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88 Autonomie, passendheid en effectiviteit 

8.11 Inleiding 

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

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

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

Dee autonomiegegevens werden ontleend aan de interviews (zie Bijlage 3). De autonomie op 
basiss van de interviewgegevens was in veel musea groter dan op basis van de 
enquêtegegevens.. Dit kan deels verklaard worden doordat er tijdens de interviews meer is 
doorgevraagd,, deels doordat de autonomie feitelijk is toegenomen in het tijdsverloop tussen 
enquêtefasee en interviewfase van mijn onderzoek. In hoofdstuk 9 wordt hier nader op 
ingegaan. . 
Dee autonomie van de onderzochte musea loopt minder uiteen op basis van de 
interviewgegevens,, dan op basis van de enquêtegegevens. Dit kan een nadeel zijn om 
verschillenn in organisatie aan verschillen in autonomie toe te kunnen schrijven. Bovendien is 
dee autonomie in sommige musea van zeer recente datum en is niet zeker of deze recent 
verkregenn autonomie al gevolgen heeft gehad voor de vormgeving en aansturing van de 
organisatie.. De kans dat er duidelijke samenhangen gevonden worden neemt hierdoor af. 
Desalniettemin,, en rekening houdend met deze beperkingen, wordt in dit hoofdstuk gepoogd 
eenn vergelijking te maken tussen musea met ruime autonomie en musea met beperkter 
autonomie. . 

8.3.18.3.1 Interview data: dertig musea 

Tenn tijde van de interviews (grotendeels in 1994 en 1995) bleek er gemiddeld een vrij grote 
autonomiee in musea te zijn (op een schaal van 1 tot 5 een gemiddelde score van 4.2). In veel 
gevallenn was de autonomie feitelijk groter dan formeel op papier was vastgelegd. Zoals 
museumdirecteurenn het uitdrukten: 

"Feitelijk"Feitelijk doe ik het, maar formeel moet iemand er achteraf een handtekening onder 
zetten.zetten. En dat gaat met alles zo. (Interview met directeur museum nr. 15) 

"Ik"Ik  zit op de lijn dat ik vooraf geen toestemming vraag. Iedere vraag waar nee op 
beantwoordbeantwoord zou kunnen worden stel ik niet. Maar ik heb achteraf natuurlijk wel 
goedkeuringgoedkeuring nodig. Zo werkt het. " (Interview met directeur museum nr. 11) 

Hett laagst scoorden de geïnterviewde musea gemiddeld op autonomie betreffende huisvesting 
enn financiën. Vooral door een aantal financiële regels aangaande huisvesting werd de eigen 
zeggenschapp van een aantal musea beperkt: 

"Het"Het gebouw was in beheer bij afdeling openbare werken en daar was een budget voor 
onderhoud.onderhoud. Ik heb daar af en toe inspraak in en de prioriteitsstelling gaat in overleg. 
HetHet grote nadeel is dat we weliswaar een budget hebben voor onderhoud van het 
gebouw,gebouw, maar nauwelijks een budget voor intern onderhoud." 
(Intervieww met directeur museum nr. 28) 

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

N=300 min gem. max. st.dev. 

personeell  2.8 4.2 5.0 0.6 
financiënn 1.9 3.7 5.0 0.9 
gebouwenn 2.3 3.7 5.0 0.7 
contactenn 3.0 4.5 5.0 0.5 
organisatiee 3.3 4.5 5.0 0.5 
uitrustingg 3.2 4.6 5.0 0.5 
ontwikkelingg 2.2 4.3 5.0 0.6 

gemiddeldee autonomie: 

bedrijfsm.. 3.4 4.2 4.9 0.4 
prof.inh.. 2.2 4.3 5.0 0.6 
gemiddeld.. 3.4 4.2 5.0 0.4 

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

N=300 min. gem. max. st.dev. 

personeell  1 2.4 3 0.7 
financiënn 1 2.5 3 0.8 
gebouwenn 1 1.3 3 0.6 
contactenn 1 2.0 3 0.7 
organisatiee 1 2.3 3 0.7 
uitrustingg 1 1.6 3 0.8 
ontwikkelingg 1 2.6 3 0.6 

gewogenn autonomie: 

bedrijfsm.. 3 4.1 5.0 0.5 
prof.inh.. 2 5.7 8.1 1.4 
gemiddeldd 3.2 4.2 5.0 0.4 

FiguurFiguur 8.1 Autonomiedata op basis van interviewgegevens 

Autonomie e 
categoriee score 
beperkt t 
gemiddeld d 
ruim m 

minderr dan 4.0 
tussenn 4 en 4.5 
4.55 of meer 

bedrijfsmatigee autonomie 
categoriee score 
beperkt t 
gemiddeld d 
ruim m 

minderr dan 4.0 
tussenn 4 en 4.5 
4.55 of meer 

inhoudelijkee autonomie 
categoriee score 
beperkt t 
gemiddeld d 
ruim m 

lagerr dan 4.0 
tussenn 4 en 4.5 
4.55 of meer 

aantal l 
musea a 

10 0 
10 0 
10 0 

aantal l 
musea a 

11 1 
11 1 
8 8 

aantal l 
musea a 

6 6 
10 0 
14 4 

FiguurFiguur 8.2 Verdeling van autonomie tijdens interviews(gemiddeld, bedrijfsmatig, inhoudelijk) 

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

"Financiën"Financiën wordt op de sector geregeld, begrotingen en meerjarenbegrotingen worden 
daardaar begroot. Het uitvoerende werk wordt voor een deel in het museum gedaan en 
wordtwordt doorgestuurd naar de afdeling financiën. Bij de dienst welzijn zit een controller 
diedie ook voor een deel bij het cultureel centrum werkt. "... "Ik wilde in de 
meerjarenbegrotingmeerjarenbegroting een vrij  klein bedrag reserveren voor een aantal architecten om 
plannenplannen te ontwikkelen voor een uitbreiding hier, maar dat is afgewezen. " 
(Intervieww met hoofd museum nr. 12) 

8.3.28.3.2 Belang van autonomie 

Gemiddeldd werd door het museummanagement aan eigen zeggenschap betreffende collectie-
enn publieksbeleid het grootste belang toegekend: 

"Aankoop"Aankoop wordt helemaal niet mee bemoeid, god zij geloofd." 
(Intervieww met directeur museum nr. 15) 

Overigenss was de spreiding van het belang dat gehecht werd aan dit autonomieaspect ook 
relatieff  groot, dus gold dit kennelijk niet voor ieder museum even sterk. Het belang dat 
gemiddeldd aan personele autonomie werd gehecht was groot, en dat gold in nog sterkere mate 
voorr de financiële autonomie. Voor de meeste musea stond de autonomie wat betreft de 
uitrustingg niet het hoogst op de agenda. Relatief het minste belang hechten 
museumdirecteurenn aan autonomie betreffende huisvesting 

"Autonomie"Autonomie op gebouwen is handig, maar niet essentieel." 
(Intervieww met P.R.-medewerker museum nr. 19) 

Onderr de negen musea met de minste financiële zeggenschap (minder dan 3.3) waren er vijf 
sterkk verbonden met de overheid. Drie waren op afstand van de overheid geplaatst, maar 
warenn daarmee (financieel) afhankelijk van andersoortige instellingen geworden, waardoor 
hunn financiële autonomie niet was toegenomen. Eén museale organisatie uit de categorie met 
dee minste financiële autonomie was onderdeel van een privaat bedrijf. 

8.3.38.3.3 Gewogen autonomie 

Doorr het belang dat door museumdirecteuren aan autonomie werd gehecht een bepaalde 
wegingg van 1 tot 3 toe te kennen worden gewogen autonomiescores berekend. Het bleek in 
dee praktijk dat managers aan vrijwel alle autonomieaspecten groot belang hechtten, en dat ze 
err nauwelijks toe te bewegen waren aan verschillende aspecten van autonomie een weging toe 
tee kennen. 
Hett belangrijkste verschil tussen gewogen autonomiescores en niet gewogen autonomiescores 
wass dat de professionele (inhoudelijke) autonomie gemiddeld een nog grotere nadruk kreeg 
dann de bedrijfsmatige autonomie. Bovendien kwam de spreiding van het belang dat aan 
(gewogen)) professionele autonomie werd toegekend versterkt naar voren (zie tabel 8.1). 
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Hierr werd onvoldoende aanleiding in gezien om uit te gaan van de gewogen autonomiescores, 
duss zijn de uitkomsten gebaseerd op de niet gewogen autonomiescores. 

8.3.48.3.4 Conclusies over autonomie 

Voorall  de mate van financiële autonomie bleek in de geïnterviewde musea nogal te 
verschillen,, en afgezien van de autonomie op professioneel-inhoudelijke aspecten (collectie-
enn tentoonstellingsbeleid) werd hier het grootste belang aan gehecht. Over het algemeen was 
err weinig eigen zeggenschap over de huisvesting, maar daar werd een minder hoge prioriteit 
aann toegekend. 

8.44 Profielen van musea met verschillende autonomie 

Museaa kunnen worden onderverdeeld in drie autonomiecategorieên: relatief weinig 
autonomie,, relatief veel autonomie en een tussencategorie. Als autonomie invloed heeft op de 
verschillendee profielkenmerken, zoals is verondersteld, dan is te verwachten dat de 
profielscoress per autonomiecategorie verschillen. 
Hett blijkt dat de musea met de grootste autonomie gemiddeld hoger scoren op de 
verschillendee profielkenmerken: de opgave-onzekerheid, de organisatie- en 
managementkenmerkenn scoren hoger, en de oordelen zijn in deze autonomiecategorie 
gemiddeldd gunstiger. Dit verschil bestaat overigens mindere tussen de categorieën en de 
russencategorie.. Opgave-onzekerheid, organisatiekenmerken en oordelen lopen in deze 
categorieënn niet ver uiteen. Wel zijn de managementscores in de russencategorie gemiddeld 
hogerr dan in de categorie met de laagste autonomiescores (zie figuur 8.3a) 

Ietss meer verschillen werden zichtbaar tussen de twee laagste autonomiecategorieên als er 
onderscheidd werd gemaakt tussen de bedrijfsmatigheid enerzijds en de inhoudelijke 
professionaliteitt van de organisatie anderzijds, zowel als tussen de externe oordeelscores 
enerzijdss en de interne oordeelscores anderzijds. Het bleek dat in de laagste 
autonomiecategoriee vooral musea voorkwamen met een relatief grote inhoudelijke 

2.55 3.0 3.55 4.0 

onzekerheidd opgave 

gemm organisatiekenm. 

gem.. managementstijl 

gem.. oordelen 

onzekerheidd opgave 

bedr.. organisatiekenm. 

gem.. managementstijl 

externee oordelen 

2.55 3.0 3.5 4.0 

laagstee autonomiecategorie tussenliggendee autonomiecat.  hoogste autonomiecat. 

FiguurFiguur 8.3 a Profielscores(gem.) 
perper autonomiecategorie 

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

8.55 Passendheid 

8.5.18.5.1 Interneen externe passendheid 

Volledigee passendheid zou in een profiel tot uiting komen doordat de profielscores van 
opgave-onzekerheid,, organisatiekenmerken en managementstijl op één rechte lijn zouden 
liggen.. Afwijkingen van deze denkbeeldige lijn zijn een teken van niet-passendheid (zie ook 
Bijlagee 6, Profielen van musea). 
Passendheidd is bepaald door organisatie- en managementkenmerken onderling te vergelijken 
(internee passendheid) en door zowel de organisatie- als de management-kenmerken te 
vergelijkenn met de opgave-onzekerheid (externe of omgevingspassendheid). 

Dee scores voor interne passendheid waren redelijk gespreid; ongeveer evenveel musea vielen 
inn de categorie relatief passend, in de categorie relatief weinig passend en in een 
tussencategorie.. Wat minder dan de helft van de musea liet een relatief grote 
organisatiepassendheidd zien. Ongeveer een derde van de musea viel in een tussenliggende 
categorie,, in bijna een kwart van de onderzochte musea was de passendheid van de 
organisatiekenmerkenn bij de opgave relatief beperkt. Managementpassendheid vertoonde 
ongeveerr een vergelijkbare verdeling, ofschoon de scores van het management in veel 
gevallenn iets hoger liggen dan van de organisatie. In ruim een kwart van de musea werd een 
relatieff  beperkte omgevingspassendheid van het management gevonden. Het gemiddelde van 
organisatie-- en managementpassendheid is omgevings- of externe passendheid genoemd. 
Bijnaa de helft van de musea had een relatief grote externe passendheid, minder dan een kwart 
vann de museaa vertoonde een vrij beperkte externe passendheid. 

8.5.28.5.2 Gemiddelde passendheid 

Slechtss vier musea vielen in de categorie met zowel interne als externe passendheid. Bijna de 
helftt van de musea viel in een categorie met beperkte gemiddelde passendheid. Een vrij groot 
deell  van de musea met redelijke externe passendheid had een vrij beperkte interne 
passendheid;; omgekeerd, een aantal musea met een relatief grote interne passendheid bleek 
eenn relatief beperkte externe passendheid te hebben. 

8.5.38.5.3 Enkele opmerkingen 

Eenn specifieke mix van onzekerheden van de opgave van een bepaald museum behoeft een 
specifiekee mix van organisatiekenmerken. Uit gemiddelde scores betreffende de onzekerheid 
vann de opgave en betreffende de passendheid van organisatie en management is het moeilijk 
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tee reconstrueren in hoeverre er sprake is van een relatief passende mix. Daartoe is nadere 
analysee per museum nodig. 

PASSENDHEIDD EN OORDELEN 
Internee passendheid 
versee hil<l.75 
verschill  1.75-2.25 
verschill  >2.25 
nn totaal 

Internee passendheid 
verschil<1.75 5 
verschill  1.75-2.25 
verschill  >2.25 
nn totaal 

Managem.passendheid d 
verschill  < 0.25 
verschill  0.25 -0.75 
verschill  > 0.75 
nn totaal 

Managem.passendheid d 
verschill  < 0.25 
verschill  0.25 -0.75 
verschill  > 0.75 
nn totaal 

PASSENDHEIDD EN AUTONOMIE 
Managem.passendheid d 
verschill  < 0.25 
verschill  0.25 -0.75 
verschill  > 0.75 
nn totaal 

Manaeem.passendheid d 
verschill  < 0.25 
verschill  0.25 -0.75 
verschill  > 0.75 
nn totaal 

oordelenn extern 
<3.88 3.8-4.2 >4.2 
44 4 2 
22 4 4 
33 4 3 
99 12 9 

oordelenn intern 
<3.88 3.8-4.2 >4.2 
33 2 5 
33 3 4 
77 1 2 
133 6 11 

gemiddeldd oordeel 
<3.88 3.8-4.1 >4.1 

33 3 2 
44 4 3 
44 5 2 
111 12 7 

externn oordeel 
<3.88 3.8-4.1 >4.1 

11 5 2 
44 3 4 
44 4 3 
99 12 9 

totaal l 
10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

totaal l 
10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

totaal l 
8 8 
11 1 
11 1 
30 0 

totaal l 
8 8 
11 1 
11 1 
30 0 

gemiddeldee autonomie 
<4.00 4.0 - 4.5 >4.5 

00 4 4 
44 4 3 
« 3 2 2 
100 11 9 

bedrijfsmatigee autoi 
<4.00 4.0 - 4.5 >4.5 

11 3 4 
44 5 2 
66 3 2 
111 11 8 

totaal l 
8 8 
11 1 
11 1 
30 0 

omie e 
totaal l 

8 8 
11 1 
11 1 
30 0 

Externee passendheid 
verschil<0.50 0 
verschill  0.5-1.0 
verschill  >1.0 
nn totaal 

Externee passendheid 
verschil<0.50 0 
verschill  0.5-1.0 
verschill  >1.0 
nn totaal 

Ore.. passendheid 
verschill  < 0.25 
verschill  0.25 -0.75 
verschill  > 0.75 
nn totaal 

Org.passendheid d 
verschill  < 0.25 
verschill  0.25 -0.50 
verschill  > 0.75 
nn totaal 

Org.. passendheid 
verschill  < 0.25 
verschill  0.25 -0.75 
verschill  > 0.75 
nn totaal 

Org.passendheid d 
verschill  < 0.25 
verschill  0.25 -0.50 
verschill  > 0.75 
nn totaal 

oordelenn extern 
<3.88 3.8-4.2 >4.2 

11 6 4 
44 3 3 
44 3 2 
99 12 9 

oordelenn intern 
<3.88 3.8-4.2 >4.2 

44 2 5 
33 3 4 
66 1 2 
133 6 11 

gemiddeldd oordeel 
<3.88 3.8-4.1 >4.1 

22 3 6 
22 6 1 
77 3 0 
111 12 7 

externn oordeel 
<3.88 3.8-4.1 >4.1 

11 5 5 
33 3 3 
55 4 1 
99 12 9 

totaal l 
11 1 
10 0 
9 9 
30 0 

totaal l 
11 1 
10 0 
9 9 

30 0 

totaal l 
11 1 
9 9 
10 0 
30 0 

totaal l 
11 1 
9 9 
10 0 
30 0 

gemiddeldee autonomie 
<4.00 4.0 - 4.5 >4.5 

33 5 3 
4 . 11 4 
33 5 2 
100 11 9 

bedrijfsmatigee auton 
<4.00 4.0 - 4.5 >4.5 

44 5 2 
44 1 4 
33 5 2 
111 11 8 

totaal l 
11 1 
9 9 
10 0 
30 0 

>mie e 

totaal l 
11 1 
9 9 
10 0 
30 0 

FiguurFiguur 8.4 Passendheid in relatie tot de verdeling van oordelen en autonomie 

Beperktee externe passendheid kan overigens inhouden dat de scores van organisatie- of 
managementkenmerkenn in een bepaald museum lager zijn dan de scores voor opgave-
onzekerheid.. Beperkte passendheid kan echter ook betekenen dat de scores voor management-
off  organisatiekenmerken hoger zijn dan de kenmerken van de opgave. In beide gevallen is er 
theoretischh sprake van niet-passendheid. Beide voorbeelden van niet-passendheid kwamen in 
dee praktijk voor, vooral wat betreft de managementstijl. Dit verschil in niet-passendheid van 
dee managementstijl zal bij de interpretatie van de uitkomsten betrokken worden (zie 
hoofdstukk 9.5.3) 
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8.66 Veronderstelde samenhangen tussen autonomie en passendheid (1) 

Omm de samenhang tussen autonomie en passendheid te kunnen inschatten zijn, na een 
vluchtigee verkenning van de data, lineaire samenhangen of correlatiecoëfficidnten (R) 
tussenn de verschillende variabelen in dertig musea berekend. Naarmate de correlatiescore 
hogerr is, zou gesteld kunnen worden dat de kans groter is dat bij grotere waarden voor de éne 
variabele,, ook de andere variabele groter is. Gezien verschillende beperkingen geven 
gevondenn samenhangen hooguit enige aanwijzing voor de samenhang van de variabelen in de 
onderzochtee musea. Desalniettemin zijn ook berekeningen uitgevoerd om een aanwijzing te 
krijgenn voor de betrouwbaarheid van de gevonden samenhang (p -waarden), en zijn de 
gevondenn samenhangen geheel buiten beschouwing gehouden als de p-waarde te groot was. 
Inn Bijlage 8 is een matrix van correlatiecoëfficiënten van alle genoemde variabelen 
opgenomen.. Een aantal correlatiecoëfficiënten zijn weergegeven in figuur 8.5. 

8.6.18.6.1 Een eerste impressie 

Vann de tien musea met de grootste gemiddelde passendheid waren er net zoveel met relatief 
grotee als met relatief kleine gemiddelde autonomie. In één museum was er, ondanks relatief 
grotee autonomie, sprake van beperkte gemiddelde passendheid, in vier (van de negen) was er 
relatieff  grote passendheid. Deze eerste impressie maakte geen eenduidige samenhang 
zichtbaar. . 

8.6.28.6.2 De eerste veronderstellingen en gevonden samenhangen 

Dee eerste veronderstelling luidt: 

NaarmateNaarmate de autonomie van musea groter is, is de kans op passendheid van 
organisatieorganisatie en managementkenmerken groter. 

Hett bleek echter dat er geen noemenswaardige positieve correlatie gevonden werd tussen 
gemiddeldee autonomie en totale gemiddelde passendheid (R=0.15; p=0.00). 

622 Er zijn Pearson correlatiecoëfficiènten (R) berekend, om de sterkte van de lineaire 
samenhangg te kunnen inschatten. Een overtuigende correlatiescore zou minimaal R=0.50 
moetenn zijn. Gezien het relatief beperkte aantal cases (n=30), de beperkte spreiding van 
verschillendee variabelen, ben ik er van uitgegaan dat een correlatiescore die valt tussen 
R=0.200 en R=0.30 geïnterpreteerd zouden kunnen worden als een zeer licht aanwijzing dat er 
enigee ondersteuning is voor de tevoren veronderstelde samenhangen. 
633 Er is een t -test uitgevoerd, waarin p -waarden worden berekend. Indien de p - waarde 
kleinerr is dan 0.05 is er een redelijke betrouwbaarheidsinterval. Dit betekent dat, mits de 
gebruiktee steekproef redelijk representatiefis voor de totale verzameling van musea, er met 
enigee mate van betrouwbaarheid uitspraken gedaan kunnen worden over samenhangen van 
variabelenn in alle musea in Nederland. Het onderzoek bestrijkt wel een redelijk groot 
percentagee van de musea met meer dan 2 betaalde medewerkers in ons land, maar de 
steekproeff  pretendeert echter niet volledig representatief te zijn voor alle musea. 
Verhoudingsgewijss waren de grote musea echter beter vertegenwoordigd dan de kleine musea. 
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Dee eerste veronderstelling werd op het hoogste aggregatieniveau niet of nauwelijks bevestigd 
doorr het empirische onderzoek . 

8.6.38.6.3 Aspecten van autonomie, externe en interne passendheid 

Dee analyse is nader toegespitst op de samenhang van autonomie en de interne zowel als de 
externee passendheid, en de samenhang van zowel bedrijfsmatige als inhoudelijke aspecten 
vann autonomie en passendheid. 
Eenn iets sterkere samenhang werd gevonden tussen bedrijfsmatige autonomie en externe 
passendheid,, zij het nog steeds niet erg overtuigend. Bij nadere analyse van de samenhang 
tussenn bedrijfsmatige autonomie en externe passendheid bleek dat er vooral een lichte 
samenhangg bestond tussen bedrijfsmatige autonomie en de passendheid van management 
enerzijdss en van bedrijfsmatige autonomie en bedrijfsmatigheid van de organisatie anderzijds. 
Eenn ander, iets sterkere, samenhang die in dit verband interessant is, was die tussen autonomie 
enn de uitgewerktheid van de monitorvoorzieningen. 

Samenvattendd zijn er lichte aanwijzingen gevonden dat musea met grotere autonomie op 
bedrijfsmatigee aspecten meer kans hadden op management met een passende stijl, sterker 
uitgewerktee monitorvoorzieningen, en een organisatie die in bedrijfsmatige opzicht passender 
wass bij de omgeving. 
Alss het dus gezien de onzekere kenmerken van de omgeving nodig is musea bedrijfsmatiger 
tee organiseren, dan lijk t een grotere bedrijfsmatige autonomie een succesvoorwaarde te zijn. 

8.6.48.6.4 Passendheiden inhoudelijke autonomie 

Opvallendd waren de negatieve samenhangen tussen interne passendheid en zowel gemiddelde, 
inhoudelijkee autonomie als bedrijfsmatige autonomie. Nog wat verder inzoomend bleek dat 
mett inhoudelijke autonomie alleen de interne passendheid van managementstijl en 
organisatiekenmerkenn enige samenhang vertoonde. 
Inhoudelijkee autonomie was echter nauwelijks aantoonbaar een factor van belang om de kans 
opp omgevingspassendheid te vergroten. Integendeel, er was een duidelijke negatieve 
samenhangg tussen inhoudelijke autonomie en bedrijfsmatige organisatiepassendheid. Met 
anderee woorden: in musea met een grote professioneel-inhoudelijke autonomie leek de kans 
duss groter dat er vanuit bedrijfsmatige optiek minder bij de omgeving passende 
organisatiekenmerkenn waren. Wel leek de kans wat groter dat de managementstijl in deze 
museaa beter aansloot bij de organisatiekenmerken. 

8.6.58.6.5 Samenvatting van uitkomsten en de eerste veronderstelling 

Bovengenoemdee uitkomsten betekenen dat de eerste veronderstelling niet op het hoogste 
aggregatieniveauu bevestigd werd door de empirische uitkomsten. Werd de analyse toegespitst 
opp externe passendheid en de bedrijfsmatige aspecten van autonomie, dan werden er in de 
onderzochtee museale organisaties wel enige lichte samenhangen gevonden, met name tussen 
bedrijfsmatigee autonomie en de omgevingspassendheid van zowel management als de 
bedrijfsmatigheidd van de organisatie, alsmede de uitgewerktheid van monitorvoorzieningen. 
Inn musea met een grote professioneel-inhoudelijke autonomie leek de kans groter dat er 
minderr bij de omgeving passende bedrijfsmatige organisatiekenmerken waren. Wel leek in 

120 0 



dezee musea de kans wat groter dat de managementstijl aansloot bij de (professioneel 
inhoudelijke)) organisatiekenmerken. 

Samenvattend,, er is in de onderzochte musea alleen enige empirische ondersteuning 
gevondenn voor de volgende aangepaste veronderstelling: 

NaarmateNaarmate de bedrijfsmatige autonomie van musea groter «, is de kans op externe 
passendheidpassendheid van managementkenmerken en van bedrijfsmatige 
organisatiekenmerkenorganisatiekenmerken groter, evenals de uitgewerktheid van de 
monitorvoorzieningen. monitorvoorzieningen. 

samenhangg tussen autonomie 
enn omgevingspassendheid van: 

organisatie e 
bedrijfsmatigheid d 
prof.. inhoudelijkheid 
management t 
monitorvoorzieninRen n 

samenhangg tussen oordelen 
enn omgevingspassendheid van: 

organisatie e 
bedrijfsmatigheid d 
prof.. inhoudelijkheid 
management t 

samenhangg tussen autonomie 
enn oordelen 

gemiddeldee autonomie 
inhoudelijkee autonomie 

samenhangg tussen autonomie 
enn interne passendheid van: 

managementt en organisatie 
aspectenn van bedrijfsmatigheid 
aspectenn van inh.professionaliteit 
aspectenn van management 

samenhangg tussen oordelen 
enn interne passendheid van: 

managementt en organisatie 
aspectenn van bedrijfsmatigheid 
aspectenn van inh.professionaliteit 

gemiddelde e 
autonomie e 
correlatie(R) ) 

0.04 4 
0.14 4 
-0.01 1 
0.25 5 
0.27 7 

gemiddelde e 
oordelen n 

correlatiefR) ) 
0.55 5 
0.28 8 
0.12 2 
-0.05 5 
0.56 6 

gemiddelde e 
oordelen n 

correlatiefR) ) 
0.26 6 
0.09 9 
0.27 7 

gemiddelde e 
autonomie e 
correlatiefR) ) 

-0.08 8 
0.09 9 
-0.15 5 
-0.08 8 

gemiddelde e 
oordelen n 

correlatiefR) ) 
-030 0 
0.29 9 
-033 3 
-0.03 3 

gem. . 
auton. . 
ttestfp) ) 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

gem. . 
oord. . 

ttestfp) ) 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

gem. . 
oord. . 

ttestfp) ) 
0.00 0 
0.00 0 
0.01 1 

gem. . 
auton. . 
ttest(p) ) 

0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

gem. . 
oord. . 

ttestfp) ) 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

inhoudelijke e 
autonomie e 
correlatie(R) ) 

-0.18 8 
-035 5 
-0.07 7 
0.15 5 
0.10 0 

interne e 
oordelen n 

correlatiefR) ) 
0.55 5 
0.27 7 
0.26 6 
-0.22 2 
0.27 7 

interne e 
oordelen n 

correlatie(R) ) 
-0.13 3 
-0.12 2 
-0.11 1 

inhoudelijke e 
autonomie e 
correlatiefR) ) 

0.24 4 
-0.08 8 
-0.11 1 
-0.03 3 

interne e 
oordelen n 

correlatiefR) ) 
-0.25 5 
0.18 8 
-0.09 9 
0.18 8 

inh. . 
auton. . 
ttestfp) ) 

0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

int. . 
oordelen n 
ttestfp) ) 

0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

int. . 
oordelen n 
ttestfp) ) 

0.02 2 
0.01 1 
0.03 3 

inh. . 
auton. . 
ttestfp) ) 

0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

int. . 
oordelen n 
ttestfp) ) 
0.00 0 
O.OO O 
0.00 0 
0.00 0 

bedrijfsmatige e 
autonomie e 
correlatiefR) ) 

0.09 9 
0.25 5 
0.00 0 
0.24 4 
0.28 8 

externe e 
oordelen n 

correlatiefR) ) 
039 9 
0.23 3 
-0.01 1 
0.06 6 
0.62 2 

externe e 
oordelen n 

correlatiefR) ) 

0.45 5 
0.14 4 
0.47 7 

bedrijfsmatige e 
autonomie e 
correlatiefR) ) 

-0.15 5 
0.11 1 
-0.14 4 
-0.08 8 

externe e 
oordelen n 

correlatiefR) ) 
-0.28 8 
030 0 
-039 9 
-0.17 7 

bedr. . 
auton. . 
ttestfp) ttestfp) 

0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

ext. . 
oord. . 

ttestfo) ) 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

ext. . 
oord. . 

ttestfp) ) 
0.00 0 
0.01 1 
0.01 1 

bedr. . 
auton. . 
ttestfp) ) 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

ext. . 
oord. . 

ttestfp) ) 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

FiguurFiguur  8.5. Tabellen met enkele van de gevonden correlatiecoëfficiënten (R). 



8.77 Veronderstelde samenhangen tussen passendheid en oordelen (2) 

8.7.18.7.1 Een eerste impressie 

Passendheid,, zo is de veronderstelling, beïnvloedt de effectiviteit van organisatie en 
managementt en zal dus de kans op gunstigere oordelen vergroten. Onderzocht is of er 
inderdaadd aanwijzingen waren, dat de kans op oordelen die gunstiger waren toenam, als de 
passendheidd groter was. 
Inn de tien musea met een relatief grote gemiddelde passendheid had de helft relatief 
ongunstigee oordelen, de andere helft had gemiddelde of juist gunstige oordelen. In de musea 
mett een relatief beperkte passendheid waren geen musea die hoog scoorden. Deze resultaten 
gavenn een weinig eenduidig beeld. 

Kijkenn we naar de omgevingspassendheid, dan blijkt dat van de elf musea met de grootste 
passendheidd er één was die relatief ongunstige oordelen van externe stakeholders verwierf, de 
restt had gemiddelde of gunstige oordelen. Musea met beperkte tot gemiddelde 
omgevingspassendheidd verwierven verhoudingsgewijs vaker ongunstige en minder vaak 
gunstigee oordelen. Dat gold voor oordelen van zowel interne als externe stakeholders. 
Beperktee interne passendheid tenslotte gaf vaker negatieve interne oordelen, grote interne 
passendheidd gaf vaker positieve interne oordelen. 

Kortom:: De indruk is dat voor externe stakeholders vooral de externe passendheid van 
invloedd was, terwijl de oordelen van interne stakeholders zowel door interne als door externe 
passendheidd beïnvloed werden. 

8.7.28.7.2 De tweede veronderstelling en gevonden samenhangen 

Dee tweede veronderstelling luidt: 

NaarmateNaarmate de passendheid van organisatie- en managementkenmerken groter is, is de 
kanskans op effectivüeitoordelen die gunstiger zijn groter. 

Hett bleek dat tussen gemiddelde oordelen en gemiddelde totale passendheid geen lineaire 
samenhangg aangetoond kon worden. Op het hoogste aggregatieniveau werd deze 
veronderstellingg dus niet empirisch ondersteund. 
Dee analyse werd vervolgens nader toegespitst op verschillende aspecten van passendheid, 
zoalss interne en externe passendheid en de samenhang met oordelen van de verschillende 
internee en externe stakeholders 

8.7.38.7.3 Aspecten van passendheid en oordelen van stakeholders 

Externee passendheid 
Hett bleek dat er een lichte samenhang was tussen externe passendheid en. Interne passendheid 
correleerdee bovendien met interne oordelen. Externe passendheid kon onderverdeeld worden 
inn passendheid van organisatiekenmerken en passendheid van managementkenmerken. Een 
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vrijj  duidelijke samenhang werd vooral gevonden tussen de totale passendheid van de 
organisatiee en de gemiddelde oordelen (figuur 8.5 en Bijlage 7). 

Geenn positieve samenhang werd echter gevonden tussen de omgevingspassendheid van de 
managementkenmerkenn en gemiddelde oordelen. Er was wel sprake van een negatieve 
samenhangg tussen interne managementpassendheid en oordelen. 
Mett andere woorden: het lijk t er op dat passendheid van managementstijl bij de opgave niet 
voldoendee is om gunstiger oordelen te verwerven. Wel is het zo, dat als de 
managementkenmerkenn weinig afwijken van de organisatiekenmerken, de kans op gunstige 
oordelenn iets kleiner leek te zijn. 

Interessantt is in dit verband de uitkomst dat oordelen een vrij duidelijke correlatie vertoonden 
mett de mate waarin managementondersteuning (monitoring) was ontwikkeld. Ook was er een 
redelijkk sterke samenhang tussen de passendheid van de organisatiekenmerken en de mate 
waarinn er een uitgebreid repertoire van monitor- voorzieningen was. 
Mett andere woorden: deze uitkomsten suggereren dat één van de belangrijkste instrumenten 
vann het management om bij de omgeving passende organisatiekenmerken te realiseren en 
daarmeee de kans op gunstige oordelen te vergroten, het uitwerken van een breed repertoire 
vann monitorvoorzieningen was. 

Internee passendheid 
Internee passendheid bleek weliswaar de kans op positieve oordelen van medewerkers te 
vergrotenn maar interne passendheid vertoonde een licht negatieve samenhang met de oordelen 
vann externe stakeholders. Wellicht werd interne passendheid door een deel van de 
medewerkerss vooral gezien als 'rust in de tent', terwijl dit door sommige externe stakeholders 
veeleerr geïnterpreteerd werd als 'stagnatie'. 
Externee druk vanuit de omgeving om de organisatiekenmerken meer te doen aansluiten bij de 
eisenn vanuit de omgeving kan onrust en reorganisaties opleveren. Reorganisaties kunnen 
internee spanningen met zich mee brengen, die niet altijd door iedere medewerker positief 
gewaardeerdd worden. 

Oordelenn van enkele stakeholders 
Hierbovenn is gesteld dat de oordelen van alle stakeholders gemiddeld enige samenhang 
vertoondenn met de mate waarin de organisatiekenmerken pasten bij de opgave. Dit geldt 
voorall  voor een groot aantal externe stakeholders (publiek, VW-medewerkers, collegae) en 
inn iets mindere mate ook voor de interne stakeholders (medewerkers en management). 
Uitzonderingg vormen echter de oordelen van vriendenverenigingen en machtscentra: er werd 
geenn correlatie gevonden tussen organisatiepassendheid en oordelen van deze stakeholders. 
Hett oordeel van vrienden hing sterk samen met de mate waarin de managementstijl aansloot 
bijj  de bedrijfsmatigheid van de organisatie, oftewel met de mate waarin er een 'zakelijk 
georiënteerdd management' was, maar niet met toenemende autonomie. Het oordeel van 
machtcentraa bleek hooguit licht samen te hangen met de passendheid van de bedrijfsmatige 
organisatiekenmerkenn en met de uitgewerktheid van monitorvoorzieningen. 

Kortom:: Een passende inhoudelijke professionaliteit van de organisatie alleen vond 
gemiddeldd weinig steun, met uitzondering van oordelen van medewerkers, passende 
bedrijfsmatigheidd van de organisatie iets meer, vooral van externe stakeholders. Zoals 
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hierbovenn geconstateerd leverde een passende combinatie van beide duidelijk de meeste kans 
opp gunstigere oordelen op. 

Err was nauwelijks een samenhang meetbaar van managementpassendheid en de gemiddelde 
oordelenn van alle stakeholders. Hooguit was er een lichte samenhang van 
managementpassendheidd met het oordeel van medewerkers. Dit kan wellicht verklaard 
wordenn door het feit dat externe stakeholders minder zicht hebben op de passendheid van de 
managementstijll  dan medewerkers, die er dagelijks mee te maken hadden. Opvallend is dat 
hett oordeel van managers absoluut niet correleerde met managementpassendheid, wel echter 
mett organisatiepassendheid. De eigen stijl werd door managers kennelijk niet overwegend 
vann belang geacht, slechts het eventuele resultaat, een bij de omgeving passende organisatie, 
telde. . 

8.7.48.7.4 Samenvatting samenhangen passendheid en oordelen 

Ondankss het feit dat er een lichte samenhang gevonden was tussen oordelen en externe 
passendheidd enerzijds, zowel als tussen oordelen en interne passendheid anderzijds, is er geen 
samenhangg gevonden van oordelen met de totale passendheid. Dit suggereert dat externe en 
internee passendheid elkaar niet zozeer versterken, maar elkaar gedeeltelijk uitsluiten. Bij 
externee passendheid leek de kans op gunstiger externe oordelen groter, bij interne passendheid 
namm de kans op gunstiger interne oordelen toe. 
Eenn duidelijke samenhang werd vooral gevonden tussen de totale omgevingspassendheid van 
dee organisatie en de gemiddelde oordelen Het leek er op dat de passendheid van de 
managementstijll  bij de opgave niet voldoende was om gunstiger oordelen te verwerven. Toch 
wass het zo dat als de managementkenmerken te weinig discrepantie vertoonden met de 
organisatiekenmerkenn de kans op gunstige oordelen kleiner was. De uitkomsten suggereerden 
tenslottee dat één van de belangrijkste instrumenten van het management om bij de omgeving 
passendee organisatiekenmerken te realiseren, en daarmee de kans op gunstige oordelen te 
vergroten,, het uitwerken van monitorvoorzieningen was. 
Interessantt waren tenslotte de samenhangen van verschillende variabelen met oordelen van 
specifiekee stakeholders-categorieën. Het patroon van oordelen van verenigingen van 
museumvrienden64,, week nogal eens af van andere categorieën stakeholders. Geconcludeerd 
zouu kunnen worden dat deze stakeholder extra aandacht vraagt van het museummanagement 
bijj  de autonomiseringsprocessen die in musea gaande zijn. 

Samenvattendd blijkt dat de tweede veronderstelling op het hoogste aggregatieniveau niet 
werdd ondersteund door de empirische data. Wel kan gesteld worden dat er enige 
ondersteuningg was voor een aangepaste versie van de tweede veronderstelling, namelijk: 

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

8.88 Veronderstelde samenhangen tussen autonomie en oordelen (3) 

8.8.18.8.1 Een eerste impressie 

Voorr de eerste twee veronderstellingen was op het hoogste aggregatieniveau geen 
ondersteuningg gevonden, wel was er enige empirische steun voor aangepaste 
veronderstellingenn op een lager aggregatieniveau. Met name werd er enige samenhang 
gevondenn tussen bedrijfsmatige autonomie en externe passendheid enerzijds en tussen externe 
passendheidd en (externe) oordelen anderzijds. Het leek dus onontkoombaar dat er ook een 
samenhangg gevonden zou worden tussen bedrijfsmatige autonomie en (vooral externe) 
oordelen.. Voor de volledigheid werd bekeken of er aanwijzingen waren voor een samenhang 
opp het hoogste aggregatieniveau, of dat de samenhang zich vooral beperkte tot een lager 
aggregatieniveau.. Hoge gemiddelde oordelen leken in de onderzochte verzameling iets vaker 
voorr te komen in combinatie met ruime (gemiddelde en bedrijfsmatige) autonomie dan met 
beperktee autonomie. Met name kwamen ongunstige externe oordelen vaker voor bij musea 
mett beperkte bedrijfsmatige autonomie. Een iets nadere verkenning van de samenhang tussen 
autonomiee en oordelen is hieronder uitgewerkt. 

8.8.28.8.2 De derde veronderstelling en samenhangen 

Dee derde veronderstelling luidt: 

NaarmateNaarmate de autonomie van musea groter is, is de kans op oordelen die gunstiger 
zijn,zijn, groter. 

Err bleek een lichte correlatie te zijn tussen autonomie en oordelen. Met andere woorden: er 
warenn enige aanwijzingen dat de derde veronderstelling empirisch werd ondersteund. 
Dee analyse werd nader toegespitst op zowel bedrijfsmatige als inhoudelijke 
autonomieaspectenn en op de samenhangen met oordelen van verschillende categorieën 
stakeholders. stakeholders. 

8.8.38.8.3 Aspecten van autonomie en oordelen van stakeholders 

Sterkerr dan de correlatie tussen gemiddelde autonomie en gemiddelde oordelen was de 
correlatiee tussen zowel gemiddelde als bedrijfsmatige autonomie en externe oordelen (zie 
tabellenn in figuur 8.5 en Bijlage 8). 
Gemiddeldee autonomie correleerde nauwelijks (en zelfs licht negatief) met de gemiddelde 
internee oordelen (oordelen van medewerkers en management). 
Mett name de oordelen van collegae, VW-medewerkers en museumbezoekers vertoonden 
grotee samenhang met bedrijfsmatige autonomie. 
Inhoudelijkee autonomie vertoonde weinig samenhang met de oordelen van stakeholders, met 
uitzonderingg van de oordelen van medewerkers. Oordelen van machtscentra daarentegen 
correleerdenn negatief met inhoudelijke autonomie. 
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8.8.48.8.4 Gewogen autonomiescores 

Gewogenn autonomiescores (waar het belang dat aan verschillende aspecten van autonomie 
wordtt toegekend is meegewogen) vertoonden nauwelijks een ander patroon als het gaat om 
samenhangenn met oordelen. Het enige verschil was, dat er nu wel een positieve samenhang 
wass tussen de gemiddelde oordelen en de gewogen inhoudelijke autonomie. Kennelijk 
bestondd er in musea waarin aan inhoudelijke autonomie het grootste belang werd toegekend, 
ookk inderdaad enige samenhang van inhoudelijke autonomie en de gemiddelde oordelen. 

8.8.58.8.5 Trends in oordelen 

Ookk de variabele 'trends in oordelen' is geanalyseerd, om zicht te krijgen op veranderingen in 
oordelenn in de tijd. Er blijkt een redelijke samenhang te bestaan tussen positieve trends in 
oordelenn en de gemiddelde externe passendheid. Het sterkst is deze samenhang tussen een 
positievee trend in oordelen en een passende bedrijfsmatigheid van de organisatie, in iets 
minderee mate tussen een positieve trend in oordelen en passendheid van het management. Dit 
suggereertt dat een ontwikkeling naar grotere verzamelijking van musea door de meeste 
stakeholdersstakeholders als positief beoordeeld wordt. 

8.8.68.8.6 Samenvatting van de samenhang van autonomie en oordelen 

Uitt bovengenoemde uitkomsten blijkt dat er in mijn verzameling musea een lichte samenhang 
wass tussen oordelen en autonomie; er was dus empirische ondersteuning voor de derde 
veronderstelling.. Tegelijkertijd ondersteunden deze uitkomsten in grote lijnen de aangepaste 
versiess van de eerste twee veronderstellingen, waarin de samenhang was toegespitst op 
bedrijfsmatigee autonomie en externe oordelen: er werd een sterkere samenhang gevonden 
tussenn bedrijfsmatige aspecten van autonomie en externe oordelen. 
Inhoudelijkee autonomie bleek in de meerderheid van de onderzochte musea weinig samen te 
hangenn met gemiddelde oordelen, ofschoon de oordelen van enkele stakeholders (vooral 
medewerkers)) wel positief correleerden met inhoudelijke autonomie, vooral in die musea 
waarr aan inhoudelijke autonomie een zeer groot belang werd toegekend. 

Samenvattend:: Naast enige steun voor de derde veronderstelling (op het hoogste 
aggregatieniveau)) werd er ruimere steun gevonden voor een nader toegespitste 
veronderstelling: : 

NaarmateNaarmate de bedrijfsmatige autonomie van musea groter is, is de kans op externe 
oordelenoordelen die gunstiger zijn, groter. 

8.99 Conclusies met betrekking tot de veronderstellingen 

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

2a.2a. Naarmate de externe passendheid van bedrijfsmatige organisatiekenmerken en de 
uitgewerktheiduitgewerktheid van monitorvoorzieningen toeneemt, neemt de kans op vooral externe 
oordelenoordelen die gunstiger zijn, toe. 

Well  was er enige empirische ondersteuning gevonden op het hoogste aggregatieniveau voor 
dee derde veronderstelling: 

3.3. Naarmate de autonomie van musea groter is, neemt de kans op oordelen die 
gunstigergunstiger zijn, toe. 

Tegelijkertijdd ondersteunden de uitkomsten nog wat sterker een toegespitste versie daarvan op 
eenn lager aggregatieniveau: 

3a.3a. Naarmate de bedrijfsmatige autonomie van musea groter is, neemt de kans op 
externeexterne oordelen die gunstiger zijn toe. 

Managementpassendheidd hing weliswaar samen met autonomie, maar vertoonde geen 
samenhangg met oordelen. 
Ditt betekent dat er alleen enige steun is voor de veronderstelling dat de passendheid van 
bedrijfsmatigee organisatiekenmerken en de uitgewerktheid van monitorvoorzieningen 
dee verklarende variabelen vormen in de samenhang tussen bedrijfsmatige autonomie en 
gunstigeree externe oordelen. 

»-- grotere kans op 

FiguurFiguur 8.6 Omgevings passendheid van (bedrijfsmatige) organisatie en uitgewerktheid van 
monitorvoorzieningenmonitorvoorzieningen als verklarende variabelen 

8.100 Samenvatting hoofdstuk 8: Autonomie, passendheid en effectiviteit 

Passendheidd werd onderverdeeld in interne en externe of omgevingspassendheid. 
Dee musea die relatief beperkte externe passendheid hadden, lieten vrijwel allemaal relatief 
grotee interne passendheid zien. 
Geconcludeerdd werd dat passendheid op het hoogste aggregatieniveau niet als intermediaire 
variabelee gezien kon worden, maar wel was er enige empirische ondersteuning voor de 
veronderstellingg dat passendheid van vooral bedrijfsmatige organisatiekenmerken en de 
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uitgewerktheidd van monitorvoorzieningen verklarende variabelen vormden in een samenhang 
tussenn (bedrijfsmatige) autonomie en gunstigere (vooral externe) oordelen. 
Ookk bleek dat een toenemende verzakelijking van de organisatie samenhing met een positieve 
trendd in oordelen. 

Gesteldd kan dus worden dat er empirische aanwijzingen gevonden zijn dat grotere 
bedrijfsmatigee autonomie een succesvoorwaarde is, als het gezien de onzekere kenmerken van 
dee omgeving passend is musea zakelijker te organiseren. 
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