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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 lijk t 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 op 
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) 

111 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). 

233 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 
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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 
lijk tt 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) lijk t 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). 

28 8 



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. 

29 9 



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. 

30 0 


