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Hoofdstukk 9 Musea, autonomisering en verandering 

9.11 Inleidin g 

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

ELFSTANDIG EE MUSEA 
GAANN OP ONTDEKKINGSREI S 
TienTien Rijksmusea en museale diensten van het Rijk zijn op 
11 januari verzelfstandigd. In de loop van dit jaar zullen er 
nognog enkele volgen. Samen met de zes die sinds vorig jaar al 
opop eigen benen staan zal hiermee straks de 
verzelfstandigingsoperatieverzelfstandigingsoperatie van 22 museale diensten 
zijnzijn voltooid. FOT00 BAR'VERSTEEG 

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

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

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

Bijj  de start van dit onderzoek in 1992 was in veel musea net een proces van autonomisering in 
gangg gezet en was er nog een grote onzekerheid over de uitkomsten ervan. In 1993 werd het 
autonomiseringsprocess van de rijksmusea geformaliseerd in de "Wet verzelfstandiging 
Rijksmusealee diensten". Dit proces vond ook navolging in een aantal overheidsmusea op het 
niveauu van provincie en gemeentes. Daarmee werden de jaren '90 voor musea bij uitstek een 
tijdperkk van 'privatisering en verzelfstandiging'. 
Dee autonomiegegevens op basis van de enquêtes uit 1992 verschilden van de 
autonomiegegevenss op basis van de interviews die ongeveer twee tot driejaar later verzameld 
werden.. Beide datasets zijn vergeleken en geanalyseerd is of de verschillen kunnen worden 
geïnterpreteerdd als een toename van autonomie. 

9.3.19.3.1 Autonomie op basis van de enquêtedata: ruim honderd musea 

Museaa in Nederland anno 1992 moesten, om tot besluitvorming te komen, vrij vaak vooraf 
toestemmingg vragen aan het stuur- en regelcentrum; soms kwam besluitvorming in onderling 
overlegg tot stand, voor een deel behoefden musea alleen achteraf verantwoording af te leggen. 
Ditt laatste gold vooral voor exposities en collecties, interne organisatie en externe contacten. 
OpOp deze beleidsterreinen hadden musea over het algemeen een grote eigen zeggenschap. 
Voorall  betreffende personeelsbeleid, financiën en beheer gebouwen moest regelmatig tevoren 
overlegdd worden met het stuur- en regelcentrum. De laagste gemiddelde autonomie was die 
betreffendee beheer gebouwen en huisvesting (zie tabel 9.1). 

Ofschoonn aan alle aspecten van autonomie gemiddeld een vrij groot belang werd gehecht, 
goldd dit het sterkst voor autonomie ten aanzien van exposities, collecties en organisatie. Het 
belangg van personele en financiële autonomie werd gemiddeld bijna even hoog ingeschat, 
directt gevolgd door autonomie betreffende externe contacten. Autonomie betreffende beheer 
gebouwenn en huisvesting werd relatief het minst belangrijk gevonden. De feitelijke mate van 
autonomiee nam gemiddeld toe per categoriegrootte (gebaseerd op aantal formatieplaatsen). 
Kleinee musea hadden gemiddeld beduidend minder autonomie dan grotere musea. Gemiddeld 
scoordenn zelfstandige musea vergeleken met overheidsmusea iets hoger op personele en 
financiëlee autonomie en autonomie betreffende huisvesting, terwijl autonomie betreffende 
expositiess in overheidsmusea gemiddeld iets groter was. 

Blijkenss de enquêtegegevens was het belang dat aan autonomie werd gehecht in 
overheidsmuseaa gemiddeld groter dan in stichtingen en andere zelfstandige musea. Dit zou 
kunnenn wijzen op het karakter van overheidsbemoeienis: deze zou vaker bureaucratisch, 
onpersoonlijkk en ondoorzichtig van aard zijn (MCA-achtig), terwijl beperkingen in eigen 
zeggenschapp in niet-overheidsmusea wellicht meer terug te voeren waren op persoonlijke 
verhoudingenn tussen museumdirecteur en het bestuur. Overigens kan ook de persoonlijke 
invullingg van een wethoudersportefeuille een groot verschil voor musea maken. Hoewel een 
sterkee persoonlijke betrokkenheid en bemoeienis niet altijd positief ervaren werd door 
museumdirecteuren,, leken deze laatste een dergelijke duidelijke betrokkenheid in ieder geval 
tee prefereren boven een bureaucratische, ambtelijke bemoeienis: 

133 3 



"Gelukkig"Gelukkig heb ik wel een eigen lijn met de wethouder, een periodiek overleg. Ik kan hem 
ookook altijd bellen en hij bemoeit zich ook lekker overal mee. Dat vind ik prettig omdat je 
andersanders volstrekt in die ambtenarij verstrikt raakt; ik heb veel liever met de wethouder 
vanvan doen." (Interview met directeur museum nr. 15 ) 
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FiguurFiguur 9.1 Verdeling van musea over drie autonomiecategorieën op basis van enquêtedata 

Autonomie e 
n=102 2 
<3,6 6 
3,6<< A<4 
>4 4 
n=30 0 
<3,6 6 
3,6<< A<4 
>4 4 

opp basis van enquêtes op basis van interviews 
allee geënquêteerde musea 

51% % 
16% % 
33% % 

300 geselecteerde musea 30 geselecteerde musea 
50%% 10% 
10%% 23,3% 
40%% 66,7% 

FiguurFiguur 9.2: Een groot deel van de musea lijkt tijdens de interviews grotere autonomie te hebben dan 
tijdenstijdens de enquêtes. 

9.3.29.3.2 Autonomie in de enquêtes en de interviews vergeleken 

Dee autonomie van veel musea op basis van de interviewgegevens was duidelijk groter dan op 
basiss van de enquêtegegevens. Vooral de autonomie op bedrijfsmatige aspecten was relatief 
laagg op het moment in 1992 (zie fig. 9.1 en 8.1). Ongeveer de helft van de ruim honderd 
geënquêteerdee musea viel in een autonomiecategorie met een score van 3.6 of minder. Van de 
geselecteerdee dertig musea voor de interviews had op basis van de enquêtegegevens de helft 
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eenn autonomiescore van 3.6 of minder. Tijdens de interviews echter bleken van deze dertig 
museaa nog slechts 10 % in die categorie te vallen (zie figuur 9.2). 

Hett belang dat gehacht werd aan inhoudelijke autonomie was in de enquêtes bij 
overheidsmuseaa groter dan in zelfstandige musea. Dit verschil tussen zelfstandige en 
overheidsmuseaa werd in de interviews niet duidelijk teruggevonden: de verzelfstandigde 
museaa bleven inhoudelijke autonomie onverminderd belangrijk vinden. 

Dee verschillen tussen enquêtegegevens en interviewgegevens betroffen vooral de aspecten 
financiëlee en personele autonomie. Tijdens de enquête was de gemiddelde autonomiescore op 
beidee aspecten gelijk (3.1). In de interviewdata was de gemiddelde score voor de personele 
autonomiee beduidend hoger (4.2). Terwijl de financiële autonomie weliswaar ook iets hoger 
scoordee dan in de enquêtes (3.7), bleef de financiële autonomie nog beduidend achter bij de 
meestee andere aspecten van autonomie. 

Hett leek er dus op dat in het tijdsverloop tussen enquête (in 1992) en interviews (in 1994-5) 
mett name de autonomie betreffende het personeelsbeleid sterk was toegenomen, en de 
financiëlee autonomie in iets mindere mate. Dat verklaart misschien het feit dat juist aan 
financiëlee autonomie gedurende de interviews het grootste belang werd toegekend (tijdens de 
enquêtee was dat personele én financiële autonomie). Slechts de gemiddelde autonomie 
betreffendee huisvesting was even laag gebleven in zowel enquête- als interviewdata. Hier 
werdd echter in beide gevallen het minste belang aan toegekend. 

Dee geconstateerde hogere autonomiescores tijdens de interviews vergeleken met de enquêtes 
zijnn op twee manieren te verklaren: 

err was een feitelijke toename in autonomie tussen de enquêtes in 1992 en de interviews 
diee later werden afgenomen 
err werd tijdens de interviews gedetailleerder ondervraagd en meer doorgevraagd, 
waardoorr de feitelijke autonomie dichter benaderd is dan tijdens de enquêtes, toen 
wellichtt meer de formele mate van autonomie werd weergegeven. Daardoor geven de 
autonomiedataa tijdens de interviews exacter de feitelijke autonomie weer. 

Verschillenn in 
volgenss mana 
toe-- of afname 
autonomie e 
afname e 

gelijk k 

toename e 

autonomie e 
gement t 
aantal l 
musea a 

1 1 

13 3 

16 6 

Verschillenn in autonomie 
opp basis van analyse 
toe-- of afname 
autonomie e 
afname e 

afname e 
gelijk k 
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gelijk k 
toename e 
onbekend d 

aantal l 
musea a 

1 1 

3 3 
5 5 
5 5 
5 5 
10 0 
1 1 

FiguurFiguur 9.3 Verschillen in autonomie: toename of precisering van enquêtedata? 
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Alss we de antwoorden van directeuren tijdens de interviews op de algemene vraag of hun 
autonomiee was toegenomen er bij betrekken, dan blijkt dat in meer dan de helft van de 
onderzochtee gevallen museumdirecteuren aangaven dat recent de autonomie was toegenomen. 
Inn 10 gevallen was dat ook aantoonbaar in de data, in 5 gevallen kon geen feitelijke toename 
inn autonomie geconstateerd worden (figuur 9.3). 

Concluderendd kan voor tien van de dertig onderzochte musea met redelijke zekerheid gesteld 
worden,, dat er een feitelijk e toename van autonomie had plaats gevonden in de periode 
tussenn 1992 en 1996. In vijf gevallen waarvan hogere autonomiescores werden 'gemeten', gaf 
hett management aan dat er geen verandering had plaats gevonden. In die gevallen was het 
waarschijnlijkerr dat de tijdens de interviews gevonden grotere autonomie gezien moet worden 
alss een precisering van de tijdens de enquête gevonden data. 

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

9.4.19.4.1 Beperkte autonomie van overheidsmusea 

Wee hebben gezien dat aan het eind van de jaren '80 de organisatie van musea sterk onder druk 
stondd (h.3). Er werden andere eisen aan musea gesteld dan in het verleden: niet alleen op het 
professioneel-inhoudelijkee vlak, maar ook in bedrijfsmatige opzicht, terwijl er tegelijkertijd 
voorall  in overheidsmusea een beperkte autonomie was óp bedrijfsmatige beleidsterreinen. Op 
veell  punten moest tevoren toestemming gevraagd worden, het kwam voor dat 
museumdirecteurenn geen enkele inzicht hadden in de financiële en personeelsadministratie. 
Daaromm werden soms schaduwadministraties bijgehouden. Het aantal activiteiten en daarmee 
dee financiële behoeften van musea namen in de afgelopen decennia steeds verder toe, de 
vanzelfsprekendee financiering vanuit overheden nam echter af. Op het professioneel-
inhoudelijkee vlak daarentegen hadden overheidsmusea juist een relatief grote vrijheid van 
handelen.. En die vrijheid werd gekoesterd. 

9.4.29.4.2 Decentralisatie 

Eenn eerste ronde van decentralisatie werd al in gang gezet in de jaren '80 (zie ook h. 3.7.2).65 

Plannenn werden gemaakt welke musea onder de rijksoverheid zouden moeten vallen en welke 
museaa naar de lagere overheidsniveaus (provincies) zouden moeten worden afgestoten. 
Eenn andere vorm van decentralisatie werd aan het eind van dat decennium gerealiseerd: een 
aantall  administratieve taken werden overgeheveld naar museale eenheden toe. Grote musea 
kregenn eigen administratieve afdelingen, maar bleven financieel verantwoording schuldig aan 
eenn ambtelijke afdeling van de overheid. De afstand tussen de Haagse overheidsdiensten en 
dee rijksmusea bleef letterlijk en figuurlijk te groot, waardoor het gebrek aan eigen 
zeggenschapp in de rijksmusea, meer dan in overheidsmusea op lagere niveaus, als een 

Uitt de enquêtegegevens bleek dat er al in de jaren '80 veel reorganisaties in musea hebben 
plaatsgevonden.. Vanaf begin jaren '90 nam dit aantal sterk toe: 
1980-1984 4 
10 0 

1984-1988 8 
19 9 

1989-1990 0 
16 6 

1991-1992 2 
37 7 

totaal l 
82 2 

n-101 1 

136 6 



belemmeringg werd ervaren. Op gemeenteniveau werd voor veel musea een groot deel van de 
financiëlee afwikkeling van zaken geheel ambtelijk geregeld. Sommige musea waren daar blij 
mee,, andere zagen het als een beperking van hun eigen mogelijkheden. 

9.4.39.4.3 Interne verzelfstandiging 

Naa het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer in 1988 (zie hoofdstuk 3.7.3) 
aangaandee het functioneren van de rijksmusea werd besloten dat de 21 rijksmuseale diensten 
moestenn worden verzelfstandigd, met als doel een zakelijker en slagvaardiger bedrijfsvoering. 
Hett verzelfstandigingsproces van de rijksmusea verliep in fasen, het was een proces met een 
openn eind, en het werd vormgegeven in nauw overleg met de betreffende musea. In zes musea 
werdd geëxperimenteerd om middels verregaande decentralisatie van bevoegdheden een vorm 
vann maximale zelfstandigheid binnen de overheid (interne verzelfstandiging) te realiseren. 
Eenn lumpsum budget werd toegewezen, langere termijn afspraken gemaakt, sparen over het 
jaarr heen en bijverdienen binnen bepaalde grenzen werd toegestaan en met uitzondering van 
dee huisvesting werd gedwongen winkelnering zo veel mogelijk afgeschaft. Politieke sturing 
bleeff  mogelijk, maar slechts op hoofdlijnen. Dit alles in zorgvuldig overleg met alle 
betrokkenen.. Ook in grotere gemeentes en provincies werden autonomiseringsprocessen 
ingezet,, soms op initiatief van een museum en soms op initiatief van lokale bestuurders. Er 
werdenn door de musea verschillende vrijheden verworven, wat neerkwam op een vorm van 
internee verzelfstandiging. 
Hett merendeel van de lokale musea gaf aan de band met de overheid niet geheel te willen 
verbreken:: liever een relatie met de overheid, die tevens een (financiële) verantwoordelijkheid 
vann de overheid voor het betreffende museum inhield, dan volledige autonomie. Ook werd 
nogg vaak de maatschappelijke legitimatie en erkenning waarmee in Nederland een relatie met 
dee overheid verbonden was als een positief punt ervaren. De rijksoverheid constateerde dat 
internee verzelfstandiging voor de rijksmusea niet die cultuuromslag in musea en overheid 
bewerkstelligdee die nodig leek om werkelijk te resulteren in effectief functionerende musea. 
Eenn enkele geïnterviewde directeur van een verzelfstandigd rijksmuseum was van mening dat 
mett interne verzelfstandiging wellicht dezelfde autonomie te bereiken was geweest, mits de 
overheidd maar bereid zou zijn geweest een deel van hun bemoeienis los te laten. Andere 
directeurenn daarentegen waren van mening dat externe verzelfstandiging een noodzakelijke 
stapp was voor overheid én musea om werkelijk flexibel in te kunnen spelen op alle 
mogelijkhedenn die de markt biedt. 

Doorr grotere zelfstandigheid ontstonden hybride oriëntaties, waardoor interne afstemming 
tussenn marktegerichte en taakgerichte oriëntaties in toenemende mate aandacht vroeg. Om die 
afstemmingg te realiseren was een niet-hiërarchische, flexibele coördinatiestructuur nodig, en 
eenn lerende, op innovatie gerichte cultuur. En om dat te bereiken werd vrijheid van handelen 
weerr als een voorwaarde gezien. Zo kon toegenomen zelfstandigheid binnen een 
organisatiebestell  de behoefte aan nog grotere eigen zeggenschap versterken en een 
verdergaandee autonomisering stimuleren. 

9.4.49.4.4 Externe verzelfstandiging 

Opp basis van de ervaringen met interne verzelfstandiging opgedaan, werd gekozen voor een 
vormm van externe verzelfstandiging van de rijksmusea. Al in 1991 werd het principebesluit 
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genomenn tot externe in plaats van interne verzelfstandiging van rijksmusea, in 1992 werd 
beslotenn de rijksmusea om te vormen tot stichtingen volgens het commissarissenmodel. Dit 
houdtt in dat de directie formeel 'het bestuur' van de stichting vormt, terwijl er daarnaast 
slechtss een Raad van Toezicht is, vergelijkbaar met een Raad van Commissarissen bij een 
NV.. Deze Raad wordt benoemd door de minister, maar zit er niet namens de minister. De 
positiee van de directeur werd daarmee versterkt, vergeleken met de positie van de directeur in 
eenn model waar een eventueel te vormen 'stichtingsbestuur' het stuur- en regelcentrum is. 
Err werden modelstatuten opgesteld, waarin de ministeriele verantwoordelijkheden werden 
geregeld:: het in beheer geven van collecties en de bekostiging van museale activiteiten. In 
19933 werd de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten zowel door de Tweede als de 
Eerstee Kamer unaniem aangenomen. Daarbij was vooral de veranderende positie van de 
medewerkerss punt van discussie. Uitgebreid werd in de wet ingegaan op deze positie. Een 
CAOO werd gerealiseerd die een breed draagvlak kreeg, er werd een netto-netto garantie 
gegeven,, zodat medewerkers er op korte termijn niet in salaris op achteruit zouden gaan, de 
medewerkerss behielden hun opgebouwde pensioenrechten bij de overgang van ABP naar een 
nieuww pensioenfonds, bestaande dienstencommissies werden ondernemingsraden en voor een 
overgangsperiodee werd een sociaal statuut met bezwarenregeling opgesteld. De gebouwen en 
terreinenn bleven verder eigendom van het Rijk en de musea sloten huurovereenkomsten af, 
waarinn rechten en plichten van de verschillende partijen werden vastgelegd (Bloemberg, 
1994). . 
Gezienn de signalen vanuit lokale musea dat bestaande beperkingen in zeggenschap over de 
(financiëlee investeringen in) huisvesting en het intern onderhoud soms problemen opleveren, 
kann het realiseren van een contractuele relatie huurder / verhuurder wellicht ook daar een 
oplossingg bieden. 

Opp de as MCA-CMO is de positie van de verzelfstandigde rijksmusea die van de 
'contractuelee multi-organisatie'. De bedoeling was oorspronkelijk ook dat overheid en 
museumm contracten zouden afsluiten volgens een 'aannemersmodei'. De overheid zou als één 
vann de 'inkopers' op de museale markt bij het museum bepaalde diensten en producten kunnen 
inkopenn (Kapteijns, 1992). Door meetbare kengetallen te ontwikkelen zou de overheid musea 
kunnenn afrekenen op geleverde prestaties. De contracten waar de meeste rijksmusea echter op 
zijnn uitgekomen, werden uiteindelijk meer volgens een soort 'architectenmoder vormgegeven: 
hett museum wordt 'ingehuurd' en betaald op basis van afspraken op hoofdlijnen, in 
vertrouwenn op de professionaliteit en kwaliteit van de prestaties van het betreffende 
museum.. Het organiseren van vertrouwen67 is in dit soort gevallen een belangrijke functie van 
hett omgevings-management van de verzelfstandigde instelling. Slechts op onderdelen kunnen 
inn organisaties als musea de prestaties gespecificeerd worden naar meetbare kengetallen. Het 
blijk tt bijzonder moeilijk kwalitatieve criteria te vinden die 'hard' genoeg zijn om organisaties 

Noordhoekk en Muntenga stellen, dat om een ideale sturingsrelatie te realiseren gebaseerd 
opp maximale zelfsturing en minimale bijsturing, er een basis van onderling vertrouwen moet 
zijn.. Dit vertrouwen zal bij het sturende orgaan alleen ontstaan, als er bij de aan te sturen 
organisatiee een passend evenwicht bestaat tussen betrouwbaarheid en responsiviteit 
(Noordhoek,, 1998). 

Hett thema 'organiseren van vertrouwen' is een onderzoeksprogramma aan de universiteit 
vann Utrecht, dat er op gericht is een tegenwicht te bieden in de nadruk op kwantitatieve 
gegevens,, door kwalitatieve argumenten 'meetbaar' te maken (Raub, 1996). 
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alss musea geheel op af te rekenen68. Bovendien roept een sterk gespecificeerd contract, vooral 
alss de producten moeilijk meetbaar zijn, een gevaar op dat het formele machtcentrum zich 
tochh weer tot op de details zou gaan bemoeien met de musea. Voor de organisatie-eenheid zou 
eenn dergelijke detailbemoeienis contraproductief zijn op de inzet van het 
autonomiseringsproces. . 

Tegelijkertijdd is geconstateerd dat de uitgewerktheid van de monitorvoorzieningen een 
belangrijkee succesvoorwaarde was, omdat daarmee omgevingsgevoeliger kan worden 
gestuurdd en bijgestuurd. Het vrij laten van organisaties als musea vraagt van het stuur- en 
regelcentrumm vertrouwen in de professionaliteit van de taakuitoefening en in de 
betrouwbaarheidd van de bedrijfsvoering van de instelling. Het is primair de taak van de 
instellingg dit vertrouwen te organiseren middels duidelijke afspraken, ondersteund door 
helderee beoordelingscriteria en herkenbare indicatoren. Ook in ditt verband zijn uitgewerkte 
monitorvoorzieningenn onontbeerlijk. 

Dee verantwoordelijkheid voor het beheer en behoud van de rijkscollecties is wettelijk bij de 
rijksoverheidd gebleven. Op dit punt zijn lange termijn beheersovereenkomsten afgesloten 
tussenn musea en overheid. De afdeling inspectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst heeft de 
taakk gekregen toe te zien op de uitvoering van de vastgelegde afspraken. Met het formuleren 
vann betrouwbare, zo mogelijk meetbare prestaties van beheer en behoud van collecties is in de 
afgelopenn jaren vanuit deze dienst, in samenspraak met de individuele musea, wel een start 
gemaakt. . 

9.4.59.4.5 Privatisering 

Err zijn in dit onderzoek geen voorbeelden gevonden van de meest vergaande vorm van 
autonomisering,, privatisering of afstoting. Wel kwam de rijksoverheid tot de conclusie dat 
sommigee rijksmusea te weinig overlevingskans zouden hebben in een extern verzelfstandigde 
vormm en in die gevallen werd besloten tot samenvoeging. Een klein musea waar weinig 
professionelee kennis in huis was, werd bijvoorbeeld bij een grotere eenheid gevoegd. Voor 
enkelee kleine eenheden met een relatief grote inhoudelijke professionaliteit van de organisatie 
werdd gestreefd naar samenvoeging om sterker te staan in de markt. Slechts een enkel 
voorbeeldd werd gevonden dat een lokaal museum op de nominatie stond te worden 
geprivatiseerd,, omdat ingeschat werd dat een commerciële exploitatie een redelijk alternatief 
zouu kunnen bieden. Uiteindelijk is dit overigens niet doorgegaan. 
Opvallendd was, dat één zelfstandig museum in dit onderzoek te kennen gaf bereid te zijn een 
deell  van de eigen autonomie prijs te geven, in ruil voor de status en de relatieve 'zekerheid' 
vann een overheidsmuseum. In deze tijd van verzelfstandiging en privatisering blijkt dus ook 
déprivatiseringg tot de mogelijkheden te behoren. In de meeste voorbeelden, zowel van vormen 
vann privatisering (of beter van interne en externe verzelfstandiging) als van een vorm van 
déprivatisering,, was het resultaat dat de musea zich positioneren in het overgangsgebied 
tussenn publiek en privaat. 

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

9.5.19.5.1 Verandering van het management 

Inn hoofdstuk 8 was geconcludeerd dat met name de passendheid van bedrijfsmatige 
organisatiekenmerkenn en monitoring de verklarende variabelen zijn tussen (bedrijfsmatige) 
autonomiee en (externe) oordelen. Managementpassendheid hangt wel samen met toenemende 
bedrijfsmatigee autonomie en ook met interne oordelen, echter niet met externe oordelen. De 
gevondenn samenhang is overigens niet per definitie een causale relatie. Er zijn in de praktijk 
driee veranderingstrajecten in musea te onderscheiden. 

1.. Vanuit verschillende museale eenheden werd door het management behoefte gevoeld 
aann grotere autonomie om flexibel te kunnen inspelen op die veranderingen in de omgeving. 
Inn die gevallen was er wel een relatief passend management bij de omgeving, maar 
onvoldoendee eigen beslissingsruimte om de organisatie ook passend te maken. Verregaande 
bemoeieniss van de overheid werd afgewezen, constructies werden verzonnen om eigen 
financiëlee ruimte te creëren. Door een actief omgevingsmanagement in de richting van het 
stuur-- en regelcentrum (meestal de overheid) werd grotere autonomie als het ware 
afgedwongen.. De samenhang tussen autonomie en managementstijl hield in dit geval in dat 
tenn gevolge van een bij de omgeving passende managementstijl de autonomie 'veroverd' 
werd. . 

2.. Een omgekeerd traject kwam voor waar bijvoorbeeld autonomisering door het stuw-
enn regelcentrum gebruikt werd als een breekijzer om een museum met een stagnerende 
organisatieontwikkelingg in beweging te zetten. Er zijn aanwijzingen dat verschillende musea 
mett een grote professioneel-inhoudelijke vrijheid en een beperkte bedrijfsmatige autonomie 
(zoalss dat rond de jaren '90 voor de meeste overheidsmusea gold), vaker een interne, 
professioneell  georiënteerde gerichtheid hadden; er waren weinig externe prikkels om flexibel 
inn te spelen op veranderingen in de omgeving. Autonomisering (toename van bedrijfsmatige 
autonomie)) werd dan soms gebruikt, zoals één directeur het verwoordde, als 'een steen in de 
vijver', vijver', 
Naarr aanleiding van bijvoorbeeld een taakdoorlichting, een kerntakendiscussie of een 
ambtelijkee reorganisatie in de lokale overheid, werden verschillende lokale musea 
geconfronteerdd met nieuwe ideeën over de relatie tussen overheid en culturele organisaties. 
Verzelfstandigingg van musea werd niet altijd door het zittende management toegejuicht. Dit 
werdd dan vaak door het stuur- en regelcentrum aangegrepen om een nieuw management te 
installeren.. Nieuwe directeuren werden geworven op hun kwaliteiten voor het aansturen van 
hett ingezette autonomiseringsproces. Dit was een tweede vorm van samenhang tussen 
autonomiseringg en verandering van managementstijl, waarbij in het veranderingstraject eerst 
groteree autonomie werd toegekend, en vervolgens een situatie werd gecreëerd waarin passend 
managementt een kans kreeg. 

3.. Een derde veranderingstraject waarbij er samenhang tussen managementstijl en 
autonomiee gevonden kon worden, hield in dat een professionaliseringstraject en een 
autonomiseringstrajectt min of meer parallel liepen, beide in antwoord op veranderende eisen 
vanuitt de omgeving. Een direct causaal verband tussen passend management en toenemende 
autonomiee kan dan niet gelegd worden. 
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Err werd er in het afgelopen decennium sterk ingezet op scholing van zittende managers, in 
antwoordd op de veranderende eisen van de samenleving. De Nederlandse Museumvereniging 
namm het voortouw in een intensief scholingsprogramma voor museumdirecteuren en 
medewerkers.. Dit ondersteunde de professionalisering van museummanagement, dat getuige 
dee uitkomsten van dit onderzoek onder meer geleidt heeft tot een passender 
operatiemanagementt (zie h.7.5). De conservator die er een aantal managementtaken bij deed 
wass in de meeste grotere musea al eerder verleden tijd. De stijl van omgevingsmanagement 
wass in de afgelopen jaren bovendien meer coöperatief geworden en minder confronterend. 
Voorlichterss werden aangesteld, publieksonderzoeken ondernomen, begrippen als public 
relations,, communicatie, marketingg en reclame hebben ook in musea hun weg gevonden. 
Museaa leken al langer geneigd zich wat meer aan te trekken van de omgeving en ontdekten 
hett voordeel van gericht omgevingsmanagement. De vraag naar de legitimiteit van musea in 
onzee samenleving was al in 1986 heel expliciet op de agenda gezet in de dissertatie van 
Vaessenn (Vaessen, 1986) 
Deelss in navolging van andere overheden werd tegelijkertijd de afstand tussen overheid en 
instellingenn alom groter. Overheden gingen op hoofdlijnen besturen, musea werden meer 
autonoom.. Beide parallelle trajecten konden tot uiting komen in een samenhang tussen 
autonomiee en managementpasssendheid. 

Kortom ,, de samenhang tussen toenemende autonomisering en passender management is op 
verschillendee wijzen te interpreteren: als een parallelle ontwikkeling, of als een opeenvolging 
vann ontwikkelingen. Autonomie kan het resultaat zijn van de behoeften van bij de omgeving 
passendd management, of autonomie kan een aanleiding zijn om een nieuw management aan te 
stellenn met een andere stijl. Wel lijk t duidelijk dat passender management (in samenhang met 
autonomisering)) in de tijd zijn beslag krijgt voor er organisatiepassendheid is gerealiseerd. 
Hett lijk t waarschijnlijk dat passend management een voorwaarde is voor het realiseren van 
passenderr organisatiekenmerken in musea. 

9.5.29.5.2 Verandering van de organisatie 

Hett is te verwachten dat dankzij passender, omgevingsgericht management ook de organisatie 
sterkerr op de omgevingsgericht wordt. Als eerste werd veelal geïnvesteerd in een meer 
'zoekgerichte'' technologie vanuit professioneel-inhoudelijk perspectief: een grotere diversiteit 
inn (wisselende) tentoonstellingen, aantrekkelijkere en ruimere huisvesting en nieuwe 
technischee hulpmiddelen. In de eerste jaren van autonomisering leek vooral de 
omgevingspassendheidd van deze technologiekenmerken duidelijk toegenomen. 

Reorganisatiess waarbij de structuur moeten worden aangepast kunnen vaker op weerstand 
rekenen,, in het bijzonder wanneer het gaat om een structuur die Mintzberg typeert als een 
'professionelee bureaucratie*  (Mintzberg, 1983). Al jaren was in musea vanuit 
publieksdienstenn geprobeerd de hegemonie van 'conservatoren' en wetenschappers open te 
brekenn (Wengen, 1975, Wengen, 1992). Publieksgerichte functies bleven in veel musea lange 
tijdd ondergeschikt aan wetenschappelijke, collectiegerichte functies. Een dergelijke stevig 
verankerdee professionele cultuur en structuur was niet eenvoudig te doorbreken. 

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

donderdagg !5novemoe' 1990 OPiNC 

IllustratieIllustratie 20 Het Deltaplan voor Cultuurbehoud heeft depositie van de restaurateur in musea 
versterkt.versterkt. Uit: NRC Handelsblad, 15 november 1990, Opiniep.9, ill.  Vernield doek van Jan Victors 
uituit 1643 in het Dordts Museum,(foto M. Boyer), art. K.H. Aben 

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

hunn positie en soms zelfs hun takenpakket na verloop van tijd nauwelijks meer te 
onderscheidenn is van andere conservatoren. 
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Slechtss in enkele gevallen heeft dit op het moment van onderzoek ook al geleidt tot het 
realiserenn van matrixachtige structuren, waarin een integrale afweging gemaakt wordt, 
rekeningg houdend met alle onzekerheden van de opgave. 

Onderr invloed van autonomisering ontstonden tevens nieuwe financiële en personele 
afdelingenn binnen musea die de ondersteunende taken van overheidsafdelingen overnamen. 
Somss werden ambtenaren gewoon overgeheveld naar de verzelfstandigde organisatie. In dat 
gevall  was de gevonden samenhang tevens een direct causaal verband. 
Dee onderzoeksgegevens suggereerden overigens dat op het moment van onderzoek de 
kenmerkenn van de bedrijfsmatige organisatie nog onvoldoende passend waren. Veel 
directeurenn waren zich wel bewust geworden van de noodzaak bedrijfsmatiger te werken, 
klantvriendelijkheidd was hoger op de agenda gekomen en er was door de perspectieven 
vann grotere zelfstandigheid in verschillende musea een nieuw enthousiasme gegenereerd. 
Maarr dit had (nog niet) geleidt tot een op alle punten passende bedrijfsmatige organisatie. 

Overigenss bleek uit een onderzoek over decentralisatie en autonomisering in de praktijk 
(Burger,, 1992) dat in veel autonomiseringsgevallen de veranderingen in de richting van een 
groteree bedrijfmatigheid startten met een verandering in cultuur. Ander onderzoek liet zien dat 
organisatieveranderingenn bij de politie een zelfde patroon volgden en uiteindelijk wel degelijk 
lekenn te resulteren in structurele aanpassingen van de organisatie (Kastelein, 1997, Treur, 
1998).. Een bedrijfmatiger cultuur lijk t dus een belangrijk startpunt van een verandering in de 
richtingrichting van een passender bedrijfsvoering. 

9.5.39.5.3 De intermediaire rol van managementpassendheid 

Hett ontbreken van een samenhang tussen managementpassendheid en effectiviteit kan 
verklaardd worden uit de hierboven gesuggereerde noodzaak om eerst managementpassendheid 
tee realiseren, om vervolgens organisatiepassendheid te kunnen realiseren. Aangezien dit 
onderzoekk werd uitgevoerd op het moment dat autonomiseringsprocessen in volle gang 
waren,, is het verklaarbaar dat weliswaar een samenhang gevonden werd tussen autonomie en 
managementpassendheid,, maar dat dit nog niet geresulteerd had in passender 
organisatiekenmerkenn en de daarmee samenhangende gunstigere oordelen. 

Err is nog een tweede verklaring mogelijk voor het ontbreken van een samenhang tussen 
managementpassendheidd en gunstigere oordelen. In hoofdstuk 8.5.3 is aangegeven dat niet-
passendheidd van (vooral) managementkenmerken in twee vormen voorkomt. Voortvloeiende 
uitt de definitie van passendheid is er van uitgegaan dat hoe kleiner de discrepantie tussen 
opgave-onzekerheidd en managementkenmerken is, hoe groter de (externe) passendheid is. 
Dezee discrepantie kan positief of negatief zijn. Vanuit een systeemperspectief wordt dat 
geïnterpreteerdd als niet-passendheid. Vanuit een veranderingsperspectief zou een negatieve 
afwijkingg geïnterpreteerd kunnen worden als een managementstijl die 'achterloopt' bij de 
omgevingsonzekerheid.. Een positieve discrepantie zou kunnen wijzen op een 
managementstijll  die 'vooruitloopt' op veranderingen in de omgeving. Als het waar is dat 
managementpassendheidd een belangrijke voorwaarde is om organisatiepassendheid te 
realiseren,, dan kan een relatief hoge score voor de managementstijl wellicht een strategie zijn 
omm veranderingen in de organisatie te stimuleren en vanuit die optiek zeer effectief zijn. De 
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uitkomstenn van het onderzoek op dit punt kunnen dus enigszins vertekend zijn door een te 
'statische'' interpretatie van het begrip 'passendheid van de managementstijl'. 

9.66 Draagvlak van musea 

9.6.19.6.1 Extern draagvlak 

Ditt onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat in samenhang met autonomisering de kans 
opp gunstiger oordelen toeneemt. Onder meer een grotere bedrijfsmatigheid van de organisatie 
iss in het onderzoek naar voren gekomen als verklarende variabele. Een managementstijl die 
passenderr was bleek geen voldoende voorwaarde voor gunstiger externe oordelen, maar leek 
well  een noodzakelijke voorwaarde om op den duur passender organisatiekenmerken te 
realiseren.. Intern leek er overigens wel waardering te zijn voor toenemende 
managementpassendheid,, extern leek dit niet direct te resulteren in positieve oordelen. Eén 
vann de aspecten van de managementstijl, die ook zichtbaar was voor de buitenwereld, was de 
stijll  van omgevingsmanagement. Een passende stijl van omgevingsmanagement bleek ook 
well  degelijk enige samenhang met gunstige oordelen te vertonen. Als public relations 
activiteitenn echter niet aansluiten bij wat er verder binnen de organisatie gebeurt, dan zijn ze 
slechtss een vlag op een modderschuit en schieten ze op den duur het doel voorbij. Mensen 
latenn zich hooguit op korte termijn verblinden door de schone schijn, maar als hun ervaringen 
niett aansluiten bij de gewekte verwachtingen, zal dit op den duur hun oordeel negatief 
beïnvloedenn (Kotier, 1975). 

Indicatieff  kan zijn welke plaats in de hiërarchie een p.r- functionaris inneemt. In musea was 
vaakk aan een publieksmedewerker een p.r- takenpakket 'erbij' gegeven. Om integrale 
afwegingenn te kunnen maken zou het echter effectiever zijn dat een dergelijke functionaris op 
eenn plek in de hiërarchie dichtbij het organisatiemanagement was gesitueerd. Vanuit het 
organisatiemanagementt moet immers aansluiting gevonden worden bij de informatie die 
vanuitt de omgeving wordt aangedragen om het langere termijn beleid. 
Hett museummanagement op organisatieniveau liet op het moment van onderzoek nog het 
minstee veranderingen zien: het middenkader van professioneel-inhoudelijke medewerkers 
bleeff  sterk bepalend voor het lange termijn beleid van musea. Passender kenmerken van 
operatie-- en omgevingsmanagement hoefde dus op het moment van onderzoek nog niet te 
betekenenn dat ook het beleid al zozeer was aangepast, dat voor externe stakeholders 
veranderingenn zichtbaar werden. Gunstiger oordelen werden dan nog niet zichtbaar. 

Gezienn de gevonden samenhangen tussen oordelen en autonomie lijk t het overigens 
aannemelijk,, dat het draagvlak van musea in het afgelopen decennium, mede onder invloed 
vann autonomisering, is toegenomen. Ook de gemiddeld positieve trend in oordelen wijst in die 
richting.richting. De indruk bestaat dat veel externe stakeholders vooral de toegenomen aandacht voor 
hett publiek positief waardeerden. Deze aandacht voor publiek kwam tot uiting in een grotere 
nadrukk op breed toegankelijke recreatieve activiteiten, meer aandacht voor omgevings-
management,, zoals publieksonderzoeken, reclame en informatieverschaffing en een 
toegenomenn klantgerichthied van de cultuur. Ook voorzieningen zoals winkeltjes en 
restaurantss droegen bij aan de in toenemende mate positieve mening van veel externe 
stakeholders.stakeholders. Door minder afhankelijkheid van de overheid nam in zekere zin de 
afhankelijkheidd van andere stakeholders, zoals het publiek toe. Een toegenomen externe 
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oriëntatie,, bedrijfsmatiger en efficiënter werken en grotere klantvriendelijkheid wierpen zijn 
vruchtenn af. 

Daarbijj  kwam dat musea vanuit sommige lokale machtcentra of subsidiegevers in de 
afgelopenn tijd meer vanuit een economisch perspectief werden gewaardeerd. Niet of niet 
alleenn vanuit een cultureel perspectief werden musea ondersteund. Het belang van toerisme en 
recreatiee voor de economische positie van een stad kan sterk beïnvloed worden door 
aansprekendee culturele instellingen (Aalst, 1994, Abbing, 1989, Puffelen, 1985). Dit vraagt 
eenn specifieke publieksgerichte oriëntatie van musea, zij het een oriëntatie minder gericht op 
educatie,, maar meer op recreatie. 
Inn dit verband zij opgemerkt dat het een dilemma voor de overheid kan zijn, dat ze door een 
museumm financieel te ondersteunen een taakgerichte oriëntatie van een museum kan 
versterken,, terwijl de overheid er vanuit economische motieven belang bij kan hebben juist 
eenn marktoriëntatie te stimuleren. 

9.6.29.6.2 Interne en professionele oordelen 

Err was naar aanleiding van het onderhavige onderzoek aanleiding voor een kanttekening bij 
dee conclusie dat autonomisering de kans op gunstigere oordelen heeft doen toenemen. Er zijn 
ookk aanwijzingen dat in de oordelen van sommige (vooral professionele) stakeholders deze 
verzakelijkingg niet ten koste mag gaan van de inhoudelijke vrijheid ten aanzien van museale 
creativiteit.. Opvallend was dat er een vrij grote samenhang was tussen de aard van de 
professioneel-inhoudelijkee ambities (zie ook hoofdstuk 10) en de oordelen van vooral interne 
maarr ook enkele externe stakeholders (met uitzondering van vrienden en machtscentra). Dit 
rechtvaardigtt de conclusie dat een zekere mate van verzakelijking positief werkt, mits ook de 
autonomiee om professioneel-inhoudelijke ambities te realiseren gewaarborgd is.70 

9.77 Verandering en congruentietendenties 

9.7.19.7.1 De waan van de dag en lange termijn effectiviteit 

Alleenn al de verwachting dat er zich veranderingen zouden voordoen in de richting van een 
groteree externe oriëntatie onder invloed van toenemende autonomie, leek soms voldoende te 
zijnn voor een gunstiger oordeel. Het was dan niet zozeer passendheid, maar verandering op 
zichh wat positief beoordeeld werd. Dergelijke oordelen van stakeholders leken vooral een 
indicatiee van het draagvlak op kortere termijn te zijn, in plaats van de weerspiegeling van 
effectiviteitt op langere termijn. Ofschoon iedere organisatie ook rekening moet houden met 
kortee termijn oordelen gebaseerd op de waan van de dag, betekent dit verschijnsel een 
relativeringg van de veronderstelling in dit onderzoek dat de oordelen van stakeholders 
begrepenn kunnen worden als de indicatie van de effectiviteit op de langere termijn. Oordelen 

"De"De meer fundamentele vraag die ik aan de orde wil stellen is die naar de grenzen van 
dergelijkedergelijke verzakelijking. "..."Zoals ieder beroep stelt ook het museumvak zijn eigen eisen. Wil 
eeneen beroep goed en succesvol worden uitgeoefend dan is een intrinsieke betrokkenheid bij de 
waardenwaarden die voor dit beroep constituerend zijn een eerste vereiste. "..." Dit impliceert een 
betrokkenheidbetrokkenheid op de immanente waarden die aan het culturele erfgoed verbonden zijn." 
(Vaessen,, 1991b) 
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vann stakeholders worden zeker ook beïnvloedt door korte termijn modeverschijnselen. 
Autonomisering,, de afnemende invloed van de overheid en een niet altijd genuanceerd 
marktdenkenn zijn tijdverschijnselen, die in het afgelopen decennium het denken van velen 
beheerstee en alleen al daardoor het gemiddelde oordeel van stakeholders gunstig kan hebben 
beïnvloedt. . 

9.7.29.7.2 Congruentietendenties 

Dee hierboven beschreven veranderingen volgden verschillende trajecten. Lammers 
onderscheiddee drie stijlen van verandering in de richting van grotere passendheid, die hij 
congruentietendentiess noemde: adaptatie, imitatie of eliminatie (Lammers, 1989). In het eerste 
gevall  was er sprake van een doelbewuste aanpassing van de organisatie aan de eisen van de 
omgeving.. De bovengenoemde voorbeelden waarin musea zelf het heft in handen namen om 
passenderr organisatiekenmerken te realiseren, of een rijksoverheid die bewust een 
autonomiseringsbeleidd heeft ingezet, illustreren dit. 
Inn het geval van imitatie zijn er een aantal koplopers waarin een bepaalde inrichting van de 
organisatiee als effectief werd beoordeeld, die door andere organisaties (klakkeloos) gevolgd 
werden.. Het verzelfstandigingsproces van rijksmuseale instellingen kende een aantal van 
dergelijkee koplopers. Niet ieder rijksmuseum zat er op te wachten. Ook grotere gemeenten 
hebbenn soms het voorbeeld van het rijk gevolgd, zonder dat alle betrokkenen de noodzaak 
ervann inzagen. Ook hier was enigszins sprake van de waan van de dag. Voordeel kan zijn dat 
geleerdd kan worden van de voorgangers (Treur, 1998). 
Dee laatste congruentietendentie, eliminatie, houdt in dat organisaties niet willen of kunnen 
veranderenn en daardoor ten gronde gaan. In het onderhavige geval kunnen misschien enkele 
voorbeelden,, waarbij eenheden te klein waren om als autonome eenheid te overleven en 
daaromm werden samengevoegd, onder dit hoofdje worden geplaatst. Autonomisering kan op 
diee manier dus leiden tot het ontstaan van grotere, meer geprofessionaliseerde eenheden en 
hett elimineren van kleinere eenheden. 

9.88 Samenvatting: Musea, autonomisering en verandering 

Dee gegevens over autonomie van musea in de enquêtes en de interviews suggereerden dat er 
eenn duidelijke toename in autonomie in musea was tussen 1992 en 1995. 
Dee vormen van autonomisering en de achtereenvolgende stadia of fasen van autonomisering 
zijnn achtereenvolgens beschreven. 
Eerstt de een decentralisatiegolf en daarna enkele processen van interne en externe 
verzelfstandiging.. In museumland is er nauwelijks sprake geweest van privatisering van 
overheidsmusea,, wel is een voorbeeld gevonden van déprivatisering: een museum dat van 
onafhankelijkee stichting er naar streefde overheidsmuseum te worden, een vormm van 
erkenningg en garantie voor blijvende aandacht. De toenemende autonomie in veel musea leek 
onderr meer te resulteren in toenemende bedrijfsmatigheid van de organisatie. 
Dee uitkomsten uit hoofdstuk 8 zijn geïnterpreteerd als een aanwijzing dat in veel gevallen 
eerstt managementpassendheid wordt gerealiseerd, en dan pas organisatiepassendheid. 
Managementpassendheidd kan gezien worden als een noodzakelijke voorwaarde voor het 
realiserenn van organisatiepassendheid, maar niet als een voldoende voorwaarde voor 
effectiviteit. . 
Voorall  op operatieniveau werd management meer resultaatgericht en minder procesgericht en 
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hett omgevingsmanagement werd coöperatiever. Van de organisatiekenmerken viel op dat 
voorall  de technologie passender werd bij de omgevingskenmerken, maar dat de cultuur en 
voorall  de structuur daar nogal eens bij achter leek te blijven: het is niet eenvoudig een 
professionelee structuur en cultuur te doorbreken. Een groter kostenbewustzijn en een druk om 
bedrijfsmatigerr te werken lijken enigszins als breekijzer te fungeren om een nieuwe, 
passenderr cultuur te realiseren ('een steen in de vijver'). Het draagvlak van musea is in het 
afgelopenn decennium versterkt, een meer externe oriëntatie werpt zijn vruchten af. Wel is 
duidelijkk dat er voldoende aandacht en ruimte moet blijven voor professionele creativiteit, om 
ookk het interne draagvlak te behouden. Tenslotte is enige aandacht besteed aan de wijze 
waaropp veranderingen tot stand kwamen en passendheid gerealiseerd werd. 
Ookk het ontstaan van grotere eenheden, en het elimineren of samenvoegen van minder sterke 
eenhedenn kan een gevolg van autonomisering zijn. 
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