondernomen, begrippen als public
relations,, communicatie, marketingg en reclame hebben ook in musea hun weg gevonden.
Museaa leken al langer geneigd zich wat meer aan te trekken van de omgeving en ontdekten
hett voordeel van gericht omgevingsmanagement. De vraag naar de legitimiteit van musea in
onzee samenleving was al in 1986 heel expliciet op de agenda gezet in de dissertatie van
Vaessenn (Vaessen, 1986)
Deelss in navolging van andere overheden werd tegelijkertijd de afstand tussen overheid en
instellingenn alom groter. Overheden gingen op hoofdlijnen besturen, musea werden meer
autonoom.. Beide parallelle trajecten konden tot uiting komen in een samenhang tussen
autonomiee en managementpasssendheid.
Kortom,, de samenhang tussen toenemende autonomisering en passender management is op
verschillendee wijzen te interpreteren: als een parallelle ontwikkeling, of als een opeenvolging
vann ontwikkelingen. Autonomie kan het resultaat zijn van de behoeften van bij de omgeving
passendd management, of autonomie kan een aanleiding zijn om een nieuw management aan te
stellenn met een andere stijl. Wel lijkt duidelijk dat passender management (in samenhang met
autonomisering)) in de tijd zijn beslag krijgt voor er organisatiepassendheid is gerealiseerd.
Hett lijkt waarschijnlijk dat passend management een voorwaarde is voor het realiseren van
passenderr organisatiekenmerken in musea.
9.5.29.5.2 Verandering van de organisatie
Hett is te verwachten dat dankzij passender, omgevingsgericht management ook de organisatie
sterkerr op de omgevingsgericht wordt. Als eerste werd veelal geïnvesteerd in een meer
'zoekgerichte'' technologie vanuit professioneel-inhoudelijk perspectief: een grotere diversiteit
inn (wisselende) tentoonstellingen, aantrekkelijkere en ruimere huisvesting en nieuwe
technischee hulpmiddelen. In de eerste jaren van autonomisering leek vooral de
omgevingspassendheidd van deze technologiekenmerken duidelijk toegenomen.
Reorganisatiess waarbij de structuur moeten worden aangepast kunnen vaker op weerstand
rekenen,, in het bijzonder wanneer het gaat om een structuur die Mintzberg typeert als een
'professionelee bureaucratie* (Mintzberg, 1983). Al jaren was in musea vanuit
publieksdienstenn geprobeerd de hegemonie van 'conservatoren' en wetenschappers open te
brekenn (Wengen, 1975, Wengen, 1992). Publieksgerichte functies bleven in veel musea lange
tijdd ondergeschikt aan wetenschappelijke, collectiegerichte functies. Een dergelijke stevig
verankerdee professionele cultuur en structuur was niet eenvoudig te doorbreken.
699

Toch lijken educatief medewerkers langzamerhand in sommige musea meer erkenning
gekregenn te hebben. Illustratief is dat hun titel soms educatief conservator is geworden en dat
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Verzelfstandigingg was in ettelijke musea een stimulans om de publiekstaak hoger op de
agendaa van het museummanagement te zetten. Na de technologische veranderingen kreeg dit
inn tweede instantie ook veranderingen in structuur tot gevolg: een andere relatie tussen
bijvoorbeeldd publieksmedewerkers en collectiemedewerkers, meer samenwerking wellicht,
hett introduceren tentoonstellingswerkgroepen, het aannemen van p.r.-medewerkers, en andere
communicatielijnenn in samenhang daarmee.
donderdagg !5novemoe' 1990

OPiNC

IllustratieIllustratie 20 Het Deltaplan voor Cultuurbehoud heeft depositie van de restaurateur in musea
versterkt.versterkt. Uit: NRC Handelsblad, 15 november 1990, Opiniep.9, ill. Vernield doek van Jan
uituit 1643 in het Dordts Museum,(foto M. Boyer), art. K.H. Aben
Dee verzelfstandiging van de rijksmusea was ook mede aanleiding om betreffende het
cultuurbehoudd technologische aanpassingen te realiseren. De overheid was zich er van bewust
datt het opzadelen van een verzelfstandigde organisatie met grote achterstanden in het beheer
enn het behoud van collecties een groot risico was. Het zou dit privatiseringsexperiment al bij
dee geboorte kansloos maken. Daarom is het Deltaplan voor Cultuurbehoud (WVC, 1990b)
ingezet.. De uitvoering van dit plan heeft ook doorgewerkt in de gehele organisatie van het
cultuurbehoud.. Er is ervaring opgedaan met projectmatig werken. De positie van de
restaurateurr in de museumhiërarchie, die in het verleden zeer zwak was, is bovendien
duidelijkk verbeterd. Na een periode van inventarisatie en investeringen in beheer en behoud
zijnn er duidelijke afspraken gemaakt, gebaseerd op kwaliteitscriteria en outputverplichtingen
inn ruil voor financiële ondersteuning, waar de musea aan gehouden zijn. Een onafhankelijke
inspectiee controleert deze afspraken om de kwaliteit van het beheer en behoud van ons
cultuurbezitt te waarborgen. Zo is er in de afgelopen periode onder invloed van veranderingen
inn de omgeving en mede gestimuleerd door de plannen voor autonomisering duidelijk
structurelee verschuivingen in posities van professionele medewerkers te zien geweest.

hunn positie en soms zelfs hun takenpakket na verloop van tijd nauwelijks meer te
onderscheidenn is van andere conservatoren.
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Slechtss in enkele gevallen heeft dit op het moment van onderzoek ook al geleidt tot het
realiserenn van matrixachtige structuren, waarin een integrale afweging gemaakt wordt,
rekeningg houdend met alle onzekerheden van de opgave.
Onderr invloed van autonomisering ontstonden tevens nieuwe financiële en personele
afdelingenn binnen musea die de ondersteunende taken van overheidsafdelingen overnamen.
Somss werden ambtenaren gewoon overgeheveld naar de verzelfstandigde organisatie. In dat
gevall was de gevonden samenhang tevens een direct causaal verband.
Dee onderzoeksgegevens suggereerden overigens dat op het moment van onderzoek de
kenmerkenn van de bedrijfsmatige organisatie nog onvoldoende passend waren. Veel
directeurenn waren zich wel bewust geworden van de noodzaak bedrijfsmatiger te werken,
klantvriendelijkheidd was hoger op de agenda gekomen en er was door de perspectieven
vann grotere zelfstandigheid in verschillende musea een nieuw enthousiasme gegenereerd.
Maarr dit had (nog niet) geleidt tot een op alle punten passende bedrijfsmatige organisatie.
Overigenss bleek uit een onderzoek over decentralisatie en autonomisering in de praktijk
(Burger,, 1992) dat in veel autonomiseringsgevallen de veranderingen in de richting van een
groteree bedrijfmatigheid startten met een verandering in cultuur. Ander onderzoek liet zien dat
organisatieveranderingenn bij de politie een zelfde patroon volgden en uiteindelijk wel degelijk
lekenn te resulteren in structurele aanpassingen van de organisatie (Kastelein, 1997, Treur,
1998).. Een bedrijfmatiger cultuur lijkt dus een belangrijk startpunt van een verandering in de
richtingrichting van een passender bedrijfsvoering.
9.5.39.5.3 De intermediaire rol van managementpassendheid
Hett ontbreken van een samenhang tussen managementpassendheid en effectiviteit kan
verklaardd worden uit de hierboven gesuggereerde noodzaak om eerst managementpassendheid
tee realiseren, om vervolgens organisatiepassendheid te kunnen realiseren. Aangezien dit
onderzoekk werd uitgevoerd op het moment dat autonomiseringsprocessen in volle gang
waren,, is het verklaarbaar dat weliswaar een samenhang gevonden werd tussen autonomie en
managementpassendheid,, maar dat dit nog niet geresulteerd had in passender
organisatiekenmerkenn en de daarmee samenhangende gunstigere oordelen.
Err is nog een tweede verklaring mogelijk voor het ontbreken van een samenhang tussen
managementpassendheidd en gunstigere oordelen. In hoofdstuk 8.5.3 is aangegeven dat nietpassendheidd van (vooral) managementkenmerken in twee vormen voorkomt. Voortvloeiende
uitt de definitie van passendheid is er van uitgegaan dat hoe kleiner de discrepantie tussen
opgave-onzekerheidd en managementkenmerken is, hoe groter de (externe) passendheid is.
Dezee discrepantie kan positief of negatief zijn. Vanuit een systeemperspectief wordt dat
geïnterpreteerdd als niet-passendheid. Vanuit een veranderingsperspectief zou een negatieve
afwijkingg geïnterpreteerd kunnen worden als een managementstijl die 'achterloopt' bij de
omgevingsonzekerheid.. Een positieve discrepantie zou kunnen wijzen op een
managementstijll die 'vooruitloopt' op veranderingen in de omgeving. Als het waar is dat
managementpassendheidd een belangrijke voorwaarde is om organisatiepassendheid te
realiseren,, dan kan een relatief hoge score voor de managementstijl wellicht een strategie zijn
omm veranderingen in de organisatie te stimuleren en vanuit die optiek zeer effectief zijn. De
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uitkomstenn van het onderzoek op dit punt kunnen dus enigszins vertekend zijn door een te
'statische'' interpretatie van het begrip 'passendheid van de managementstijl'.
9.66

Draagvlak van musea

9.6.19.6.1 Extern draagvlak
Ditt onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat in samenhang met autonomisering de kans
opp gunstiger oordelen toeneemt. Onder meer een grotere bedrijfsmatigheid van de organisatie
iss in het onderzoek naar voren gekomen als verklarende variabele. Een managementstijl die
passenderr was bleek geen voldoende voorwaarde voor gunstiger externe oordelen, maar leek
well een noodzakelijke voorwaarde om op den duur passender organisatiekenmerken te
realiseren.. Intern leek er overigens wel waardering te zijn voor toenemende
managementpassendheid,, extern leek dit niet direct te resulteren in positieve oordelen. Eén
vann de aspecten van de managementstijl, die ook zichtbaar was voor de buitenwereld, was de
stijll van omgevingsmanagement. Een passende stijl van omgevingsmanagement bleek ook
well degelijk enige samenhang met gunstige oordelen te vertonen. Als public relations
activiteitenn echter niet aansluiten bij wat er verder binnen de organisatie gebeurt, dan zijn ze
slechtss een vlag op een modderschuit en schieten ze op den duur het doel voorbij. Mensen
latenn zich hooguit op korte termijn verblinden door de schone schijn, maar als hun ervaringen
niett aansluiten bij de gewekte verwachtingen, zal dit op den duur hun oordeel negatief
beïnvloedenn (Kotier, 1975).
Indicatieff kan zijn welke plaats in de hiërarchie een p.r- functionaris inneemt. In musea was
vaakk aan een publieksmedewerker een p.r- takenpakket 'erbij' gegeven. Om integrale
afwegingenn te kunnen maken zou het echter effectiever zijn dat een dergelijke functionaris op
eenn plek in de hiërarchie dichtbij het organisatiemanagement was gesitueerd. Vanuit het
organisatiemanagementt moet immers aansluiting gevonden worden bij de informatie die
vanuitt de omgeving wordt aangedragen om het langere termijn beleid.
Hett museummanagement op organisatieniveau liet op het moment van onderzoek nog het
minstee veranderingen zien: het middenkader van professioneel-inhoudelijke medewerkers
bleeff sterk bepalend voor het lange termijn beleid van musea. Passender kenmerken van
operatie-- en omgevingsmanagement hoefde dus op het moment van onderzoek nog niet te
betekenenn dat ook het beleid al zozeer was aangepast, dat voor externe stakeholders
veranderingenn zichtbaar werden. Gunstiger oordelen werden dan nog niet zichtbaar.
Gezienn de gevonden samenhangen tussen oordelen en autonomie lijkt het overigens
aannemelijk,, dat het draagvlak van musea in het afgelopen decennium, mede onder invloed
vann autonomisering, is toegenomen. Ook de gemiddeld positieve trend in oordelen wijst in die
richting.richting. De indruk bestaat dat veel externe stakeholders vooral de toegenomen aandacht voor
hett publiek positief waardeerden. Deze aandacht voor publiek kwam tot uiting in een grotere
nadrukk op breed toegankelijke recreatieve activiteiten, meer aandacht voor omgevingsmanagement,, zoals publieksonderzoeken, reclame en informatieverschaffing en een
toegenomenn klantgerichthied van de cultuur. Ook voorzieningen zoals winkeltjes en
restaurantss droegen bij aan de in toenemende mate positieve mening van veel externe
stakeholders.stakeholders. Door minder afhankelijkheid van de overheid nam in zekere zin de
afhankelijkheidd van andere stakeholders, zoals het publiek toe. Een toegenomen externe
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oriëntatie,, bedrijfsmatiger en efficiënter werken en grotere klantvriendelijkheid wierpen zijn
vruchtenn af.
Daarbijj kwam dat musea vanuit sommige lokale machtcentra of subsidiegevers in de
afgelopenn tijd meer vanuit een economisch perspectief werden gewaardeerd. Niet of niet
alleenn vanuit een cultureel perspectief werden musea ondersteund. Het belang van toerisme en
recreatiee voor de economische positie van een stad kan sterk beïnvloed worden door
aansprekendee culturele instellingen (Aalst, 1994, Abbing, 1989, Puffelen, 1985). Dit vraagt
eenn specifieke publieksgerichte oriëntatie van musea, zij het een oriëntatie minder gericht op
educatie,, maar meer op recreatie.
Inn dit verband zij opgemerkt dat het een dilemma voor de overheid kan zijn, dat ze door een
museumm financieel te ondersteunen een taakgerichte oriëntatie van een museum kan
versterken,, terwijl de overheid er vanuit economische motieven belang bij kan hebben juist
eenn marktoriëntatie te stimuleren.
9.6.29.6.2 Interne en professionele oordelen
Err was naar aanleiding van het onderhavige onderzoek aanleiding voor een kanttekening bij
dee conclusie dat autonomisering de kans op gunstigere oordelen heeft doen toenemen. Er zijn
ookk aanwijzingen dat in de oordelen van sommige (vooral professionele) stakeholders deze
verzakelijkingg niet ten koste mag gaan van de inhoudelijke vrijheid ten aanzien van museale
creativiteit.. Opvallend was dat er een vrij grote samenhang was tussen de aard van de
professioneel-inhoudelijkee ambities (zie ook hoofdstuk 10) en de oordelen van vooral interne
maarr ook enkele externe stakeholders (met uitzondering van vrienden en machtscentra). Dit
rechtvaardigtt de conclusie dat een zekere mate van verzakelijking positief werkt, mits ook de
autonomiee om professioneel-inhoudelijke ambities te realiseren gewaarborgd is.70
9.77

Verandering en congruentietendenties

9.7.19.7.1 De waan van de dag en lange termijn effectiviteit
Alleenn al de verwachting dat er zich veranderingen zouden voordoen in de richting van een
groteree externe oriëntatie onder invloed van toenemende autonomie, leek soms voldoende te
zijnn voor een gunstiger oordeel. Het was dan niet zozeer passendheid, maar verandering op
zichh wat positief beoordeeld werd. Dergelijke oordelen van stakeholders leken vooral een
indicatiee van het draagvlak op kortere termijn te zijn, in plaats van de weerspiegeling van
effectiviteitt op langere termijn. Ofschoon iedere organisatie ook rekening moet houden met
kortee termijn oordelen gebaseerd op de waan van de dag, betekent dit verschijnsel een
relativeringg van de veronderstelling in dit onderzoek dat de oordelen van stakeholders
begrepenn kunnen worden als de indicatie van de effectiviteit op de langere termijn. Oordelen
"De"De meer fundamentele vraag die ik aan de orde wil stellen is die naar de grenzen van
dergelijkedergelijke verzakelijking. "..."Zoals ieder beroep stelt ook het museumvak zijn eigen eisen. Wil
eeneen beroep goed en succesvol worden uitgeoefend dan is een intrinsieke betrokkenheid bij de
waardenwaarden die voor dit beroep constituerend zijn een eerste vereiste. "..." Dit impliceert een
betrokkenheidbetrokkenheid op de immanente waarden die aan het culturele erfgoed verbonden zijn."
(Vaessen,, 1991b)
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vann stakeholders worden zeker ook beïnvloedt door korte termijn modeverschijnselen.
Autonomisering,, de afnemende invloed van de overheid en een niet altijd genuanceerd
marktdenkenn zijn tijdverschijnselen, die in het afgelopen decennium het denken van velen
beheerstee en alleen al daardoor het gemiddelde oordeel van stakeholders gunstig kan hebben
beïnvloedt. .
9.7.29.7.2 Congruentietendenties
Dee hierboven beschreven veranderingen volgden verschillende trajecten. Lammers
onderscheiddee drie stijlen van verandering in de richting van grotere passendheid, die hij
congruentietendentiess noemde: adaptatie, imitatie of eliminatie (Lammers, 1989). In het eerste
gevall was er sprake van een doelbewuste aanpassing van de organisatie aan de eisen van de
omgeving.. De bovengenoemde voorbeelden waarin musea zelf het heft in handen namen om
passenderr organisatiekenmerken te realiseren, of een rijksoverheid die bewust een
autonomiseringsbeleidd heeft ingezet, illustreren dit.
Inn het geval van imitatie zijn er een aantal koplopers waarin een bepaalde inrichting van de
organisatiee als effectief werd beoordeeld, die door andere organisaties (klakkeloos) gevolgd
werden.. Het verzelfstandigingsproces van rijksmuseale instellingen kende een aantal van
dergelijkee koplopers. Niet ieder rijksmuseum zat er op te wachten. Ook grotere gemeenten
hebbenn soms het voorbeeld van het rijk gevolgd, zonder dat alle betrokkenen de noodzaak
ervann inzagen. Ook hier was enigszins sprake van de waan van de dag. Voordeel kan zijn dat
geleerdd kan worden van de voorgangers (Treur, 1998).
Dee laatste congruentietendentie, eliminatie, houdt in dat organisaties niet willen of kunnen
veranderenn en daardoor ten gronde gaan. In het onderhavige geval kunnen misschien enkele
voorbeelden,, waarbij eenheden te klein waren om als autonome eenheid te overleven en
daaromm werden samengevoegd, onder dit hoofdje worden geplaatst. Autonomisering kan op
diee manier dus leiden tot het ontstaan van grotere, meer geprofessionaliseerde eenheden en
hett elimineren van kleinere eenheden.
9.88

Samenvatting: Musea, autonomisering en verandering

Dee gegevens over autonomie van musea in de enquêtes en de interviews suggereerden dat er
eenn duidelijke toename in autonomie in musea was tussen 1992 en 1995.
Dee vormen van autonomisering en de achtereenvolgende stadia of fasen van autonomisering
zijnn achtereenvolgens beschreven.
Eerstt de een decentralisatiegolf en daarna enkele processen van interne en externe
verzelfstandiging.. In museumland is er nauwelijks sprake geweest van privatisering van
overheidsmusea,, wel is een voorbeeld gevonden van déprivatisering: een museum dat van
onafhankelijkee stichting er naar streefde overheidsmuseum te worden, een vormm van
erkenningg en garantie voor blijvende aandacht. De toenemende autonomie in veel musea leek
onderr meer te resulteren in toenemende bedrijfsmatigheid van de organisatie.
Dee uitkomsten uit hoofdstuk 8 zijn geïnterpreteerd als een aanwijzing dat in veel gevallen
eerstt managementpassendheid wordt gerealiseerd, en dan pas organisatiepassendheid.
Managementpassendheidd kan gezien worden als een noodzakelijke voorwaarde voor het
realiserenn van organisatiepassendheid, maar niet als een voldoende voorwaarde voor
effectiviteit. .
Voorall op operatieniveau werd management meer resultaatgericht en minder procesgericht en
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hett omgevingsmanagement werd coöperatiever. Van de organisatiekenmerken viel op dat
voorall de technologie passender werd bij de omgevingskenmerken, maar dat de cultuur en
voorall de structuur daar nogal eens bij achter leek te blijven: het is niet eenvoudig een
professionelee structuur en cultuur te doorbreken. Een groter kostenbewustzijn en een druk om
bedrijfsmatigerr te werken lijken enigszins als breekijzer te fungeren om een nieuwe,
passenderr cultuur te realiseren ('een steen in de vijver'). Het draagvlak van musea is in het
afgelopenn decennium versterkt, een meer externe oriëntatie werpt zijn vruchten af. Wel is
duidelijkk dat er voldoende aandacht en ruimte moet blijven voor professionele creativiteit, om
ookk het interne draagvlak te behouden. Tenslotte is enige aandacht besteed aan de wijze
waaropp veranderingen tot stand kwamen en passendheid gerealiseerd werd.
Ookk het ontstaan van grotere eenheden, en het elimineren of samenvoegen van minder sterke
eenhedenn kan een gevolg van autonomisering zijn.
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100 Hybriditeit, ambities en autonomie
10.11 Inleiding
Dee verschillen in culturele oriëntaties tussen bedrijfsmatige en professioneel-inhoudelijke
afdelingenn in musea zijn in dit onderzoek geïnterpreteerd als indicaties van het hybride
karakterr van veel musea (zie hoofdstuk 4 en Bijlage 1,IV). Twee voorbeelden waarin
hybriditeitt op een verschillende wijze doorwerkt in de organisatie zijn kort beschreven.
Professionelee culturele oriëntaties worden sterk bepaald door de (professioneel-inhoudelijke)
ambitiess van de betrokkenen. Bij toenemende autonomie kunnen nieuwe mogelijkheden en
beperkingenn ontstaan om deze ambities te verwezenlijken.
Hett onderhavige onderzoek bood enkele aanknopingspunten (inductief) om op het punt van
dee ambities in relatie tot autonomisering iets nader in te gaan. Op basis van een aantal criteria
waaropp musea aangaven te willen worden afgerekend zijn verschillende onderliggende
ambitiess gereconstrueerd. Op basis daarvan zijn verschillende typen musea onderscheiden. Er
zijnn enige voorbeelden kort beschreven. Vervolgens is bezien in hoeverre er aanwijzignen zijn
datt autonomisering invloed heeft (gehad) op deze ambities.
Autonomiseringg heeft vooral een grotere bedrijfsmatigheid van musea gestimuleerd.
Dee uitwerkingen in dit hoofdstuk is vooral toegespitst op de inhoudelijke professionaliteit in
musea.. Gezien het grote belang dat in culturele organisaties als musea aan dit aspect gehecht
wordt,, is enige extra aandacht hiervoor op zijn plaats.

IllustratieIllustratie 20 Er kan een inhoudelijk prijskaartje hangen aan te veel succes. Uit: NRC Handelsb
dec.dec. 1992, Kunst p. 7 deel artikel "Zorg over Europacupsfeer in steeds commerciëlere musea ". van W
OosterbaanOosterbaan en foto ondertiteling: "Congres over musea en de prijs van succes: 1.2 miljoen be
bijbij Van Gogh-expositie", foto T. de Haan.
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10.22 Twee voorbeelden van hybriditeit

EenEen bijzonder voorbeeld van een hybride museale organisatie werd gevonden in museum nr.
19,19, Om de hybriditeit hanteerbaar te maken was er een scherpe scheiding aangebracht tussen
eeneen professioneel-inhoudelijk georiënteerde museale organisatie-eenheid enerzijds en
ettelijkeettelijke marktgeoriënteerde eenheden anderzijds. Het totale 'culturele complex' bestond uit
vijfvijf bedrijfseenheden. Het coördinatiepunt, waar de uiteindelijke afweging tussen het belang
vanvan de verschillende onderdelen plaats vond, was de top van de organisatie. De
bedrijfseenhedenbedrijfseenheden moesten primair inkomsten genereren ten behoeve van de non-profi
eenheden.eenheden. Deze constructie zorgde intern soms wel voor enige spanningen. Werknemers
moestenmoesten een enorm flexibele instelling ontwikkelen, omdat ze regelmatig in de verschillende
bedrijfseenhedenbedrijfseenheden met verschillende doelen moesten functioneren. Sommige ruimtes m
zowelzowel door de museale als door een commerciële eenheid gebruikt worden.
HetHet was ook niet eenvoudig een eenduidig beeld naar buiten toe te handhaven. Interessant in
ditdit verband was de tegenstrijdigheid in de opstelling van de organisatie naar de lokale
overheidoverheid toe. Het typisch 'museale' onderdeel richtte zich sterk op een representatieve functie
voorvoor de lokale overheid, dit onderdeel werd gezien als het visitekaartje van de gemeente. Het
managementmanagement stelde dat de commerciële onderdelen er juist bij gebaat waren zich te profile
alsals niet-overheidsgebonden zakelijke instellingen, om in de markt te kunnen overleven.
EenEen scherpe scheiding tussen beide activiteiten moest duidelijkheid scheppen op welk moment
welkewelke doelen golden, en welke prioriteiten gesteld werden.

InIn museum nr. 9 was ook gekozen voor een combinatie van taakgerichte en marktgerichte
oriëntatiesoriëntaties door ze grotendeels (financieel) te scheiden, zij het in een andere vorm. Dit
zelfstandige,zelfstandige, private museum heeft een zeer beperkte maar waardevolle collectie met grote
naamsbekendheid.naamsbekendheid. Behoud van de collectie stond voorop, zo mogelijk met zo min m
verliesverlies voor de eigenaars/aandeelhouders. Deze stonden overigens garant voor
eventualiteiten,eventualiteiten, zoals noodzakelijke restauratie- of herstel werkzaamheden. Om de coll
kunnenkunnen beheren en behouden werden inkomsten gegenereerd uit grote aantallen vooral
toeristischetoeristische bezoekers.
ErEr werd een daartoe vrij passende bedrijfsmatige organisatie opgezet, het
omgevingsmanagementomgevingsmanagement was verhoudingsgewijs coöperatief, met veel aandach
enp.r.enp.r. Met name de monitorvoorzieningen waren goed ontwikkeld.
EnkeleEnkele professionele stafmedewerkers waren grotendeels losgekoppeld van de staande
organisatieorganisatie en deden wetenschappelijk onderzoek voorzover het extern gesubsidieerd kon
worden. worden.
ExterneExterne oordelen waren redelijk, interne oordelen wat minder. Een marktgerichte oriëntatie
inin dit museum was een noodzaak om te kunnen overleven. Dit had echter wel tot gevolg dat de
professioneel-inhoudelijkeprofessioneel-inhoudelijke werkzaamheden enigszins op de achtergrond werd
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10.33 Balanceren op het scherp van de snede
10.3.110.3.1 Hybriditeit en oordelen
Uitt de gesprekken met betrokkenen kwam een beeld naar voren dat in Nederland noch musea
nochh overheden snel voor de positie van volledige privatisering kiezen.71 Een positie op het
grensvlakk van overheid en markt, soms wat dichter bij de overheid ('interne
verzelfstandiging'),, soms op wat grotere afstand ('externe verzelfstandiging') werd
geprefereerd.. Musea namen aan het eind van de jaren '90 dan ook in meerderheid een
tussenpositiee in met de bijbehorende 'hybride' organisatiekenmerken.
Dee uitkomsten suggereren dat autonomisering veelal positief ontvangen werd door
stakeholders,stakeholders, mits naast passende bedrijfsmatige organisatiekenmerken ook de passendheid
vann inhoudelijke professionaliteit van de organisatie in stand bleef. De sterkste correlatie
tussenn oordelen en passendheid betrof musea die én passende professioneel-inhoudelijke én
passendee bedrijfsmatige organisatiekenmerken hadden, oftewel die een passende mix van
dezee kenmerken hadden. Deze uitkomsten suggereren dat er gestreefd moet worden naar een
situatiee met een optimale combinatie van bedrijfsmatige én professioneel-inhoudelijke
autonomiee en organisatiepassendheid.
Mett andere woorden: in de onderzochte musea kan toename van autonomie een versterking
betekenenn van marktgerichte, bedrijfsmatige organisatiekenmerken, welke de kans op een
gunstigg extern draagvlak vergroot. Maar autonomisering mag niet ten koste gaan van bepaalde
taakgerichte,, professioneel-inhoudelijke kenmerken, op straffe van vermindering van (onder
meer)) intern draagvlak. Slechts bij een passende combinatie van factoren (een passende mix)
wass de kans op een optimaal draagvlak het grootst. Oftewel, bedrijfsmatige autonomie lijkt
voorr organisaties als musea niet een voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde voor
eenn optimaal draagvlak te zijn.
10.3.210.3.2 Hanteerbaar maken van hybriditeit
Inn de discussie in de afgelopen jaren is hybriditeit soms als een onwenselijke organisatievorm
neergezett (Cohen, 1997, Simon, 1989 #320)72. Echter, het hier onderzochte voorbeeld van
museaa maakt duidelijk dat het uiteen trekken van hybride organisaties in enerzijds
taakgerichte,, anderzijds marktgerichte organisaties gezien de maatschappelijke
ontwikkelingenn in een organisatie als een museum veelal onmogelijk was en wellicht ook
onwenselijk.. Veeleer zullen naar oplossingen gezocht moeten worden om deze hybriditeit
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Het enkele museum dat een poging in die richting waagde (Museum Overholland) raakte
gefrustreerdd door het gebrek aan medewerking vanuit de overheid en verdween al even
spoedigg als het gekomen was.
Simonn suggereert dat in voorkomende gevallen het verval van adequate
middelenvoorzieningg een proces van functietransformatie van taakorganisatie naar
marktorganisatiee op gang heeft gebracht, als overlevingsstrategie (Simon 1990), en dat dit
onwenselijkk is. Ook de werkgroep Cohen uit 1997 hekelde de combinatie van publieke taken
enn commerciële nevenactiviteiten. De werkgroep stelde een rigoreuze scheiding voor van
dezee twee activiteiten (Cohen, 1997).
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hanteerbaarr te maken.73 In 't Veld (1995) stelt dat er in organisaties met hybride
organisatiekenmerkenn twee modi zijn, namelijk geïntegreerd management per
productmarktcombinatiee (PMC) of management per functie. De onderhavige
onderzoeksuitkomstenn kunnen gezien worden als een ondersteuning voor deze constatering.
Voorr musea betekent dit dat er twee opties zijn om hybriditeit hanteerbaar te maken:
1-- Het realiseren van een optimale combinatie van professioneel-inhoudelijke, taakgerichte en
bedrijfsmatige,, marktgerichte resultaten. Dit levert de grootste kans op gunstige oordelen op.
Daarvoorr is nodig het streven naar optimale productmarkt-combinaties, middels matrixachtige
organisatievormenn zoals projectgroepen, waarin alle afdelingen betrokken zijn, en daarbij het
strevenn naar het behalen van synergievoordelen.. Dit vraagt een sterk projectmanagement,
datt een directe afstemming tussen potentieel strijdige oriëntaties binnen de projectgroep moet
bewerkstelligen. .
22 - Het expliciteren van tegenstellingen en het scheiden van taakgerichte en marktgerichte
activiteiten.. Middels passende coördinatie- en besluitvormingsstructuren kunnen potentiële
tegenstellingenn hanteerbaar worden. De afweging tussen eventueel tegenstrijdige belangen
gaatt veelal via de top van de organisatie.
Hett is in dit verband niet zo vreemd dat er in musea in de afgelopen decennia volop discussie
wass over het profiel van een museumdirecteur. Moest een directeur vooral een professioneelinhoudelijkk profiel en een inhoudelijke visie hebben, met daarnaast een zakelijk leider voor de
bedrijfsmatigee aansturing? Of moest een directeur een zakelijk profiel hebben met daarnaast
eenn coördinator voor de professioneel-inhoudelijke aansturing?
Managementt in hybride organisaties, zoals in verzelfstandigde musea, is als het balanceren op
hett scherp van de snede. De aansturing moet aansluiten op de taakoriëntatie binnen de
organisatiee en kenmerken van 'governance' hebben (betrouwbaarheid en legitimatie),
anderzijdss is een vorm van 'manageriaïism' nodig in aansluiting op een zakelijker
marktoriëntatiee van de organisatie. Duidelijk lijkt dat in hybride museale organisaties beide
kwaliteitenn in het management moeten zijn vertegenwoordigd, of dit nu in één persoon
verenigdd is of verdeeld is over meerdere personen. Een zakelijk leider, naast een meer
professioneel-inhoudelijkk georiënteerde directeur, of omgekeerd, een professioneelinhoudelijkee coördinator naast een zakelijk georiënteerde directeur is in hybride organisaties
geenn overbodige luxe. De keuzeis onder meer afhankelijk van de grootte van de organisatie en
vann de kenmerken van het werkpakket en hangt tevens samen met de ambities die in het
museumm (en bij het stuur- en regelcentrum) leven.
10.3.310.3.3 Collectiegericht versus publieksgericht, taakgericht versus marktgericht
Museaa dragen altijd enige (potentiële) hybriditeit in zich, gezien de combinatie van
kernfuncties,, collectiegericht en publieksgericht, waardoor musea getypeerd worden
Verschillendee wetenschappers hebben zich van dit standpunt gedistantieerd: "In de praktijk
bestaatt blijkbaar behoefte aan hybride organisaties, er zijn voordelen aan verbonden. Van
belangg is dat het toezicht door de overheid op deze organisaties adequaat geregeld zou moeten
worden,, zodat deze organisaties over hun publieke taken verantwoording kunnen afleggen."
(Sylvester,, 1999c)
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(hoofdstukk 3.8). De publieksfunctie is bijna per definitie meer extern georiënteerd dan de
collectiefunctie.. Daarom kan verdedigd worden dat de publieksfunctie potentieel meer te
winnenn heeft bij een toenemende marktgerichte oriëntatie dan de collectiefunctie.
Bijj toename van autonomie bleek inderdaad dat de belangen van het publiek hoger op de
agendaa van de museumdirectie kwamen, maar vooral ook dat de bedrijfsmatigheid van de
organisatiee versterkt werd ('verzakelijking'). Daarbij verschoof bovengenoemde tegenstelling
tussenn collectiegericht en publieksgericht in musea enigszins naar een tegenstelling tussen een
taakoriëntatiee en een marktoriëntatie. Deze oriëntaties hoeven echter niet samen te vallen met
dee tegenstelling tussen een collectiegerichte en een publieksgerichte functie . Zowel de
publieksfunctiee als de collectiefunctie kan vanuit een overwegend taakgerichte oriëntatie maar
ookk vanuit een overwegend marktgerichte oriëntatie worden ingevuld. Vanuit een
marktgerichtee oriëntatie zou bijvoorbeeld een recreatieve invulling van de publiekstaak
versterktt moeten worden en zouden de representatieve aspecten van de collectiefunctie
gestimuleerdd moeten worden, terwijl vanuit een taakoriëntatie wellicht de ambities
cultuurspreidingg en cultuurvernieuwing prioriteit zouden krijgen.
10.44 Museale ambities
10.4.110.4.1 Inleiding
Eenn museum bevindt zich in een veranderende samenleving, van waaruit allerlei eisen aan
hett museum worden gesteld. Weliswaar zijn er twee kernfuncties in een museum, de
publieksgerichtee en de collectiegerichte functie, maar de wijze waarop deze worden ingevuld
kann sterk verschillen. Een museum kan kiezen om niet aan alle verwachtingen ('income') te
voldoen,, waardoor de 'input' voor het systeem (de opgave) kan verschillen. Recent heeft
Kasteleinn (Kastelein, 1997) het basismodel van organisatie en management (zie figuur 4.2, p.
66)) dat een 'drieluik' was, aangevuld en vervangen door een 'vijfluik' (zie fig. 10.1) Hierin
wordtt onderscheid gemaakt tussen income (potentieel werkaanbod) en m/w/(geaccepteerd
werk)) aan de éne zijde, en output (geleverd werk) en outcome (de effecten van geleverd werk
opp de langere termijn) aan de andere zijde. De keuze welke omgevingsinvloeden wel
toegelatenn worden en welke niet, en dus hoe de opgave voor de organisatie er uit gaat zien,
hangtt van verschillende zaken af. In figuur 4.3, op pag. 70 is een beeld gegeven van de
verschillendee "loops' van informatie die in een monitorproces moeten worden vooruit- en
teruggekoppeld,, alvorens het werkpakket geaccepteerd wordt.
Naastt toetsing waarin de werkelijkheid vergeleken wordt met de norm ('eerste loop"), wordt
dezee keuze ook getoetst aan de beleidsbepaling, de koers, de prioriteiten, of de doelmiddelcombinatiess die wenselijk geacht worden ('tweede loop'). Hierbij spelen zowel bronnen
enn beperkingen een rol als ook ambities en preferenties (zie ook Bijlage 1, II. 1).

744

M. Simon spreekt van organisaties met een productfunctie (de organisatie bepaalt zelfde
eigenschappenn van het voortgebrachte product) en organisaties met een capaciteitsfunctie (de
capaciteitt wordt ingezet ter wille van een cliënt en daarbij aan de cliënt overgelaten om de
specificatiee te geven van het gewenste product). Hij stelt dat de combinaties van
taakorganisatiess met een capaciteitsfunctie of van marktorganisaties met een productfunctie
minderr effectief zijn.
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FiguurFiguur 10.1: Het vijfplus-blokschema van organisatie en management (Kastelein, 1997)
Inn dit onderzoek was de opgave bepaald door het feitelijke werkpakket, in combinatie met de
randvoorwaardenn (bronnen en beperkingen). De ambities en preferenties zijn slechts
uitgewerktt als een aspect van de cultuur. Echter, omdat ambities in culturele organisaties
zoalss musea een grote rol spelen als toetssteen van het eigen handelen, wordt in dit hoofdstuk
apartt aandacht gevraagd voor deze ambities, in relatie tot autonomisering.
10.4.210.4.2 Doelstellingen en ambities
Naastt de reeds gepresenteerde data zijn in de enquêtes en interviews ook gegevens verzameld
overr de vraag waarop het eigen museum volgens de directie beoordeeld zou moeten worden.
Aann museumdirecteuren werd voorgelegd hoe belangrijk ze voor hun museum de volgende
criteriaa achtten:
-- Bijdrage aan cultuurbehoud door een goed beheer van de collecties, door
documentatiee en restauratie van objecten (aangegeven als 'cultuurbehoud')
-- Bijdrage aan cultuurvernieuwing, bijvoorbeeld door een specifiek verwervingsbeleid,
off door vernieuwende interpretaties van cultuur (aangeduid met 'cultuurvernieuwing')
-- Status en representatie (aangeduid met 'representatie')
-- Educatie en kennisoverdracht (kort aangeduid als 'educatie')
-- Bijdragen aan welzijnsdoelstellingen, zoals cultuurspreiding en cultuurparticipatie
(benoemdd als 'cultuurparticipatie')
-- Bijdragen aan welvaartsdoelstellingen, zoals recreatie, toerisme (hierna te noemen
'recreatie') )
-- Wetenschappelijk onderzoek ('wetenschap')
-- Bijdragen aan actuele maatschappelijke discussies (hierna genoemd 'actualiteit').
Elkk van deze doelen zijn terug te voeren op verschillende onderliggende ambities ten aanzien
vann de invulling van de twee primaire functies van musea (zie hoofdstuk 3.8), de
collectiefunctiee en de publieksfunctie (figuur 10.2). Gemiddeld hechten musea het meest aan
dee behoudsdoelen, direct gevolgd door kennisoverdracht ('educatie'). Dit geldt zowel voor
kleinee als grote musea. Deze doelen raken dan ook de kern van de twee genoemde primaire
musealee functies. Andere doelen die redelijk belangrijk worden geacht, zijn 'representatie' en
'cultuurparticipatie'.. Recreatieve en wetenschappelijke doelstellingen worden over het geheel
genomenn wat minder belangrijk geacht en een cultuurvernieuwende rol of een rol in de
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actualiteitt ziet slechts een deel van de musea voor zich weggelegd. De potentieel
grensverleggendee doelen cultuurvernieuwing, cultuurparticipatie en bijdragen aan actuele
maatschappelijkee discussies laten de grootste spreiding zien. Wetenschappelijk onderzoek,
cultuurvernieuwingg en representatieve doelen worden verhoudingsgewijs vaker in grotere
museaa van belang geacht. Het belang dat aan recreatieve doelen en aan het beïnvloeden van
dee actualiteit wordt toegekend hangt niet samen met de grootte van het museum.
doelenn van musea
1.. cultuurbehoud
2.. educatie
3.2 2
3.. status
4.. cultuurspreiding
5.. recreatie
2.5 5
6.. wetenschap
7.. cultuurvernieuwing
8.. actualiteit

standaarddeviatie e
gemiddeldd belang (van 0-5)
3.7 7
1.1 1
3.5 5
1.2 2
1.2 2
3.1 1
1.4 4
2.8 8
1.3 3
1.3 3
2.2 2
1.4 4
1.7 7
1.4 4

FiguurFiguur 10.2 Waar willen musea op afgerekend worden? Belang toegekend aan verschillende doelen.

Interessantt was dat tijdens de enquêtes de enige musea die cultuurvernieuwing van groot tot
redelijkk groot belang vonden allemaal overheidsmusea waren, dat wil zeggen rijksmusea,
gemeentemuseaa of overheidsstichtingen. Zelfstandige musea en universiteitsmusea
ambieerdenn zeer weinig op dat vlak. Representatie scoorde vooral hoog in kunstmusea en in
enkelee technische musea.
10.55 Creatieve en communicatieve ambities
10.5.110.5.1 Grensverleggende ambities
Hett belang dat toegekend wordt aan enkele grensverleggende doelen is als indicatie
beschouwdd voor de creativiteit en de communicativiteit die musea ambiëren. Het belang dat
wordtt toegekend aan cultuurvernieuwing en wetenschappelijk onderzoek was als indicatie van
dee creativiteit van de collectiegerichte ambities beschouwd en het belang dat aan
cultuurparticipatiee en aan beïnvloeding van actuele maatschappelijke discussies was
toegekendd als een indicatie van de communicativiteit van de publieksgerichte ambities.
Err zijn vier combinaties museale ambities onderscheiden en vier typen musea onderscheiden
mett overwegend dergelijke combinaties van ambities:
1..
2.2.
3..
4..

musea met relatief weinig creatieve ambities betreffende de collectiefunctie noch sterk
communicatievee ambities betreffende de publieksfunctie, de 'cultuurbewaarder'
musea waarin de ambities betreffende de publieksfunctie sterk communicatief zijn,
maarr betreffende de collectiefunctie weinig creatief zijn, de 'cultuuroverdrager'
musea waarin de ambities betreffende de collectiefunctie sterk creatief, maar
betreffendee de communicatietaak weinig communicatief zijn, de 'cultuurwijzer'
musea waarin beide taken grensverleggend geïnterpreteerd worden, dus sterk creatief
enn communicatief, de 'cultuurverniemver'
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Museaa kunnen dus getypeerd worden als overwegend 'cultuurbewaarder',
'cultuuroverdrager','cultuuroverdrager', 'cultuurwijzer' en 'cultuurvernieuwer'. Achtereenvolgens passere
dergelijkee museale 'typen' kort de revue en worden een viertal voorbeelden beschreven,
creativiteitt van de collectiefunctie
beperktt
ruim

.. g beperkt cultuurbewaarder
!<3 3

cultuurwijzer r

||

cultuuroverdragerjj cultuurvernieuwer

FiguurFiguur 10.3 Vier typen musea met verschillende combinaties van ambities
10.5.210.5.2 Vier museumtypen
Eenn 'cultuurbewaarder'
Waarschijnlijkk ongeveer 80 % van alle musea in Nederland musea behoort tot het type
'cultuurbewaarder'.. 'Cultuurbewaarders' zijn vooral musea met historische of
bedrijfstechnischee collecties rond een beperkt thema (vaak gekoppeld aan het gebouw). Het
grootstee deel daarvan was zo klein dat het al een enorme prestatie was als het lukte een
stabielee organisatie in stand te houden, waarin zowel collectie- als publiekswerkzaamheden
correctt werden uitgevoerd, terwijl tegelijkertijd de financiële touwtjes jaarlijks aan elkaar
geknooptt moesten worden. Dit zijn niet de maatschappelijk meest actieve en invloedrijke
musea,, echter zij hebben wel een groot bereik onder brede lagen van de bevolking. In de
onderzochtee 'cultuurbewaarders' werd naast behoud en educatie aan 'representatie' in de helft
vann de musea geen enkel belang toegedicht, in een kwart juist wel. 'Recreatie' werd soms van
belangg geacht, in bijna de helft een beetje.
Eenn 'cultuuroverdrager'
Museaa die te typeren zijn als 'cultuuroverdragers' hebben een sterk communicatieve ambitie,
cultuurparticipatiee of cultuurspreiding zowel als beïnvloeding van actuele maatschappelijke
ontwikkelingenn kunnen deel uitmaken van de ambitie In de onderzochte 'cultuuroverdragers'
werdenn in ruim de helft recreatieve doelen ook belangrijk gevonden.. Aan representatieve
functiess werd in deze musea weinig belang toegedicht. Musea die in mijn onderzoek als
'cultuuroverdragers'' getypeerd konden worden waren zeer divers. Slechts in een enkel geval
leekk de positie van een 'cultuuroverdrager' werkelijk een einddoel te zijn, vaker werd het als
eenn noodzakelijke tussenfase gezien in een ontwikkeling naar een 'cultuurvernieuwer',
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EenEen typisch voorbeeld van een 'cultuurbewaarder'werd gevonden in museum nr.1, een klein
historischhistorisch museum. De objecten en de gebouwen hebben te maken met de leefomstandigheden
vanvan een beroepsgroep, een dramatische historische gebeurtenis geven de collectie en
huisvestinghuisvesting een extra 'human interest'. Een vernieuwende ambitie ten aanzien van de
invullinginvulling van de collectiegerichte taken wasgegeven de omstandigheden en randvoorwaarden
nietniet actueel, noch lagen er veel kansen om de publiekstaken communicatiever in te vullen.
AlleenAlleen de V. V. V vond dat het museum wellicht meer de recreatieve potentie zou kunnen
benutten.benutten. De lokale overheid, tevens belangrijkste subsidiegever, weerhield het museum van
verdereverdere groei in die richting, uit angst voor concurrentie van de lokale middenstand. Het
museummuseum koos voor de zekerheid van een kleine subsidie, een breed lokaal draagvlak en grote
inhoudelijkeinhoudelijke autonomie. De geïsoleerde ligging van het museum en de problematische
personelepersonele situatie gaf weinig perspectief'op een grootschaliger ontwikkeling. Het museum
ontleentontleent zijn charme ook voor een groot deel aan deze eenvoud en rust. De inrichting en
werkwijzewerkwijze van het museum was eenvoudig en doeltreffend; er was een systematisch
documentatiesysteemdocumentatiesysteem voor de collectie, een klein depot met beperkte klimatologische
voorzieningen,voorzieningen, een vaste en een zeer beperkte wisselende expositie, beperkte publieksvoorzieningen,voorzieningen, enkele binnen het museum getrainde rondleiders. De structuur kon dus
eenvoudigeenvoudig zijn, er was één professionele medewerker en enkele medewerkers op basis van
werkgelegenheidsregelingen.werkgelegenheidsregelingen. Er was weinig noodzaak voor deze 'cultuurbew
veranderen:veranderen: de passendheid van organisatie en management in deze relatief'zekere'
omgevingomgeving was redelijk groot, de oordelen van de stakeholders waren relatiefgunstig.

EenEen voorbeeld van een museum dat de ambities vooral richtte op een communicatieve
invullinginvulling van de publieksgerichte werkzaamheden was museum nr. 21. Dankzij een
rijkssubsidierijkssubsidie waren voor een breed publiek aantrekkelijk exposities gerealiseerd. De collectie
waswas vooral technisch van aard, deels verbonden aan de plek en de bouwwerken. Er was
weinigweinig vakinhoudelijke kennis binnen de organisatie, die werd van buitenaf aangeleverd of
ingehuurd;ingehuurd; specialisatie was het zoeken van vernieuwende presentatiewijzen en
overdrachtstechniekenoverdrachtstechnieken Het bestuur formuleerde educatie en recreatie als belangrij
EenEen bedrijfsmatige manier van werken moest de financiële basis gezond houden. Er was
daartoedaartoe bijvoorbeeld samenwerking met een lokale busmaatschappij. In de ogen van sommige
museumcollegamuseumcollega 's was hier meer sprake van een pretpark' dan van een museum, toch viel h
binnenbinnen de definitie van een museale organisatie, met de ambities van een 'cultuuroverdrager'.
OordelenOordelen van vooral het publiek waren redelijk gunstig, daarbuiten was er meer aarzeling.
EenEen relatiefgrote bemoeienis op operatieniveau en een redelijk ontwerpgerichte
managementstijl,managementstijl, wellicht veroorzaakt door verhoudingsgewijs beperkte professioneelinhoudelijkeinhoudelijke autonomie, leek de interne oordelen negatief te beïnvloeden.
Eenn 'cultuurwijzer'
Inn de onderzochte musea die getypeerd zijn als 'cultuurwijzers' werden in het bijzonder
cultuurvernieuwendee doelen ten aanzien van wetenschap en collectieverwerving nagestreefd.
Representatievee doelen werd in de helft van de gevallen een groot belang toegekend, terwijl
recreatiee in deze musea slechts in een kwart enigszins van belang geacht werd.
'Cultuurwijzers'' waren voor meer dan de helft relatief grote musea met waardevolle (kunstcollecties. .
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MuseumMuseum nr.30 had een zeer uitgebreide collectie, er werd grote nadruk gelegd op een
wetenschappelijkewetenschappelijke en creatieve invulling van de collectiewerkzaamheden. In die zin w
museummuseum te typeren als een 'cultuurwijzer'. Er was in de organisatie sprake van een
fuikmodel:fuikmodel: alles werd voorbereid in de verschillende wetenschappelijke (collectie-) afdelinge
enen werd daarna door een klein team van communicatiemedewerkers bewerkt voor het publiek.
OmOm de financiële basis te versterken en grote aantallen bezoekers te trekken was er een
traditietraditie eens in de 4 jaar een grote tentoonstelling te houden. Dergelijke 'grote klappers'
werdenwerden met het oog op de potentiële bezoekers samengesteld. De andere jaren werden de
tentoonstellingententoonstellingen geheel op basis van nieuwe inzichten ten aanzien van de collectie
georganiseerd.georganiseerd. De hybriditeit in dit museum werd hanteerbaar gemaakt door werkzaamh
metmet verschillende oriëntaties vrijwel geheel te scheiden. Plannen voor externe
verzelfstandigingverzelfstandiging strandden. Een nieuwe directeur stond op het moment van onderzoek
dede taak meer integratie van werkzaamheden en afdelingen tot stand te brengen en de interne
enen externe communicatie open te breken. Typerend voor het museale veld was de wijze
waaropwaarop gepoogd werd dit te bereiken: verbouwing van het museum en aanpassing van de
technologietechnologie zou mensen dwingen samen te werken. De hoop leek dankzij deze aanpassing
meermeer integratie van publieks- en collectiewerk te realiseren en uit te groeien tot een
cultuurvernieuwer. cultuurvernieuwer.
Eenn 'cultuurvernieuwer'
Inn de onderzochte musea van het type 'cultuurvernieuwer' werden zowel wetenschappelijke
innovatiee en cultuurvernieuwing als cultuurparticipatie en beïnvloeding van actuele
maatschappelijkee discussies nagestreefd. In deze musea speelde 'representatie' vaak een sterke
rol,, 'recreatie' in ruim de helft. Tot de 'cultuurvernieuwers* konden een aantal vrij grote
gerenommeerdee kunstmusea gerekend worden, enkele musea met een gemengde collectie en
éénn natuurhistorisch museum. Er waren zowel (al dan niet verzelfstandigde) rijksmusea als
enkelee stedelijke musea bij.

InIn museum nr. 28, een stedelijk museum met een rijke kunstcollectie was een sterke traditie
vanvan een creatieve invulling van de collectietaken, daarnaast werd recenter ook sterk ingezet
opop een vernieuwende en grensverleggende aanpak van de communicatietaken. De ambitie van
hethet management behoorde in die zin tot de categorie 'cultuurvernieuwers'. Er was een vorm
vanvan interne verzelfstandiging uitgevoerd, waarbij op enkele punten meer autonomie was
verkregen,verkregen, met uitzondering van het financiële gebied. De overheid verwachtte een zakelijker
invullinginvulling van taken, het museum werd vanuit de overheid vooral voor de representatieve
collectiefunctiecollectiefunctie gewaardeerd, en er werd geen bredere invulling van de
publiekswerkzaamhedenpubliekswerkzaamheden verwacht. Tegelijkertijd benadrukten een aantal extern
stakeholders,stakeholders, mét een deel van het personeel, wel het belang van een vernieuwende
communicatievecommunicatieve functie van het museum. Een optimale integratie van de verschillende
functiesfuncties kon op dat moment niet gerealiseerd worden, er werd intern een strijd gevoerd om
eeneen nieuw evenwicht te vinden tussen collectiegerichte en publieksgerichte werkzaamheden.
DeDe ambitie uit te groeien tot een echte 'cultuurvernieuwer' kon vooralsnog in dit museum nog
nietniet worden waargemaakt.
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10.5.310.5.3 Verdeling van de museum typen
Vann de 102 musea waarin middels enquêtes (en twee pilot interviews) data zijn verzameld,
wordenn er 45% tot de 'cultuurbewaarders' gerekend, 15 % tot de 'cultuuroverdragers', 15 %
tott de 'cultuurwijzers' en 27% tot de 'cultuurvernieuwers'(zie figuur 10.3 en 4). Vergeleken
mett de verzameling van 102 (geënquêteerde) musea zijn in de groep geïnterviewde musea de
'cultuuroverdragers'' enigszins ondervertegenwoordigd en de 'cultuurwijzers'
oververtegenwoordigd. .
Museumtype e
cultuurdrager r
cultuuroverdrager r
cultuurwijzer r
cultuurvernieuwer r
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FiguurFiguur 10.5 De verdeling van musea over de vier museale typen

10.77 Autonomie, 'creativiteit' en 'communicativiteit'
10.7.110.7.1 Inleiding
Autonomiseringg van musea kan invloed hebben op de kansen om bepaalde ambities te
realiseren.. Om de autonome organisatie aan te sturen wordt vaak een andere managementstijl
passendd geacht dan in een minder autonomie organisatie, omdat de verhouding tussen
professioneel-inhoudelijkee en bedrijfsmatige organisatiekenmerken verandert. De cultuur was
inn autonome musea vaker gericht op een groter kostenbewustzijn. Autonomie en een zakelijke
bedrijfsvoeringg biedt musea de kans om het draagvlak te verbreden, meer financiële middelen
tee genereren en daarmee ook te investeren in professioneel-inhoudelijke innovatie.
Dee vraag rijst in hoeverre de ambities ten aanzien van 'cultuurvernieuwing' en
'cultuurparticipatie'' zich wijzigen onder invloed van autonomisering. Twee voorbeelden van
kleinee musea van het type 'cultuurbewaarder' worden beschreven, waarin samenhangend met
eenn veranderende relatie tussen overheid en musea, en daarmee tussen musea en hun
omgeving,, verschillen in ambities naar voren komen.
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10.7.210.7.2 Twee cultuurdragers in verandering

EenEen typerend voorbeeld van een kleine 'cultuurbewaarder', die onder invloed van
autonomiseringautonomisering uitgroeide tot een bij uitstek 'recreatief georiënteerde eenheid was muse
nr.10.nr.10. Kern van de collectie was een bedrijfsgebouw, dat in de huidige tijd zijn functie
verlorenverloren had, maar waarvan gepoogd werd het te behouden in een museale vorm. Er was een
zakelijkezakelijke aanpak, een grote inbreng van vrijwilligers en een intensieve samenwerking met
maatschappelijkemaatschappelijke groepen en groeperingen, elk met hun eigen achterban, die een onde
vondenvonden in dit museum. Er werden evenementen gehouden in samenwerking met deze groepen,
waardoorwaardoor veel bezoekers, die anders de weg naar het museum niet zouden vinden, naar het
museummuseum getrokken werden. Een educatieve aanpak voor kinderen zorgde ervoor dat de
functiefunctie informatieoverdracht intact bleef De collectietaken waren zeer beperkt. Alles wat het
museummuseum had werd tentoongesteld en ofschoon dit gebruik van de collectie de beste
overlevingskansoverlevingskans voor het museale pand bood, betekende het tevens een aanslag op het
ervan.ervan. Het draagvlak vanuit de lokale overheid was groot, de financiële verantwoordelijkheid
voorvoor het gebouw was bij de overheid gebleven. De culturele kenmerken van de organisatie
scoordenscoorden hoog: er was enthousiasme, bereidheid nieuwe wegen in te slaan en een actieve
gerichtheidgerichtheid op publieksgroepen in de omgeving. Onder invloed van autonomisering leek dez
'cultuurbewaarder''cultuurbewaarder' uit te groeien tot hetzij een 'cultuuroverdrager', ofschoon het re
ookook zou kunnen worden een 'recreatieve attractie'.

MuseumMuseum nr.8 een klein lokaal museum met een gemengde en redelijk uitgebreide collectie,
eeneen zelfstandige stichting, is te typeren als een 'cultuurbewaarder'. De directie had ambities
omom uit te groeien tot een 'cultuurwijzer'. Belemmering waren de beperkte mogelijkheden van
dede huisvesting en de zwakkefinanciëlepositie. De inkomsten waren voor een groot deel
afhankelijkafhankelijk van het bezoekersaantal. De lokale markt was niet erg groot, toeristisch gezien
warenwaren er vrij beperkte perspectieven. Extra financiële middelen werden vooral gezocht bij de
overheid.overheid. De betreffende stad had ambities om een wat meer vooraanstaande rol in de regio
tete spelen en had behoefte aan meer uitstraling; in dat kader pasten de plannen voor een
nieuwnieuw stedelijk museum. Daar werd op ingespeeld, en een vorm van déprivatisering stond op
stapel:stapel: een zelfstandig museum zou onderdeel worden van de stedelijk organisatie, om een
echtecht stedelijk gedragen museum te kunnen worden. Belangrijk voordeel was de aandacht die
hethet museum op die wijze van de overheid voor haar activiteiten zou kunnen opeisen en de
rechtstreekserechtstreekse lijnen om voor meer subsidie te lobbyen. Omdat het stichtingsbestuur een
relatiefrelatief overheersende positie innam, kon de autonomie bij deze 'déprivatisering' op
inhoudelijkeinhoudelijke aspecten nog wel wat toenemen, ter compensatie van de afname van autonomi
opop enkele andere aspecten. De hoop was er ook op gericht als stedelijk museum de
professioneel-inhoudelijkeprofessioneel-inhoudelijke ambities ten aanzien van de collectie beter te kunne
dandan als zelfstandige stichting. Op die wijze hoopte de museumleiding dat deze
'cultuurbewaarder'zou'cultuurbewaarder'zou kunnen uitgroeien tot een toonaangevende 'cultuurwijzer'
10.10.7.37.3 Autonomisering, ambities en veranderingsstrategieën
Alss autonomisering een oriëntatieverschuiving van taak naar markt inhoudt, dan is het
mogelijkk dat dit gevolgen heeft voor de perspectieven voor en ambities ten aanzien van de
invullingg van de collectiefiinctie en de publieksfunctie. Naast een professioneel-inhoudelijke
invullingg van beide functies, kan een meer marktgerichte invulling van beide functies de
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verhoudingg tussen het belang van de collectiefunctie en de publieksfunctie wellicht
veranderen.. Het is mogelijk dat ook de ambities daarmee gaan verschuiven naar het haalbare
inn plaats van het wenselijke.

Inn één overheidsmuseum uit mijn onderzoek met beperkte autonomie en stagnerende
ontwikkelingsperspectievenn door een weinig flexibele overheidsopstelling, bleek dat hoge
ambitiess in combinatie met deze beperkte perspectieven interne frustraties opriep, maar niet
leidtt tot 'realistischer' ambities (museum nr. 12). Het zou kunnen zijn, dat een museum waar
hogee ('creatieve en communicatieve') ambities gecombineerd worden met eigen
verantwoordelijkheidd en zeggenschap, ambities en reële mogelijkheden dichterbij elkaar
komenn te liggen en juist leiden tot het uitstippelen van strategieën om de ambities te
verwezenlijken. .
Mogelijkee strategieën van autonome 'cultuurbewaarders'
Eenn autonome 'cultuurbewaarder' kan pogen de financiële basis te versterken door meer
recreatievee activiteiten uit te voeren en uitgroeien tot een soort recreatieve attractie. Ze kan
zichh ook ontwikkelen tot een organisatie met een bredere communicatieve publieksfunctie,
eenn 'cultuuroverdrager'.
Mogelijkee strategieën van autonome 'cultuuroverdragers'
Sommigee 'cultuuroverdragers' kunnen dankzij recent verworven autonomie het externe
draagvlakk verbreden. Dit kan potentieel vertaald worden in extra financiële middelen,
waardoorr investeringen in zowel de collectiegerichte en publieksgerichte functie mogelijk
wordt.. Op die wijze kan een 'cultuuroverdrager' zich potentieel ontwikkelen tot
'' cultuurvernieuwer'.
Mogelijkee strategieën van autonome 'cultuurwijzers'
Wee zagen in bovengenoemd voorbeeld dat soms door het inleveren van enige bedrijfsmatige
autonomie,, in ruil voor meer financiële zekerheid en inhoudelijke autonomie (zie het
voorbeeldd van museum nr. 8) een 'cultuurbewaarder' pogen uit te groeien tot een
'cultuurwijzer'.. Een relatief autonome 'cultuurwijzer' kan de representatieve functie pogen
optimaall te benutten ten behoeve van 'creatieve' collectiegerichte ambities, die over het
algemeenn veel geld kosten. De status die bijvoorbeeld een moderne kunstcollectie heden ten
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dagee met zich meebrengt, is potentieel één van de belangrijkste museale assets, die geld
kunnenn opbrengen. Gevaar kan zijn dat commerciële belangen professioneel-inhoudelijke
belangenn gaan verdringen: het blijft balanceren op het scherp van de snede75.
Eenn andere optie voor een 'cultuurwijzer' om extra financiële middelen te verwerven is de
publieksfunctiee sterker te ontwikkelen. Toegenomen financiële autonomie kan zo een
stimulanss betekenen recreatieve potenties te benutten, en zodoende de inkomsten uit
toegangsprijzenn te vergroten. Daarmee kunnen 'creatieve' collectiegerichte ambities
gefinancierdd worden. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van een 'cultuurwijzer' naar
'cultuurvernieuwer',, maar dit hoeft niet zo te zijn. Weliswaar worden publieksgerichte
activiteitenn ontwikkeld, maar deze kunnen zich beperken tot recreatieve activiteiten, terwijl de
educatievee functie soms onderbelicht blijft, bij het ontbreken van een uitgesproken
'communicatieve'' ambitie (vergelijk het voorbeeld van museum nr.16 in hoofdstuk 8.2)

IllustratieIllustratie 22. Een voorbeeld van e
'blockbuster'blockbuster '-tentoonstelling U
NRCNRC Handelsblad, 24 februari
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FriederikeFriederike de Raat, met foto "In h
MauritshuisMauritshuis wordt het schilderi
GezichtGezicht op Delft van Johannes
VermeerVermeer uitgepakt", R. Rozenburg

Vermeer-tentoonstellingVermeer-tentoonstelling is big business
Mogelijkee strategieën van autonome 'cultuurvernieuwers'
Dee ontwikkelingen, samenhangend met veranderingen in de omgeving van musea, waarbij
'cultuuroverdragers'' of 'cultuurwijzers' uitgroeien tot 'cultuurvernieuwers', betekenen dat
dezee musea een nieuw evenwicht moeten vinden tussen collectiegerichte- en publieksgerichte
werkzaamheden.. Veelal zal de publieksgerichte functie eerder gestimuleerd worden dan de
collectiegerichtee functie.
'Cultuurvernieuwers'' kunnen allerlei combinaties van activiteiten uitvoeren. Vanuit een
marktgerichtee optiek is een typerende activiteit de 'grote klapper-' of 'blockbuster'tentoonstelling,, tentoonstellingen waar gerenommeerde schatten tentoongesteld worden, die
eenn breed publiek kunnen trekken. Soms werd gestreefd naar een combinatie van diepgravend
Recentee conflicten tussen het Stedelijk Museum in Amsterdam en de hoofdstedelijke
politiekk over de positie van Audi in dit museum, in ruil voor een langdurige financiële
ondersteuningg hebben te maken met de inschatting of in dit geval de balans te veel door slaat
naarr de belangen van de sponsor, terwijl het beleid dat de politiek voorstaat, daarbij zou
kunnenn onder sneeuwen. Er hangt echter ook een prijskaartje aan het beleid dat de lokale
overheidd graag zou zien.
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wetenschappelijkk onderzoek, dat ten grondslag lag aan een vernieuwende presentatie van
objectenn met een grote kwaliteit, terwijl daarnaast werd geïnvesteerd in een breed zowel
educatieff als recreatief publieksaanbod, terwijl tevens commercieel aantrekkelijke
nevenactiviteitenn werden uitgevoerd. Dit laatste konden representatieve dinertjes bij kaarslicht
zijn,, of de exploitatie van een museumwinkel met t-shirts, petjes en bekers, sponsoring
enzovoorts.. De ambities waren breed, de middelen om die ambities te bereiken zeer divers. In
dee 90er jaren leek er een duidelijke toename te zijn van dit type museum (in de door mij
onderzochtee verzameling een toename van 23 % naar 43%). Deze 'cultuurvernieuwer' kan
ookk getypeerd worden als een 'generator of culture'
10.7.410.7.4 Risico's en kansen: het evenwicht tussen ambities en realiteit
Hett waarborgen van een creatieve collectiefunctie ('cultuurvernieuwing') blijft daarbij een
zorg,, met name omdat dit intensief wetenschappelijk onderzoek, een actief verwervingsbeleid
enn een ruim aankoopbudget vraagt. De 'producten' van een autonoom, marktgericht museum
kunnenn worden aangewend voor het verwerven van extra (financiële) middelen. Het
exploiterenn van de statuspotentie van een hoogwaardige (kunst)collectie is dan een optie.
Bedrijvenn willen graag hun naam verbonden zien met beroemde kunstenaars of
gerenommeerdee kunstwerken; sponsoring, het organiseren van bijeenkomsten in een
representatievee omgeving en langdurige contracten ter ondersteuning van museale activiteiten
doorr bedrijven behoren tot de mogelijkheden. Ook overheden kunnen 'representatieve'
functiess bij het museum 'inkopen', om daarmee bijvoorbeeld het imago van de eigen stad te
versterken.. Dergelijke 'representatieve' werkzaamheden kunnen een stempel gaan drukken op
dee museale werkzaamheden, waardoor ambities en doelstellingen ten aanzien van de collectie
geleidelijkk aan zouden kunnen gaan verschuiven.77. Deze zorg wordt door de rijksoverheid
onderkend.. Ondanks het beleid ter verzelfstandiging van de rijksmusea zijn collecties een
verantwoordelijkheidd van de overheid gebleven.
Gezienn de actualiteit van het begrip 'cultuurparticipatie' vraagt ook deze sterk
'communicatieve'' doelstelling de aandacht. Om voldoende financiële middelen te verwerven
voorr vernieuwend beleid, kan het voor musea aantrekkelijk zijn een actief beleid te
ontwikkelenn gericht op de recreatieve markt. Recreatieve publiekswerkzaamheden kunnen
meerr arbeidsintensieve publiekswerkzaamheden financieel mogelijk maken, maar kunnen
dezee gezien de beschikbare tijd voor publiekswerkzaamheden ook verdringen.
Opp elk van die punten moet een 'passend' evenwicht gevonden worden tussen realiteit en
ambitie.. Een regiefunctie van de overheid, om het beleid op hoofdlijnen te beïnvloeden in de
richtingrichting van het door haar gewenste beleid, kan in deze op zijn plaats zijn. Zo zijn er fondsen
ingesteldd ter ondersteuning van de financiering van belangrijke aankopen. Er is een inspectie
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De term 'generators of culture' was de titel van een symposium van het ICOM in Den
Haag,, en werd bij de officiële ceremonie in de Trêves-zaal op het Haagse Binnenhof op 30
junii 1994, toen de protocollen ter verzelfstandiging van de rijksmusea werden ondertekend,
doorr de directeur van het Van Goghmuseum namens de verzelfstandigde musea
gememoreerd.. Gesteld werd dat de ambitie van musea bij uitstek moet zijn 'generators of
culture'culture' te worden.
777
Er is in deze interpretatie van de verschuiving van ambities en doelstellingen enige verwantschap met
hett begrip sluipende tunctietransformatie waarover M. Simon spreekt in verband met zijn strategische
functietypologiee (Simon, SDU, 1990)

163 3

diee cultuurbehoud en beheer controleert. Er is een landelijk beleid ter stimulering van
'cultuurparticipatie'' ingezet. Een lokale overheid kan besluiten in te grijpen om een door haar
ongewenstt geacht imago van 'haar' museum te voorkomen. Ze krijgt dan uiteraard de rekening
gepresenteerd.. Zo wordt een nieuwe relatie tussen overheid en musea vormgegeven.

Vann der Ploeg solt met musea IllustratieIllustratie 23.De regie van de overheid ter stimulering
cultuurparticipatiecultuurparticipatie wordt niet alom gewaarde
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10.88 Samenvatting hoofdstuk 10: Hybriditeit, cultuur en ambities
Inn dit hoofdstuk passeren enige interpretaties van het empirisch onderzoek en enige inductieve
uitkomstenn de revue.
Dee verschillen van organisatiekenmerken in bedrijfsmatige en professioneel-inhoudelijke
afdelingenn in musea zijn in de loop van het onderzoek geïnterpreteerd als voorbeelden van het
hybridee karakter van veel musea, mede onder invloed van autonomisering. Geconcludeerd
wordtt dat het sturen in dergelijke musea als het balanceren op het scherp van de snede is.
Juistt in professionele organisaties is cultuur een belangrijk organisatieaspect. Dit hangt onder
meerr samen met de aard van de ambities in dergelijke organisaties. De invulling van het
werkpakkett van musea wordt getoetst aan de mogelijkheden en de beperkingen, maar ook aan
dee doelstellingen en ambities in het museum.
Aann de hand van creatieve en communicatieve ambities van museumdirecteuren in de
onderzochtee musea, zijn musea met vier typen museale ambities onderscheiden. Aan elk is
eenn benaming gegeven:
1..
musea met relatief weinig creatieve ambities betreffende de collectiefunctie noch sterk
communicatievee ambities betreffende de publieksfunctie, een 'cultuurbewaarder'
2.2.
musea waarin de ambities betreffende de publieksfunctie sterk communicatief zijn,
maarr betreffende de collectiefunctie weinig creatief zijn, een 'cultuuroverdrager'
3..
musea waarin de ambities betreffende de collectiefunctie sterk creatief, maar
betreffendee de communicatietaak weinig communicatief zijn, een 'cultuurwijzer'
4..
musea waarin beide taken grensverleggend geïnterpreteerd worden, dus sterk creatief
enn communicatief, een 'cultuurvernieuwer'
Autonomiseringg lijkt vooral een stimulans om de 'recreatieve' publieksfunctie te versterken;
ookk de 'representatieve' functie van musea wordt belangrijker, 'cultuurbewaarders' kunnen
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onderr invloed van autonomisering een 'culturele attractie' of een 'cultuuroverdrager' worden,
ditt laatste type museum kan potentieel uitgroeien tot 'cultuurvemieuwer'. Door
verzelfstandigingg van de rijksmusea is vooral het aantal 'cultuurvernieuwers' toegenomen.
Externee stakeholders lijken deze ontwikkeling veelal gunstig te beoordelen.
Hett waarborgen van de creatieve collectiefunctie ('cultuurvernieuwing') is mede een zorg van
dee overheid gebleven. 'Representatieve' functies kunnen een belangrijke stempel gaan
drukkenn op de collectiewerkzaamheden. Recreatieve publiekswerkzaamheden kunnen ten
kostee gaan van publiekswerkzaamheden gericht op 'cultuurparticipatie'. Op elk van die punten
moett een 'passend' evenwicht gevonden worden tussen realiteit en ambities. Een regiefunctie
vann de overheid (waarin begrepen het voeren van een gericht stimuleringsbeleid) kan in deze
opp zijn plaats zijn.
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111 Naar een autonomiseringscenario van musea
11.11 Inleiding
Inn dit onderzoek zijn een aantal veronderstellingen onderzocht over de samenhang tussen
autonomie,, passendheid van management en organisatie en het draagvlak van musea.
Err is daarmee voor een deel enige empirische onderbouwing gegeven van de plausibiliteit van
de,, vanuit een specifiek theoretisch raamwerk geformuleerde, veronderstellingen (zie
hoofdstukk 4).
Daarnaastt zijn enkele aanvullende inzichten gepresenteerd. In dit hoofdstuk is de kracht en de
zwaktee van de gekozen aanpak nader bekeken. Vervolgens is gepoogd de veronderstelde
samenhangenn tussen systeemvariabelen, in combinatie met het beschreven
veranderingsproces,, kort samen te vatten in een autonomiseringscenario van musea in de jaren
'900 (zie figuur 11.1). Dit scenario kan wellicht handvatten bieden bij vergelijkbare processen
vann autonomisering en de aandacht vestigen op een aantal punten waarmee in de praktijk
rekeningg gehouden moet worden. Deze aandachtspunten zijn apart in dit hoofdstuk
opgenomen. .
11.22 Kracht en zwakte van de gekozen aanpak
11.2.111.2.1 Samenvatting uitkomsten
Ditt onderzoek is gestart binnen het theoretisch raamwerk van Kastelein (zie Bijlage 1).
Kasteleinn heeft vanuit organisatiekundig perspectief de betekenis van autonomisering
benoemdd als een voorwaarde voor het effectiever vormgeven van een organisatie. Hij
baseerdee dit op het contingency-denken, dat er van uitgaat dat er geen algemene richtlijnen
zijnn te geven hoe een organisatie passend en effectief zou kunnen zijn ('er is niet één beste
manierr van organiseren, maar niet alle manieren van organiseren zijn onder gegeven
omstandighedenn even goed'), maar dat wel geprobeerd kan worden een aantal voorwaarden te
identificerenn die de kans op passendheid en effectiviteit kunnen vergroten. Van daaruit zijn
driee proposities of vooronderstellingen geformuleerd aangaande autonomie, passendheid en
effectiviteit. .
Err zijn empirische aanwijzingen gevonden, dat onder invloed van verzelfstandigings- en
privatiseringsprocessenn in de jaren '90 de autonomie op verschillende bedrijfsmatige aspecten
wass toegenomen. Daardoor was de kans op passendheid van de bedrijfsmatige organisatie bij
dee omgeving en op uitgebreide monitorvoorzieningen toegenomen, en daarmee
samenhangendd nam de kans op gunstiger oordelen over musea toe.
Tevenss zijn er aanwijzingen gevonden dat de kans op managementpassendheid in samenhang
mett autonomisering was toegenomen, maar niet dat dit op korte termijn ook gunstiger
oordelenn zou opleveren. Gesuggereerd is dat managementpassendheid een voorwaarde zou
zijnn voor het realiseren van passender organisatiekenmerken en daarmee voor de kans op
gunstigerr oordelen op de langere termijn.
Dee conclusie is dat autonomisering (opgevat als toename van bedrijfsmatige autonomie) in
sommigee gevallen een belangrijke succesvoorwaarde is voor passendheid en effectiviteit van
musealee organisaties.
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Err is daarnaast uiteengezet dat bedrijfsmatige autonomie weliswaar een noodzakelijke
voorwaardee is voor gunstige oordelen van zo veel mogelijk stakeholders, maar niet een
voldoendee voorwaarde: ook inhoudelijke autonomie is van belang om zoveel mogelijk
passendee organisatiekenmerken vanuit professioneel-inhoudelijk perspectief te realiseren. Er
zijnn aanwijzingen dat grotere bedrijfsmatigheid niet ten koste mag gaan van wat ik genoemd
hebb de inhoudelijke professionaliteit van de organisatie. De grootste kans op gunstige
oordelenn bestaat bij een passend evenwicht tussen inhoudelijke professionaliteit en
bedrijfsmatigheidd van de organisatie.
Gezienn de potentiële tegenstrijdigheden binnen gemengde of hybride organisaties, zijn in de
verzelfstandigdee musea eerder op een lager dan op het hoogste aggregatieniveau
samenhangenn tussen variabelen te verwachten. Desalniettemin is er in dit onderzoek toch ook
opp het hoogste aggregatieniveau een interessante correlatie gevonden, met name tussen de
gemiddeldee oordelen en de gemiddelde passendheid van organisatiekenmerken.
Ditt is geïnterpreteerd als een aanwijzing dat, ondanks de potentiële tegenstellingen, synergieeffectenn mogelijk zijn. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de kans dat deze synergieeffectenn gerealiseerd worden altijd het grootst is bij de grootste mate van autonomie. Veeleer
lijktt het te gaan om een passende mix van zowel bedrijfsmatige als professioneel-inhoudelijke
autonomie,, waardoor de kans op een passende combinatie van taakgerichte en marktgerichte
oriëntatiee het grootst is. Afhankelijk van de aard van de opgave (de combinatie van
werkpakkett en randvoorwaarden) kan een andere mix van organisatiekenmerken passend zijn.
Ditt is een contingency-conchisie: afhankelijk van de opgave moet de organisatie anders
ingevuldd worden. Tot zover de éne kant van het verhaal.
Doorr autonomisering van musea wordt naast de oorspronkelijke spanning tussen
publieksgerichtee en collectiegerichte werkzaamheden in musea de tegenstelling tussen
marktgerichtee en taakgerichte oriëntaties zichtbaar. Het toenemende belang van een
marktgerichtee oriëntatie in die musea, waarin professioneel-inhoudelijke ambities een
belangrijkee rol speelden, kan spanning opleveren. Deze verandering kan intern verzet
opleveren,, omdat de overheersende invloed van professioneel-inhoudelijke medewerkers
wordtt teruggedrongen. De professioneel-inhoudelijke ambities kunnen door autonomisering
enn een toenemende hybriditeit van de organisatie onder druk komen te staan. Bekeken is
welkee strategieën er voor musea met verschillende configuraties van ambities open staan om
alss een autonomie organisatie de gewenste doelstellingen te realiseren.
11.2.211.2.2 Het theoretisch raamwerk en musea
Bijj de start van dit onderzoek heb ik me afgevraagd of, en zo ja in hoeverre, de onderhavige
benaderingg nu wel van toepassing zou kunnen zijn op een organisatie als een museum.
Immers,, in de gekozen benadering gaat het om 'output' en 'effectiviteit', het gaat over
'management',, 'structuurkenmerken' en 'monitoring', allemaal begrippen die nog niet zolang
geledenn voor de meeste museummensen een andere wereld vertegenwoordigden. De wereld
vann de markt, van het bedrijfsleven, van winst en efficiency.
Veell overheidsmusea, maar ook veel door vrijwilligers gerunde musea, formuleerden hun
bestaansrechtt veeleer vanuit 'taken, doelstellingen, idealen' en niet vanuit begrippen als
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doelmatigheidd en doeltreffendheid. De kracht van de gekozen benadering is echter, dat
zichtbaarr gemaakt wordt, dat ook instellingen als musea begrepen kunnen worden als een
organisatiee met een bepaalde 'markt', een organisatie die meer of minder efficiënt en effectief
kann zijn. Dat kan organisatieproblemen zichtbaar maken, die in het verleden vaak volstrekt
ondersneeuwdenn onder een deken van wollige idealen.
Tegelijkertijdd is dit potentieel ook de zwakte van de gekozen benadering: je kunt gemakkelijk
uitt het oog verliezen dat 'taken, doelstellingen en idealen', begrippen die zeer moeilijk
meetbaarr te maken zijn, in organisaties zoals musea feitelijk een niet te verwaarlozen rol
spelen.. Doelstellingen en idealen vinden in het theoretisch raamwerk een plek binnen de
cultuurvariabele,, maar het is de vraag of daarmee voldoende recht wordt gedaan aan het
belangg van dit aspect in een professioneel culturele organisatie zoals een museum. Daarom is
hierr in hoofdstuk 10 apart aandacht besteed.
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Illustratiee 24.Borrelen tussen de oude meesters:
óókk een aspect van verzakelijking van musea.
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Dee poging alle variabelen te vertalen in termen van 'meetbare' eenheden, draagt het gevaar in
zich,, dat je in je onderzoek de werkelijkheid reduceert tot de termen die je gebruikt, maar
daarmeee de werkelijkheid geen recht doet. Het specifieke gebruik van de taal in de
onderhavigee benadering kan ervoor zorgen, datje in je empirische onderzoek geen aansluiting
vindtt met het 'discours' van je empirisch object. Juist dat laatste maakte in dit onderzoek de
operationaliseringg van de theorie naar de museale empirie zo moeilijk. Of het nu om
autonomiee ging (waarbij veel museumdirecteuren in eerste instantie vooral dachten aan 'het
ontbrekenn van censuur') of om oordelen (waarbij door museummensen steeds om kwalitatieve
criteriaa gevraagd werd), steeds moest ik me afvragen of we wel dezelfde taal spraken
Regelmatigg twijfelde ik of het antwoord op een gestelde vraag wel het antwoord was op de
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vraagstellingg binnen het gekozen theoretische kader. Vanuit pragmatisch oogpunt ging ik
onderscheidd maken tussen een professioneel-inhoudelijk perspectief, dat voor de meeste
museummensenn die ik interviewde het denkkader was, en een bedrijfsmatig perspectief dat
meerr aansloot bij het onderzoek. Op het moment dat ik beide perspectieven systematisch in
mijnn vraagstelling aan bod liet komen, bleek het mogelijk om helder te krijgen op welke vraag
ikk een antwoord kreeg.
11.2.311.2.3 De neo-institutionele economie en de benadering van Kastelein
Dee gevonden tegenstelling tussen een professioneel-inhoudelijk en een bedrijfsmatig
perspectieff in musea heb ik geinterpreteerd als een teken van hybriditeit, een begrip uit de
neo-institutionelee economie.
Autonomiseringg wordt in de neo-institutionele economie gezien als een overgang van publiek
naarr privaat, van overheid naar markt. Doel is overheidsinstellingen en marktorganisaties als
hett ware op te nemen in één economische benadering (zie Hoofdstuk 4.2.2). Autonomisering
iss in de benadering van Kastelein een beweging op een as van MCA naar CMO. Het
perspectieff is de module binnen een (inter-) organisationeel netwerk. Beide benaderingen zijn
alss het ware complementair.
Waarr vanuit de neo-institutionele benadering het begrip hybriditeit is geïntroduceerd,
spreektt Kastelein van een mix van kenmerken, die moet passen bij de specifieke mix van
kenmerkenn van de opgave. Deze mix van kenmerken kan de resultante kan zijn van intern
zeerr gevarieerde scores ('hoge mix'), die gepaard kunnen gaan aan interne strijdigheid of
tegenstellingenn ('inconsistente mix'), zoals dat bij hybriditeit ook het geval is (Kastelein, 1990
p.766 en 77 en Bijlage 1). In het gehanteerde model gaat het er om dat er voortdurend een
optimalee passendheid gevonden moet worden. Deze passendheid is gebaseerd op de mix van
opgavekenmerkenn enerzijds en de mix van organisatie- en managementkenmerken anderzijds.
Alss er sprake is van een sterk 'inconsistente mix', dan is de kans groot dat gemiddelde scores
ongeveerr in het midden uitkomen en er geen enkel patroon meer in te ontdekken valt. Dit
'uitmiddelen'' van interne tegenstellingen kan er toe leiden, dat er op het hoogste
aggregatieniveauu geen of nauwelijks samenhangen gevonden worden tussen de verschillende
profïelscoress en op lagere aggregatieniveaus ingezoomed moet worden.
Kortom,, de introductie van het begrip hybriditeit maakte het mogelijk een aantal potentiële
tegenstellingenn en de veranderingen daarin binnen musea expliciet zichtbaar te maken. Deze
benaderingg is als complementair te beschouwen aan de gekozen aanpak, waarin wat
implicieterr een zelfde gedachtengang mogelijk is.
Naastt overeenkomsten in de benadering van de neo-institutionele economie en de hier
gekozenn aanpak is een verschil tussen beide dat de neo-institutionele economische benadering
zichh primair richt op economische efficiëntievoordelen, terwijl het in de onderhavige
benaderingg om de effectiviteit van de organisatie op de langere termijn gaat. Ofschoon
economischee efficiëntievoordelen beter meetbare ijkpunten bieden, lijkt juist voor hybride
organisatiess het draagvlak van een breed spectrum van betrokkenen {stakeholders) als
indicatorr van langere termijn effectiviteit een beter ijkpunt om de eigen overlevingskansen in
tee schatten. Zowel kwaliteit als acceptatie, zowel efficiency als effectiviteit kunnen een rol
spelenn in de oordelen van deze stakeholders. Beide oriëntaties binnen hybride organisaties
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kunnenn op die manier tot zijn recht komen in de oordelen van verschillende categorieën
betrokkenen.78 8
11.33 Naar een autonomiseringscenario van musea in de jaren '90
Inn dit onderzoek zijn de hoofddimensies van musea in samenhang met autonomie beschreven
enn vergeleken, maar juist omdat het onderzoek plaats vond gedurende een periode van
autonomisering,, bood het onderzoek ook aanknopingspunten voor het beschrijven van
veranderingsprocessenn in musea in samenhang met autonomisering.
Dee autonomisering van musea op zowel rijksniveau, als regionaal en lokaal niveau, is
samengegaann met veranderingen in organisatie en management, waarbij de hybriditeit van
musealee organisaties is versterkt. Rekening houdend met de beelden die zijn ontstaan naar
aanleidingg van de vergelijking van deze hoofddimensies van de organisatie van musea, is
gepoogdd te komen tot een autonomiseringsscenario van overheidsmusea in Nederland in de
jarenn '90, waarin veranderingen in musea worden weergegeven, samenhangend met
autonomisering. .
Dee hoofddimensies uit het gebruikte blokmodel zijn geprojecteerd op de horizontale as. Het
gaatt om de autonomie, de passendheid van management op verschillende niveaus (omgeving,
organisatie-- en operatieniveau), de passendheid van de organisatie (technologie, structuur en
cultuur)) en de oordelen van verschillende categorieën stakeholders.
Dee stadia van autonomisering van overheidsmusea die in hoofdstuk 9 beschreven zijn,
vormenn de leidraad voor het veranderingsproces dat van boven naar beneden is weergegeven.
Achtereenvolgenss zijn dat decentralisatie, interne verzelfstandiging, externe verzelfstandiging
enn volledige privatisering of afstoting. Per stadium zijn, samenhangend met autonomisering,
enigee veranderingen in (aspecten van) organisatie en management en van oordelen van
categorieënn stakeholders gesuggereerd.
Uiteraardd gaat het niet om feitelijk bewezen veranderingen die in dit scenario geschetst zijn,
maarr slechts om 'enigszins toenemende kans op dergelijke veranderingen'. Daarom kan
hooguitt een 'outline' van een scenario van autonomisering geschetst worden.
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Recent is aandacht gevraagd voor de politieke efficiëntie naast de economische efficiëntie.
Opp basis van de neo-institutionele theorie wordt vooral de economische efficiëntie belicht, als
motivatiee voor verzelfstandiging. Echter ook andere argumenten kunnen een rol spelen om al
dann niet te verzelfstandigen (Gazendam, 1998)
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11.44 Aandachtspunten voor de praktijk van organiseren van musea
Voorr de praktijk van het organiseren van musea in relatie tot autonomisering zijn op basis van
dee uitkomsten van dit onderzoek een aantal aandachtspunten geformuleerd.
1..

Als het gezien de kenmerken van de omgeving nodig is musea bedrijfsmatiger
(zakelijker)) of omgevingsgerichter te organiseren, dan is een grotere bedrijfsmatige
autonomiee doorgaans een succesvoorwaarde. Bedrijfsmatige autonomie lijkt voor
organisatiess als musea met een voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde
voorr een optimaal draagvlak te zijn.
22
Beperkingen in zeggenschap over de financiële investeringen in huisvesting en intern
onderhoudd kan in lokale musea een probleem zijn. Het realiseren van een contractuele
relatiee huurder / verhuurder kan een oplossing bieden.
3..
Bij autonomisering van musea is naast omgevingspassendheid van management en
organisatiee vooral ook de uitgewerktheid van de monitorvoorzieningen een belangrijke
succesvoorwaarde,, omdat daarmee omgevingsgevoeliger kan worden gestuurd en
bijgestuurd. .
44
Om organisaties als musea werkelijke los te kunnen laten moet het stuur- en
regelcentrumm vertrouwen hebben in de professionaliteit van de taakuitoefening en in de
betrouwbaarheidd van de bedrijfsvoering van de instelling. Het is een zaak van de
instellingg dit vertrouwen te organiseren middels duidelijke afspraken, ondersteund door
helderee beoordelingscriteria en herkenbare indicatoren. Ook in dit verband zijn
uitgewerktee monitorvoorzieningen onontbeerlijk.
5..
Gezien de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor het museale bestel én in
verbandd met het realiseren van doeleinden van haar cultuurbeleid moet de overheid bij
autonomiseringg van musea zowel een controlerende als een sturende functie houden op
hoofdlijnenn van beleid.
6..
Voor de meeste autonome museale instellingen in ons land blijft financiële
ondersteuningg vanuit de overheid onontbeerlijk; ook wordt de maatschappelijke
legitimatiee en erkenning waarmee in Nederland een relatie met de overheid nog steeds
verbondenn is vaak als een positief punt ervaren.
7.. Naarmate de afstand tussen overheid en musea toeneemt, worden musea sterker
geconfronteerdd met een zekere hybriditeit van de organisatie. Een optimaal (intern en
extern)) draagvlak van een museum vraagt een bij de omgeving passende combinatie van
inhoudelijkee professionaliteit en bedrijfsmatigheid van de organisatie, en een passende
mixx van een taakgeoriënteerde en een marktgeoriënteerde cultuur.
8..
Hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen marktgerichte en taakgerichte oriëntaties
inn een hybride organisatie kan door het streven naar synergievoordelen of door het
expliciett scheiden van beide oriëntaties en het realiseren van passende
coördinatiestructuren. .
99
Dit vraagt een niet-hiërarchische, flexibele structuur en een lerende, op innovatie
gerichtee cultuur. Het realiseren van een dergelijke flexibele, innovatieve organisatie kan
eenn grotere behoefte aan vrijheid van handelen oproepen en daarmee een verdergaande
autonomiseringg stimuleren.
10.. Naast culturele motieven kan de overheid ook economische motieven hebben om een
museumm financieel te ondersteunen. Een dilemma is, dat deze ondersteuning de
taakoriëntatiee van een museum kan versterken, terwijl vanuit economische
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beleidsmotievenn een marktoriëntatie gestimuleerd zou moeten worden. Een zakelijke,
contractuelee relatie tussen overheid en instelling is dan een voorwaarde.
Management in hybride organisaties, zoals in verzelfstandigde musea, is als het
balancerenn op het scherp van de snede. De aansturing moet enerzijds kenmerken van
governancegovernance hebben (betrouwbaar en gelegitimeerd), anderzijds is een vorm van
managerialismmanagerialism nodig in aansluiting op een zakelijker marktoriëntatie Een zakelijk
leider,, naast een meer professioneel-inhoudelijk georiënteerde directeur, of omgekeerd,
eenn professioneel-inhoudelijke coördinator naast een zakelijk georiënteerde directeur is
doorgaanss in hybride organisaties geen overbodige luxe.
Verandering in musea onder druk van de omgeving kan tijdelijk interne discrepanties
tussenn technologie-, structuur- en cultuurkenmerken tot gevolg hebben. Soms moet
(tijdelijk)) een keuze gemaakt worden tussen interne passendheid en
omgevingspassendheid. .
Er zijn aanwijzingen dat veranderingen in musea vaak beginnen met aanpassingen van
technologiekenmerkenn (gebouwen, tentoonstellingen) aan eisen en verwachtingen
vanuitt de omgeving. Dit moet echter gevolgd worden door veranderingen in
organisatiestructuurr en -cultuur, om op de langere termijn optimale interne én
omgevingspassendheidd te realiseren.
Passendheid van organisatieaspecten vanuit bedrij fsmatig perspectief in musea begint
vaakk met een cultuurverandering. Een zakelijker cultuur, gericht op een groter
kostenbewustzijnn en grotere doelmatigheid, moet uiteraard gevolgd worden door daarbij
passendee structurele en technologische organisatiekenmerken om niet te blijven steken
inn goede voornemens.
Een passende stijl van omgevingsmanagement lijkt het externe draagvlak te kunnen
versterken.. Als public relations activiteiten echter niet aansluiten operatie- en
organisatiemanagement,, dan schieten ze op den duur het doel voorbij. Veelzeggend kan
zijnn of een p.r- functionaris deel uitmaakt van of directe toegang heeft tot het
managementteam m
Het ontstaan van interne discrepanties kan minder positieve oordelen van medewerkers
opleveren.. Dit vraagt een goede interne communicatiestructuur en een bottom-up
benadering.. Het ontbreken van interne discrepanties (interne passendheid) kan door
externee stakeholders als stagnatie ('dood in de pot') geïnterpreteerd worden en daarmee
minderr gunstige oordelen opleveren. Verandering kan per saldo gunstig uitpakken
In de professionalisering van musea en de toenemende afhankelijkheid van externe
stakeholdersstakeholders verdient de positie van museumvrienden aparte aandacht. In plaats van
meewerkendee vrijwilligers, worden zij externe stakeholders die potentieel een
belangrijkee steunpilaar voor musea kunnen zijn.
Het is te verwachten dat (te) hoge ambities bij autonomisering realistischer worden, het
iss te hopen dat de realiteit de vernieuwende ambities van musea niet verdringt.

122 Summary: Public treasuries in change;
Museumss in the Netherlands in a period of privatization
12.11 Introduction: research object and subject
Thee focus of this research is the organization of museums in the Netherlands in the last
decadee of the 20th century, a period of privatization in Dutch society. The object of this
research,, museums, have in the past centuries developed into professional institutions with a
widee range of goals and activities. In order to cope with the radical changes in Dutch society
inn the last decades, a lot of the Dutch museums were privatized in one way or another. The
centrall question is, did this result in more effective organization designs of museums?
Inn 1988 the 'Algemene Rekenkamer', a Dutch institution charged with control and audit of
governmentt finances, published a critical report on the performance of the 'Rijksmuseums',
thee national museums in the Netherlands. This report initiated a political discussion about
museums,, which led to a policy of privatizing the 'Rijksmuseums'. Not only were museums
expectedd to improve their performance by privatization, at the same time the government
couldd limit the size of government bureaucracy by hiving off these cultural organizations. To
somee that was an additional argument to privatize. Almost simultaneously, a discussion
startedd about the relations between museums and local and regional government.
Initially,, discussions within museums focused on the possibilities to strengthen their financial
positionn by sponsoring activities. However, museums, as government institutions, were not
allowedd to keep their earnings. In various ways, museums were tied to bureaucratic
governmentt organizations. It became clear to museums and government, that allowing
museumss to be autonomous would be a logical step to take.
Byy now, autonomy of museums has increased considerably and even though government
subsidiess are still substantial, museums manage their own affairs and have found ways to
increasee their budget. Museums nowadays operate in a 'grey' area between government and
market. .
Thee goal of this research was to make a number of empirically supported statements about the
influencee of autonomy on the effectiveness of museum organizations in changing
environments.. This implies the question whether museums in the Netherlands with increased
autonomyy did indeed increase their effectiveness.
12.22 Theoretical framework
12.2.112.2.1 A situational approach
Myy research has its roots in the work of Kastelein c.s. (Kastelein, 1990, Kastelein, 1991). His
theoreticall framework and assumptions can be characterised as a situational or (post-)
contingencyy approach. This approach includes some kind of hypothesis testing.
However,, during the actual research I was faced with a highly dynamic field, where the
essentiall variables were changing at a rapid pace. Autonomy of almost all museums increased,
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andd at a certain point there were only just enough museums without autonomy left to compare
too museums with autonomy. Also, the theoretical insights changed substantially during this
decade. .
II decided the best I could do is to describe the autonomy and the characteristics of
organizationn and management of the museums. The opinions of stakeholders about de
performancee of the museums were investigated as an indication of effectiveness.
Subsequentlyy I systematically compared these opinions with autonomy and with the
characteristicss of organization and management. I made an attempt to interpret the results in
thee light of the originally chosen theoretical framework, while keeping an open eye for
inductivee results. The process of change in museums in relation to autonomization was
analyzedd and described.
Thiss dissertation is a report of an exploration in a field, which has few, if any, precursors.
12.2.212.2.2 Task uncertainty and goodness of fit
Thee complexity of society has increased considerable in the past decades. Museums had to
respondd to different demands. The uncertainty of their tasks increased. The legitimacy of
museumss was questioned, even of some of the old cultural institutions.
Becausee of task uncertainty the possibility to plan decreased. Flexibility of the organization
hadd to increase. Different degrees of uncertainty ask for different ways of organization. In the
wordss of Galbraith:
.... "the greater the task uncertainty of the task, the greater the amount of information
thatthat has to be processed between decision makers during task execution in order to
achieveachieve a given level of performance" (Galbraith 1973, p. 4).
'Goodnesss of fit' is a central concept in situational approaches. The fit of an organization is
bestt if the organization and management characteristics are such that the exact amount of
informationn can be generated to neutralize the uncertainty of the tasks. An organization with a
design,, fitting to its situation, is expected to be more effective than an organization without
suchh fitting designs.
12.2.312.2.3 Autonomy
Privatizationn in this research is defined as a process of autonomization. Organization units
withinn an large organization (or an organized order) can show different forms of autonomy, at
differentt stages of autonomization. The essence of autonomization is, that an organization,
whichh is tied by all kinds or rules and regulations to one or more centres of power (called an
'externall specified unit', in Dutch EGE, Kastelein 1990), obtains more authority and
responsibility,, resulting in a unit which is responsible for its own results (in Dutch RVE,
Kasteleinn 1990). The 'external specified unit' is usually characterized by specifications from
manyy centres of power (MCA), while the result responsible unit is characterized by
(horizontall and vertical) contractual relationships (CMO). All organizations can theoretically
bee placed on an axis with 'MCA' and 'CMO' as extremes (figure 1.1, p. 4). If autonomy of
governmentt organizations is increased, this at a certain point means a transition from
governmentt to market.
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Autonomouss organizations are expected to have the freedom to obtain a better finetuning of
thee organization to the environment, and potentially have fewer restrictions in finding an
optimall fit, so supposedly these organizations have more chance of being effective.
12.2.412.2.4 Effectiveness
Thee opinions of different stakeholders about the performance of an organization are
interpretedd as indications for effectiveness; because they are indications of the support for the
organizationn and hence of the chance for survival in thee long run. There is no objective
measuree of effectiveness, and there is not chosen for one specific criterium: different
stakeholderss use different sets of criteria to base their opinion on.
12.2.512.2.5 Assumptions
Thee starting point of this research was the question whether this approach could be applicable
too the organization and management of museums. If so, it would be expected that the higher
thee autonomy, the more often stakeholders would be expected to judge the effectiveness
higher,, because of the better fit of organization and management to the task uncertainty.
Fromm there three assumptions were distinguished:
1..
If a museum is more autonomous, there is a better chance that organization and
managementt characteristics of this museum are fit to their task uncertainty
2..
If organization and management characteristics of a museum are fit to their task
uncertainty,, there is a better chance that opinions of stakeholders about this museum are
favourable e
Itt follows that if these two assumptions are true also a third must be true:
3..
If a museum is more autonomous, there is a better chance that opinions of stakeholders
aboutt this museum are favourable
12.2.612.2.6 Hybrid organizations
Museumss are defined as organizations with two functions: one concerning a collection of
objectss and the other concerning the visitors. From these functions emerge the intrinsic
museumm tasks. A museum can also be considered as a commercial enterprise. From the neoinstitutionall economic approach (chapter 3.2) the concept of hybrid organizations is
introduced.. In the Netherlands In't Veld (1995) has shown that professional organizations that
havee been put 'at arms length' from the government often retain mixed orientations; the
organizationn becomes hybrid:: partially task oriented and partially market oriented. These
orientationss may sometimes be in conflict with each other.
Inn the past decade national museums and some local museums in the Netherlands have been
sett at a distance from the government. Their autonomy has increased and these museums are
noww in a position somewhere between the government and the market. The concept of hybrid
organizationss would be applicable to these museums and was expected to be helpful to
understandd and describe the changes in the organization and management of these museums.
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12.33 Investigation methods
12.3.112.3.1 Phases of the empirical research
Afterr a pilot investigation in six museums in the U.S.A and two in the Netherlands, data were
analysedd of about 500 museums, gathered by the Dutch Central Bureau for Statistical
Researchh (CBS). 210 museums with at least 2 employees (fte) were selected and received a
questionnairee 50% responded, and the data were classified and analysed. Zooming in even
further,, 30 museums were selected and extensively interviewed. Three size categories of
museumss were distinguished and in each category pairs of museums were chosen with similar
kindss of collections and a maximum difference in autonomy. Besides interviews within the
museumss six different kinds of stakeholders were questioned about the performance of these
museums. .
12.3.212.3.2 A scanning method
Too design the questionnaires and interviews an existingg scanning program was simplified.
Thiss program was based on the modular organization and management model of Kastelein
(seee picture 1.3, p. 7). All variables in the model received a relative score ranging from 1 to 5.
Uncertaintyy of workload and boundary conditions were estimated, dimensions were attributed
too technology (routine or not), structure (rigid or flexible) and culture (innovative or
conservative)) and the styles of management on different levels in the organization were
investigated.. An existing checklist to establish the relative scores of autonomy was adapted to
museumm practice. Stakeholdersjudgements were surveyed.
12.44 Results from 30 museums
12.4.112.4.1 Profiles of museums
Off 30 museums profiles were made on the basis of the estimated characteristics and
dimensionss of their organization and management (see 'bijlage 6'). It appeared that most
museumss had increasingly uncertain tasks, either because the workload was dynamic and
complex,, or because the boundary conditions were changing. Expectations were high, budgets
weree growing and came from different sources besides the government.
Halff of the museums fell in the category 'uncertain tasks', only a few small museums escaped
thiss uncertainty altogether.
Fromm an intrinsic professional viewpoint technology in museum was quite specialised, on die
averagee not routine but fit to the demands of the environment; communication and decision
structuress in museums however sometimes lacked the flexibility that would seem best fit, nor
wass the organization culture always as open and innovative as might be expected. From the
viewpointt of a business organization museums often still had relatively routine technology
andd static structures, even though there was a growing cost-consciousness.
Operationn management in most museums had professionalized, the external management
taskss seemed on the average rather well fit to the demands of the environment, even though
longg term strategic management was not always closely connected to and based on the
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investigationss that were carried out in de environment. Professional "hobbies' might
sometimess dictate decision-making without consideration of market arguments, even though
thee uncertainty of the environment would make it more fit. A "bottom-up' management style is
nott often found, nor the opposite, a clearcut top-down style of management. Museum
managementt often is strongly influenced by the professional museum staff.
Mostt stakeholders judged the performance of museums quite favourably. Colleagues and
employeess were the most critical. Visitors seldom showed strong dissatisfaction. The opinions
off almost half of the stakeholders had become more favourable over time, hardly any opinion
wass less favourable.
12.4.212.4.2 Autonomy
Somee of the characteristics of museums in the Netherlands in the first phase of the research
(aroundd 1992) differed from the second phase, when the interviews were made(in 1994 to
1996).. On the average the autonomy of museums increased quite a bit. Originally there was
littlee autonomy in financial and personnel management (especially in government museums),
onlyy a few years later the freedom in almost all fields of management had expanded, with the
exceptionn of the management of housing. However, this field was given the least priority by
museumm management in comparison with other fields of management. Freedom in carrying
outt the intrinsic professional tasks (i.e. collecting, organizing expositions) was traditionally
undisputedd in government museums, this continued to be considered of prime importance
whenn these museums became autonomous.
Byy distinguishing three categories of autonomy, it was shown that the average profiles of
museumss per category differed (see pictures 1.5 a and b, p. 11). In the category with the
highestt autonomy scores there were more museums with uncertain tasks, flexible and more
matrix-likee organizations, and relatively more cooperative, result oriented management styles.
Thee commercial and businesslike oriented tasks in these museums were considered
complementaryy to the professional oriented tasks. Also, on the average museums in this
categoryy were judged somewhat more favourable.
Onn the contrary, in the categories with the least autonomy the museum tasks were not as
uncertain,, management styles were more often design oriented, the commercial and
businesslikee oriented tasks were relatively more static and often considered subordinate to the
professionall oriented tasks. Especially the opinions of external stakeholders were less
favourable. .
Thiss might be interpreted as a confirmation that there mightt indeed be some relation between
autonomy,, task uncertainty, organization characteristics and management style, as well as
opinionss of stakeholders about the performance of museums.
12.55 Goodness of fit as an explanatory variable
12.5.112.5.1 External/!/
Externall fit is defined as the goodness of fit of organization and management characteristics
too the uncertainty of the environment. By calculating some simple linear correlation
coefficientss it was shown that indeed a light correlation could be demonstrated between
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autonomyy and goodness of fit, especially as far as the commercial organization features were
concernedd and to the extent that monitoring facilities were developed. It was also shown that
thesee museums more often received favourable judgements from the stakeholders. When
managementt was better fit to the uncertainty of the environment, the judgements of internal
stakeholderss were somewhat more favourable, but this was not true for the judgements of
externall stakeholders.
Itt seemed that in response to the changes in the environment and increasing autonomy,
museumss reacted often with changing technology characteristics. New buildings, more
temporaryy exhibitions, flexible exposition techniques, differentiated educational programs.
Alsoo the management style towards the environment became more active and inclined to
cooperate,, public relations and marketing techniques were introduced, more activities were set
upp in cooperation with other institutions. In autonomous museums monitoring the
environmentt was introduced, market research developed, the expectations of the public got
higherr priority than before autonomization. The results suggest that these developments
influencedd the opinion of external stakeholders about museum performance positively.
Thee exploitation of museums without the help of government officials asked for quite a
differentt organization structure. At the moment I performed my investigation the organization
off many museums was not (yet) optimal fit for the (partly new) tasks they had to perform,
especiallyy with regard to marketoriented tasks. Typically, no museum was found to have an
explicitt strategy to compete with commercial recreational enterprises in the neighbourhood. A
commerciall 'museum' enterprise79 that was investigated however, did have a strategy to
competee with museums in the city.
12.5.212.5.2 Internal fit
Thoughh goodness of fit to the environment on the average increased, this was not true for the
goodnesss of fit internally: Discrepancies developed for instance between existing
communicationn or decision structures and recently introduced technology, discrepancies could
emergee between the characteristics of new developing organization structures and the
opennesss of culture. Educational workers might be appointed as public-relations workers
withoutt a proper integration of this work in the hierarchy, market research might end up in
drawerss without discussion, professional and scientific interests might traditonally get
priority. .
Opinionss of museum employees in autonomous museums tended to be less favourable than
thosee of external stakeholders. This could be explained by the uncertainty and inconsistencies
thatt resulted from internal discrepancies in the organization. Also in some cases this could be
explainedd by a resistance against the changes in the museums in connection with
autonomization.. Some professional museum workers feared that the task orientation of the
museumm would be dispelled by a market orientation.
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A museum is defined as an organization in which the two functions are concerned with
objectss on the one hand, and visitors on the other hand, but not primarily with making profit,
ass a fully commercial enterprise would.
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Whilee internal discrepancies or the results of changes in the museum organization influenced
thee opinions of internal stakeholders unfavourable, the opposite was true for the opinions of
externall stakeholders. Results suggested that an organization with a perfect internal fit was
interpretedd as a stagnating organization. Transformation in the direction of autonomy was at
thee moment of investigation generally considered as a positive development.
Thee results suggested that the position of one potentially important stakeholder, the voluntary
'museumm friends', needed some special attention. Even though at the one hand these groups
askedd for a market orientation in those museums with primarily a task orientation, the effects
off autonomization did not generally produce favourable opinions. Autonomization often was
accompaniedd by professionalization, especially those market oriented activities often initiated
byy 'museum friends' as voluntary workers were now professionalized. Possibly this was met
withh resistance, and this might explain unfavourable opinions.
Summarizing,, the results suggest that especially well developed monitoring facilities and an
externall / market oriented organization were success factors. These were stimulated by
autonomyy and positively influenced the opinions of museum performance. Thus the
expectationn that autonomization of museums would contribute to the effectiveness of
museumss seemed justified, even though the process of change had some potentially negative
by-effects,, which would need extra attention.
12.66 Some inductive results and interpretations
12.6.112.6.1 Change and hybrid organizations
Evenn though the outcome of this research suggested that the development of an external and
markett orientation of museums increased the chance of favourable judgements, the results
indicatedd also this was not the only success factor. The outcome of the research is interpreted
ass an indication that an optimal basis for support, both internal and external, would ask for a
combinationn of strategies, both market oriented and task oriented. Because of a hybrid
orientationn in the organization, it is the fitting of a mix of strategies that seems to be the most
importantt factor for an organization to be effective. This asks for a matrix-like organization
structure,, in which not one orientation is dominating, but depending on the circumstances a
fittingg balance has to be found. Moreover, those museums that combined these two kinds of
strategiess and had the organizational characteristics to realize some synergy, did have the best
chancess for favourable opinions.
12.6.212.6.2 Ambitions and innovation
Thee tasks of museums in this research were defined by the actual workload in museums; the
goalss and ambitions of management and employees were interpreted as an aspect of
organizationn culture; the goals and ambitions would be their touchstone.
Becausee of the importance often attributed to goals and ambitions in museums, some extra
attentionn has been paid to the different criteria the management formulated to evaluate their
tasks.. This is not part of the theoretical approach chosen in this research, but can be
consideredd as inductive results. The criteria were interpreted as indicating if the ambitions
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weree innovative or not, both regarding the public oriented tasks and the collection oriented
tasks.. Four types of museums were distinguished (see picture 1.7, p. 17):
1.. Museums without innovative ambitions either regarding the public oriented or the
collectionn oriented tasks. I called these museums 'keepers of culture'
2.. Museums with innovative ambitions regarding the public oriented tasks only. These I called
'teacherss of culture'
3.. Museums with innovative ambitions regarding the collection oriented tasks only. These I
calledd 'guides of culture'
4.. Museums with innovative ambitions both regarding the collection oriented and the public
orientedd tasks. I called them 'generators of culture'.
12.6.312.6.3 Autonomization and ambitions
Autonomizationn has stimulated the market approach in museums. This development offers
chancess as well as risks. Apart from an impulse towards a more fitting organization design, it
offerss chances to strengthen the financial possibilities of the museums and to broaden their
reach.. Especially the recreational potential is a chance for museums: the recreational market is
aa growing and a financially attractive market, because of the increasing leisure time and
incomee of the Dutch people. Autonomous 'keepers of culture' could strive to becomee cultural
attractionss by concentrating on the recreational market, and maybe even end up becoming
'teacherss of culture'. Autonomous 'teachers of culture' could try to organize 'blockbusters',
attractivee expositions for broad audiences, and in order to do that maybe strengthen the
attentionn for their museum collection. They might even end up trying to become 'generators of
culture'.. The same is true for the 'guides of culture': exploiting the recreational potential of
theirr collection might increase their interest in public oriented tasks, potentially even to the
extentt that they aim at becoming 'generators of culture'.
Theree are also risks: the development of the recreational potential may push off the
educationall ambitions; the typical 'teachers of culture' could also end up becoming cultural
attractions.. Or, if the interests of a recreational market would become the central focus of
'guidess of culture' the ambitions concerning the collection might narrow down to 'easy',
attractivee treasures; and the ambitions of being a 'guide of culture' might not survive.
Onn the other hand autonomous museums, especially those with innovative collection oriented
activities,, have another asset to offer: that is status. Local governments as well as big
companiess may want to offer financial support in exchange for several representative
functionss these museums have to offer. This could either be a dinner or reception in a
representativee setting or sponsoring activities. For a 'guide of culture' that does not choose to
exploitt the recreational potential, concentrating on exclusive innovative activities, this could
bee a way out. Here too is a risk: too much dependence on these kind of financiers might
influencee one of the most essential of museum tasks: the content of the expositions. The goals
off these financiers might be conflicting with the goals the museum has set for itself. For
instancee local governments might want the museum primarily to be an instrument in the city
promotionn and some innovative projects of a modern art museum might not be regarded as
such.. A museum of natural history might feel the responsibility to stress a healthy
environmentt while a sponsoring sigarette company might want to promote smoking.
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Inn short: an autonomous museum has possibilities to find new sources of financing, at the
samee time risking curtailment of cultural freedom. To realize innovative ambitions a museum
runss considerable risks, costs can be high and proceeds may be low, therefore specialization
onn either innovative public oriented or collection oriented tasks increases the risks. It seems
spreadingg the risks would be the best option for a museum. A 'generator of culture' type of
museumm not only has potentially most to win from recreational as well as representative
activities,, more than any other type of museum this type of museum can also spread the risks,
inn order to preserve its educational, creative and innovative activities.
Thee impression is indeed that as a result of autonomization the recreational and representative
potentialss of museums are more exploited. It also seems there is a tendency for museums to
realizee that aiming at a strong, diversified 'generator of culture' is the best answer to survive
andd retain its freedom. It is this type of museums that probably has to win most from
autonomization. .
12.77 Towards a scenario of autonomization
Thee fact that the empirical research was executed in a period a lot of museums were involved
inn a process of autonomization inhibited the comparison of variables, but at the same time it
offeredd some leads for the description of the process of change in connection with
autonomization. .
II have summarized the changes in organization and management at different phases of
autonomizationn in a scenario of autonomization (picture 1.8, p. 19). De different pace of
changee of several aspects of the organization and management, as interpreted from the results
aree fit in this scenario and suggested is that in order to realise a maximal fit not only museum
technologyy needs change, but also the communication and decision structure of the
organization,, not only a cost-consciousness must be realized, but also matching monitoring
facilitiess should be developed. At the same time a shift has taken place from existing tensions
inn museums between the public oriented and collection oriented function of museums to a
potentiall tension between professional museum orientations and businesslike market
orientations.. These potential tensions in hybrid organizations ask for a flexible, learning
organizationn with matrix-like characteristics, and museum management asks for elements of
'governance'' as well as 'managerialism'.
Especiallyy those museums that have the possibilities and ambitions to be a 'generator of
culture'' have most to win from autonomization, by exploiting their recreational and
representativee potentials, and spreading the risks that are connected with these strategies.
Finallyy it was suggested that, as there is a legal government responsibility for the cultural
legacyy in this country, the government has rightly claimed the role of a director on main
aspectss of cultural policy in exchange for financial support. At thee same time meddling in the
actuall strategies of individual museums should be restricted as much as possible, in order to
keepp the advantages autonomy has shown to yield.
Onn the basis of the results of this research some practical points of interest were formulated
forr the organization of museums in a period of privatization.
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JesseJesse E. Bos

OPENBAREOPENBARE SCHATKAMERS IN VERANDERIN

MUSEAMUSEA IN NEDERLAND IN EEN TIJD WAN VERZELFSTANDIGING E

MuseaMusea moeten inspelen op de veranderende maatschappelijke verwachtingen
omom in onze steeds complexer wordende samenleving een breed draagvlak te houden.den. De veronderstelling dat door toename van autonomie de kans dat de
bedrijfsvoeringbedrijfsvoering van musea passender bü de omgeving wordt en daarme
hethet draagvlak van musea wordt versterkt, b in dit onderzoek empirisch onderbouwd.bouwd. Musea in Nederland zijn meer autonoom geworden, de bedrijfsvoering
klantgerichter,klantgerichter, de monitorvoorzieningen meer uitgewerkt en de oordele
stakeholdersstakeholders zijn gunstiger geworden. Wel blijken bijbehorende veranderi
besluUvormings-besluUvormings- en communicatiestructuur achter te blijven.

DoorDoor autonomisering van musea kunnen taakgerichte en marktgerichte oriëntatiesties interne tegenstellingen veroorzaken. Een passend evenwicht bewaken tussen
inhoudelijkeinhoudelijke professionaliteit en bedrijfsmatigheid is essentieel. Verzakel
kentkent een grens, die omwille van een optimaal draagvlak niet overschreden moet
worden.worden. Vooral grote, vernieuwende musea kunnen overigens de kansen van
'markt'markt benutten.

DeDe overheid heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
cultuurbezitcultuurbezit in ons land, zij draagt nog in belangrijke mate financieel bil a
hethet budget van de verzelfstandigde musea en behoudt daarmee de mogelijkheid
opop hoofdlijnen te sturend

JesseJesse £ Bos is historica, maar studeerde tevens politicologie (kandidaats) en
bestuurskundebestuurskunde (postdoctoraal) aan de Universiteit van Amsterdam. Lan
waswas zij werkzaam in het museale veld. Nu is ze actief politica en onafhankelijk
organisatieadviseurorganisatieadviseur voor de not-for-profit sector.

