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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, 1991-1999 " 
(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 studie, 
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 

FINANCIEEL L 

ïüfgtt  «latje A Wor d Fro m 
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> i i *» *» 

lilterest&iicerbcalpaffrrkrcugelijklifda i i 
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dede kunsten onvermijdelijk _ __ ; 

IllustratieIllustratie 2 Eindjaren '80 spitste de discussie in de 
kunstwereldkunstwereld zich vooral toe op de rol van sponsoring, 
compilatiecompilatie van krantenkoppen. 

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 MOD-
handboek,, 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, 
33 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 (inter-
jorganisationelee 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). All e 
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). 

.'.1.'.1 v 

MCA A 

— < < 
-  ï I I \\ / 

XX ' / \\ » / 
WW i 

vefandermospfocessen n 

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 

44 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. 
55 Niet in ieder museum is het gelukt van alle stakeholders antwoorden te krijgen. Niet ieder 
museumm heeft bijvoorbeeld een vriendenvereniging. 

6 6 



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). . 

Opgave e Management t Effectiviteits--

--

-- werkpakket: 
opdrachten, , 
orders,, taken 
off  functies 

-- randvoor-
waarden: : 

bronnenn en 
beperkingen n 

externee netwerke n n 

omgevingsman. . 
organisatieman. . 
-- operatieman. 

-- cultuur, 
-- structuur 

•• technologie 

externee auto
riteitenn en 

machtscentra a 
-- klanten en 

gebruikers s 
-- leden 

-- leveranciers 
-- andere 
belang

hebbenden n 

Organisatie e oordelen n 

^ . . —/—/ externe uitwisseling / -J -J 
FiguurFiguur 1.3 Het basismodel van organisatie en management op moduleniveau van Kastelein (1990) 
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werkpakket:: zeker onzeker 
randvoorwaardenn zeker onzeker 

technologie:: routine zoekgericht 
strcutuur:: rigide, hiërarchisch flexibel 
cultuur:: conservatief innovatief 

operationn management: bewerkingsgericht eindproductgericht 
organisatiemanagement:: ontwerpgericht ontwikkelingsgericht 
omgevingsmanagement:: confronterend coöperatief 

stakeholders:: verwerping acceptatie, steun 

Figuurl.Figuurl. 4 Uiterste schaalwaarden op hoofddimensies in het blokschema van organisatie en management 

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. Collectie-
enn 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 

66 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). 

77 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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 grotere kans op 

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 van 
MadameMadame Tussaud en Amsterdamse Museumstad, uitgave Vereniging Museumcontact Amsterdam, 1995) 

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 oordelen 

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 (Nationaa l Natuurhistorisc h 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, lijk t 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 er en,vanuit zowel 'taakgerichte' als 
'marktgerichte''marktgerichte' oriëntaties. Het Parool, 3 sept. 1996, 
Kunstp.6,Kunstp.6, "Jan Steen BV, Expositie in Rijksmuseum 
nietniet opgezet als kassucces, Jhim Lamore 

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 

beperktt ruim 

i ii  g beperkt 
'sa 'sa il l 
rara  **2 

.S3 3 

I I 

cultuurbewaarder.. cultuurwijzer 

I I 

I I 
I I 

cultuuroverdragei|| cultuurvemieuwer 

FiguurFiguur 1.8 Vier museumtypen met 
verschillendeverschillende combinaties van ambities 

ambitiess betreffende de collectiefunctie noch 
sterkk communicatieve ambities betreffende de 
publieksfunctie,, oftewel een 'cultuurbewaarder' 
2.2. Musea waarin de ambities betreffende de 
publieksfunctiee sterk communicatief zijn, maar 
betreffendee de collectiefunctie weinig creatief 
zijn,, oftewel een 'cultuurover drager' 

3.. Musea waarin de ambities betreffende de 
collectiefunctiee sterk creatief, maar betreffende 
dee communicatietaak weinig communicatief zijn, 
oftewell  een 'cultuurwijzer' 

4.. Musea waarin beide taken grens-
verleggendd geïnterpreteerd worden, dus sterk 
creatieff  en communicatief, oftewel een 
'cultuurvemieuwer' 'cultuurvemieuwer' 

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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1.77 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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