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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

455

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)
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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). .
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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,
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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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