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100 Hybriditeit, ambities en autonomie 

10.11 Inleiding 

Dee verschillen in culturele oriëntaties tussen bedrijfsmatige en professioneel-inhoudelijke 
afdelingenn in musea zijn in dit onderzoek geïnterpreteerd als indicaties van het hybride 
karakterr van veel musea (zie hoofdstuk 4 en Bijlage 1,IV). Twee voorbeelden waarin 
hybriditeitt op een verschillende wijze doorwerkt in de organisatie zijn kort beschreven. 

Professionelee culturele oriëntaties worden sterk bepaald door de (professioneel-inhoudelijke) 
ambitiess van de betrokkenen. Bij toenemende autonomie kunnen nieuwe mogelijkheden en 
beperkingenn ontstaan om deze ambities te verwezenlijken. 
Hett onderhavige onderzoek bood enkele aanknopingspunten (inductief) om op het punt van 
dee ambities in relatie tot autonomisering iets nader in te gaan. Op basis van een aantal criteria 
waaropp musea aangaven te willen worden afgerekend zijn verschillende onderliggende 
ambitiess gereconstrueerd. Op basis daarvan zijn verschillende typen musea onderscheiden. Er 
zijnn enige voorbeelden kort beschreven. Vervolgens is bezien in hoeverre er aanwijzignen zijn 
datt autonomisering invloed heeft (gehad) op deze ambities. 

Autonomiseringg heeft vooral een grotere bedrijfsmatigheid van musea gestimuleerd. 
Dee uitwerkingen in dit hoofdstuk is vooral toegespitst op de inhoudelijke professionaliteit in 
musea.. Gezien het grote belang dat in culturele organisaties als musea aan dit aspect gehecht 
wordt,, is enige extra aandacht hiervoor op zijn plaats. 

IllustratieIllustratie 20 Er kan een inhoudelijk prijskaartje hangen aan te veel succes. Uit: NRC Handelsblad 9, 
dec.dec. 1992, Kunst p. 7 deel artikel "Zorg over Europacupsfeer in steeds commerciëlere musea ". van W. 
OosterbaanOosterbaan en foto ondertiteling: "Congres over musea en de prijs van succes: 1.2 miljoen bezoekers 
bijbij  Van Gogh-expositie", foto T. de Haan. 
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10.22 Twee voorbeelden van hybriditei t 

EenEen bijzonder voorbeeld van een hybride museale organisatie werd gevonden in museum nr. 
19,19, Om de hybriditeit hanteerbaar te maken was er een scherpe scheiding aangebracht tussen 
eeneen professioneel-inhoudelijk georiënteerde museale organisatie-eenheid enerzijds en 
ettelijkeettelijke marktgeoriënteerde eenheden anderzijds. Het totale 'culturele complex' bestond uit 
vijfvijf  bedrijfseenheden. Het coördinatiepunt, waar de uiteindelijke afweging tussen het belang 
vanvan de verschillende onderdelen plaats vond, was de top van de organisatie. De 
bedrijfseenhedenbedrijfseenheden moesten primair inkomsten genereren ten behoeve van de non-profit 
eenheden.eenheden. Deze constructie zorgde intern soms wel voor enige spanningen. Werknemers 
moestenmoesten een enorm flexibele instelling ontwikkelen, omdat ze regelmatig in de verschillende 
bedrijfseenhedenbedrijfseenheden met verschillende doelen moesten functioneren. Sommige ruimtes moesten 
zowelzowel door de museale als door een commerciële eenheid gebruikt worden. 
HetHet was ook niet eenvoudig een eenduidig beeld naar buiten toe te handhaven. Interessant in 
ditdit verband was de tegenstrijdigheid in de opstelling van de organisatie naar de lokale 
overheidoverheid toe. Het typisch 'museale' onderdeel richtte zich sterk op een representatieve functie 
voorvoor de lokale overheid, dit onderdeel werd gezien als het visitekaartje van de gemeente. Het 
managementmanagement stelde dat de commerciële onderdelen er juist bij gebaat waren zich te profileren 
alsals niet-overheidsgebonden zakelijke instellingen, om in de markt te kunnen overleven. 
EenEen scherpe scheiding tussen beide activiteiten moest duidelijkheid scheppen op welk moment 
welkewelke doelen golden, en welke prioriteiten gesteld werden. 

InIn museum nr. 9 was ook gekozen voor een combinatie van taakgerichte en marktgerichte 
oriëntatiesoriëntaties door ze grotendeels (financieel) te scheiden, zij het in een andere vorm. Dit 
zelfstandige,zelfstandige, private museum heeft een zeer beperkte maar waardevolle collectie met grote 
naamsbekendheid.naamsbekendheid. Behoud van de collectie stond voorop, zo mogelijk met zo min mogelijk 
verliesverlies voor de eigenaars/aandeelhouders. Deze stonden overigens garant voor 
eventualiteiten,eventualiteiten, zoals noodzakelijke restauratie- of herstel werkzaamheden. Om de collectie te 
kunnenkunnen beheren en behouden werden inkomsten gegenereerd uit grote aantallen vooral 
toeristischetoeristische bezoekers. 
ErEr werd een daartoe vrij  passende bedrijfsmatige organisatie opgezet, het 
omgevingsmanagementomgevingsmanagement was verhoudingsgewijs coöperatief, met veel aandacht voor reclame 
enp.r.enp.r. Met name de monitorvoorzieningen waren goed ontwikkeld. 
EnkeleEnkele professionele stafmedewerkers waren grotendeels losgekoppeld van de staande 
organisatieorganisatie en deden wetenschappelijk onderzoek voorzover het extern gesubsidieerd kon 
worden. worden. 
ExterneExterne oordelen waren redelijk, interne oordelen wat minder. Een marktgerichte oriëntatie 
inin dit museum was een noodzaak om te kunnen overleven. Dit had echter wel tot gevolg dat de 
professioneel-inhoudelijkeprofessioneel-inhoudelijke werkzaamheden enigszins op de achtergrond werden gedrongen. 
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10.33 Balanceren op het scherp van de snede 

10.3.110.3.1 Hybriditeit en oordelen 

Uitt de gesprekken met betrokkenen kwam een beeld naar voren dat in Nederland noch musea 
nochh overheden snel voor de positie van volledige privatisering kiezen.71 Een positie op het 
grensvlakk van overheid en markt, soms wat dichter bij de overheid ('interne 
verzelfstandiging'),, soms op wat grotere afstand ('externe verzelfstandiging') werd 
geprefereerd.. Musea namen aan het eind van de jaren '90 dan ook in meerderheid een 
tussenpositiee in met de bijbehorende 'hybride' organisatiekenmerken. 
Dee uitkomsten suggereren dat autonomisering veelal positief ontvangen werd door 
stakeholders,stakeholders, mits naast passende bedrijfsmatige organisatiekenmerken ook de passendheid 
vann inhoudelijke professionaliteit van de organisatie in stand bleef. De sterkste correlatie 
tussenn oordelen en passendheid betrof musea die én passende professioneel-inhoudelijke én 
passendee bedrijfsmatige organisatiekenmerken hadden, oftewel die een passende mix van 
dezee kenmerken hadden. Deze uitkomsten suggereren dat er gestreefd moet worden naar een 
situatiee met een optimale combinatie van bedrijfsmatige én professioneel-inhoudelijke 
autonomiee en organisatiepassendheid. 

Mett andere woorden: in de onderzochte musea kan toename van autonomie een versterking 
betekenenn van marktgerichte, bedrijfsmatige organisatiekenmerken, welke de kans op een 
gunstigg extern draagvlak vergroot. Maar autonomisering mag niet ten koste gaan van bepaalde 
taakgerichte,, professioneel-inhoudelijke kenmerken, op straffe van vermindering van (onder 
meer)) intern draagvlak. Slechts bij een passende combinatie van factoren (een passende mix) 
wass de kans op een optimaal draagvlak het grootst. Oftewel, bedrijfsmatige autonomie lijk t 
voorr organisaties als musea niet een voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde voor 
eenn optimaal draagvlak te zijn. 

10.3.210.3.2 Hanteerbaar maken van hybriditeit 

Inn de discussie in de afgelopen jaren is hybriditeit soms als een onwenselijke organisatievorm 
neergezett (Cohen, 1997, Simon, 1989 #320)72. Echter, het hier onderzochte voorbeeld van 
museaa maakt duidelijk dat het uiteen trekken van hybride organisaties in enerzijds 
taakgerichte,, anderzijds marktgerichte organisaties gezien de maatschappelijke 
ontwikkelingenn in een organisatie als een museum veelal onmogelijk was en wellicht ook 
onwenselijk.. Veeleer zullen naar oplossingen gezocht moeten worden om deze hybriditeit 

711 Het enkele museum dat een poging in die richting waagde (Museum Overholland) raakte 
gefrustreerdd door het gebrek aan medewerking vanuit de overheid en verdween al even 
spoedigg als het gekomen was. 

Simonn suggereert dat in voorkomende gevallen het verval van adequate 
middelenvoorzieningg een proces van functietransformatie van taakorganisatie naar 
marktorganisatiee op gang heeft gebracht, als overlevingsstrategie (Simon 1990), en dat dit 
onwenselijkk is. Ook de werkgroep Cohen uit 1997 hekelde de combinatie van publieke taken 
enn commerciële nevenactiviteiten. De werkgroep stelde een rigoreuze scheiding voor van 
dezee twee activiteiten (Cohen, 1997). 
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hanteerbaarr te maken.73 In 't Veld (1995) stelt dat er in organisaties met hybride 
organisatiekenmerkenn twee modi zijn, namelijk geïntegreerd management per 
productmarktcombinatiee (PMC) of management per functie. De onderhavige 
onderzoeksuitkomstenn kunnen gezien worden als een ondersteuning voor deze constatering. 
Voorr musea betekent dit dat er twee opties zijn om hybriditeit hanteerbaar te maken: 

1-- Het realiseren van een optimale combinatie van professioneel-inhoudelijke, taakgerichte en 
bedrijfsmatige,, marktgerichte resultaten. Dit levert de grootste kans op gunstige oordelen op. 
Daarvoorr is nodig het streven naar optimale productmarkt-combinaties, middels matrixachtige 
organisatievormenn zoals projectgroepen, waarin alle afdelingen betrokken zijn, en daarbij het 
strevenn naar het behalen van synergievoordelen.. Dit vraagt een sterk projectmanagement, 
datt een directe afstemming tussen potentieel strijdige oriëntaties binnen de projectgroep moet 
bewerkstelligen. . 

22 - Het expliciteren van tegenstellingen en het scheiden van taakgerichte en marktgerichte 
activiteiten.. Middels passende coördinatie- en besluitvormingsstructuren kunnen potentiële 
tegenstellingenn hanteerbaar worden. De afweging tussen eventueel tegenstrijdige belangen 
gaatt veelal via de top van de organisatie. 

Hett is in dit verband niet zo vreemd dat er in musea in de afgelopen decennia volop discussie 
wass over het profiel van een museumdirecteur. Moest een directeur vooral een professioneel-
inhoudelijkk profiel en een inhoudelijke visie hebben, met daarnaast een zakelijk leider voor de 
bedrijfsmatigee aansturing? Of moest een directeur een zakelijk profiel hebben met daarnaast 
eenn coördinator voor de professioneel-inhoudelijke aansturing? 
Managementt in hybride organisaties, zoals in verzelfstandigde musea, is als het balanceren op 
hett scherp van de snede. De aansturing moet aansluiten op de taakoriëntatie binnen de 
organisatiee en kenmerken van 'governance' hebben (betrouwbaarheid en legitimatie), 
anderzijdss is een vorm van 'manageriaïism' nodig in aansluiting op een zakelijker 
marktoriëntatiee van de organisatie. Duidelijk lijk t dat in hybride museale organisaties beide 
kwaliteitenn in het management moeten zijn vertegenwoordigd, of dit nu in één persoon 
verenigdd is of verdeeld is over meerdere personen. Een zakelijk leider, naast een meer 
professioneel-inhoudelijkk georiënteerde directeur, of omgekeerd, een professioneel-
inhoudelijkee coördinator naast een zakelijk georiënteerde directeur is in hybride organisaties 
geenn overbodige luxe. De keuzeis onder meer afhankelijk van de grootte van de organisatie en 
vann de kenmerken van het werkpakket en hangt tevens samen met de ambities die in het 
museumm (en bij het stuur- en regelcentrum) leven. 

10.3.310.3.3 Collectiegericht versus publieksgericht, taakgericht versus marktgericht 

Museaa dragen altijd enige (potentiële) hybriditeit in zich, gezien de combinatie van 
kernfuncties,, collectiegericht en publieksgericht, waardoor musea getypeerd worden 

Verschillendee wetenschappers hebben zich van dit standpunt gedistantieerd: "In de praktijk 
bestaatt blijkbaar behoefte aan hybride organisaties, er zijn voordelen aan verbonden. Van 
belangg is dat het toezicht door de overheid op deze organisaties adequaat geregeld zou moeten 
worden,, zodat deze organisaties over hun publieke taken verantwoording kunnen afleggen." 
(Sylvester,, 1999c) 
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(hoofdstukk 3.8). De publieksfunctie is bijna per definitie meer extern georiënteerd dan de 
collectiefunctie.. Daarom kan verdedigd worden dat de publieksfunctie potentieel meer te 
winnenn heeft bij een toenemende marktgerichte oriëntatie dan de collectiefunctie. 
Bijj  toename van autonomie bleek inderdaad dat de belangen van het publiek hoger op de 
agendaa van de museumdirectie kwamen, maar vooral ook dat de bedrijfsmatigheid van de 
organisatiee versterkt werd ('verzakelijking'). Daarbij verschoof bovengenoemde tegenstelling 
tussenn collectiegericht en publieksgericht in musea enigszins naar een tegenstelling tussen een 
taakoriëntatiee en een marktoriëntatie. Deze oriëntaties hoeven echter niet samen te vallen met 
dee tegenstelling tussen een collectiegerichte en een publieksgerichte functie . Zowel de 
publieksfunctiee als de collectiefunctie kan vanuit een overwegend taakgerichte oriëntatie maar 
ookk vanuit een overwegend marktgerichte oriëntatie worden ingevuld. Vanuit een 
marktgerichtee oriëntatie zou bijvoorbeeld een recreatieve invulling van de publiekstaak 
versterktt moeten worden en zouden de representatieve aspecten van de collectiefunctie 
gestimuleerdd moeten worden, terwijl vanuit een taakoriëntatie wellicht de ambities 
cultuurspreidingg en cultuurvernieuwing prioriteit zouden krijgen. 

10.44 Museale ambities 

10.4.110.4.1 Inleiding 

Eenn museum bevindt zich in een veranderende samenleving, van waaruit allerlei eisen aan 
hett museum worden gesteld. Weliswaar zijn er twee kernfuncties in een museum, de 
publieksgerichtee en de collectiegerichte functie, maar de wijze waarop deze worden ingevuld 
kann sterk verschillen. Een museum kan kiezen om niet aan alle verwachtingen ('income') te 
voldoen,, waardoor de 'input' voor het systeem (de opgave) kan verschillen. Recent heeft 
Kasteleinn (Kastelein, 1997) het basismodel van organisatie en management (zie figuur 4.2, p. 
66)) dat een 'drieluik' was, aangevuld en vervangen door een 'vijfluik ' (zie fig. 10.1) Hierin 
wordtt onderscheid gemaakt tussen income (potentieel werkaanbod) en m/w/(geaccepteerd 
werk)) aan de éne zijde, en output (geleverd werk) en outcome (de effecten van geleverd werk 
opp de langere termijn) aan de andere zijde. De keuze welke omgevingsinvloeden wel 
toegelatenn worden en welke niet, en dus hoe de opgave voor de organisatie er uit gaat zien, 
hangtt van verschillende zaken af. In figuur 4.3, op pag. 70 is een beeld gegeven van de 
verschillendee "loops' van informatie die in een monitorproces moeten worden vooruit- en 
teruggekoppeld,, alvorens het werkpakket geaccepteerd wordt. 
Naastt toetsing waarin de werkelijkheid vergeleken wordt met de norm ('eerste loop"), wordt 
dezee keuze ook getoetst aan de beleidsbepaling, de koers, de prioriteiten, of de doel-
middelcombinatiess die wenselijk geacht worden ('tweede loop'). Hierbij spelen zowel bronnen 
enn beperkingen een rol als ook ambities en preferenties (zie ook Bijlage 1, II . 1). 

744 M. Simon spreekt van organisaties met een productfunctie (de organisatie bepaalt zelfde 
eigenschappenn van het voortgebrachte product) en organisaties met een capaciteitsfunctie (de 
capaciteitt wordt ingezet ter will e van een cliënt en daarbij aan de cliënt overgelaten om de 
specificatiee te geven van het gewenste product). Hij stelt dat de combinaties van 
taakorganisatiess met een capaciteitsfunctie of van marktorganisaties met een productfunctie 
minderr effectief zijn. 
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FiguurFiguur 10.1: Het vijfplus-blokschema van organisatie en management (Kastelein, 1997) 

Inn dit onderzoek was de opgave bepaald door het feitelijke werkpakket, in combinatie met de 
randvoorwaardenn (bronnen en beperkingen). De ambities en preferenties zijn slechts 
uitgewerktt als een aspect van de cultuur. Echter, omdat ambities in culturele organisaties 
zoalss musea een grote rol spelen als toetssteen van het eigen handelen, wordt in dit hoofdstuk 
apartt aandacht gevraagd voor deze ambities, in relatie tot autonomisering. 

10.4.210.4.2 Doelstellingen en ambities 

Naastt de reeds gepresenteerde data zijn in de enquêtes en interviews ook gegevens verzameld 
overr de vraag waarop het eigen museum volgens de directie beoordeeld zou moeten worden. 
Aann museumdirecteuren werd voorgelegd hoe belangrijk ze voor hun museum de volgende 
criteriaa achtten: 

-- Bijdrage aan cultuurbehoud door een goed beheer van de collecties, door 
documentatiee en restauratie van objecten (aangegeven als 'cultuurbehoud') 

-- Bijdrage aan cultuurvernieuwing, bijvoorbeeld door een specifiek verwervingsbeleid, 
off  door vernieuwende interpretaties van cultuur (aangeduid met 'cultuurvernieuwing') 

-- Status en representatie (aangeduid met 'representatie') 
-- Educatie en kennisoverdracht (kort aangeduid als 'educatie') 
-- Bijdragen aan welzijnsdoelstellingen, zoals cultuurspreiding en cultuurparticipatie 

(benoemdd als 'cultuurparticipatie') 
-- Bijdragen aan welvaartsdoelstellingen, zoals recreatie, toerisme (hierna te noemen 

'recreatie') ) 
-- Wetenschappelijk onderzoek ('wetenschap') 
-- Bijdragen aan actuele maatschappelijke discussies (hierna genoemd 'actualiteit'). 

Elkk van deze doelen zijn terug te voeren op verschillende onderliggende ambities ten aanzien 
vann de invulling van de twee primaire functies van musea (zie hoofdstuk 3.8), de 
collectiefunctiee en de publieksfunctie (figuur 10.2). Gemiddeld hechten musea het meest aan 
dee behoudsdoelen, direct gevolgd door kennisoverdracht ('educatie'). Dit geldt zowel voor 
kleinee als grote musea. Deze doelen raken dan ook de kern van de twee genoemde primaire 
musealee functies. Andere doelen die redelijk belangrijk worden geacht, zijn 'representatie' en 
'cultuurparticipatie'.. Recreatieve en wetenschappelijke doelstellingen worden over het geheel 
genomenn wat minder belangrijk geacht en een cultuurvernieuwende rol of een rol in de 
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actualiteitt ziet slechts een deel van de musea voor zich weggelegd. De potentieel 
grensverleggendee doelen cultuurvernieuwing, cultuurparticipatie en bijdragen aan actuele 
maatschappelijkee discussies laten de grootste spreiding zien. Wetenschappelijk onderzoek, 
cultuurvernieuwingg en representatieve doelen worden verhoudingsgewijs vaker in grotere 
museaa van belang geacht. Het belang dat aan recreatieve doelen en aan het beïnvloeden van 
dee actualiteit wordt toegekend hangt niet samen met de grootte van het museum. 

doelenn van musea 
1.. cultuurbehoud 
2.. educatie 
3.. status 
4.. cultuurspreiding 
5.. recreatie 
6.. wetenschap 

3.2 2 

2.5 5 
7.. cultuurvernieuwing 
8.. actualiteit 

gemiddeldd belang (van 0-5) 
3.7 7 
3.5 5 

3.1 1 
2.8 8 

2.2 2 
1.7 7 

1.2 2 

1.3 3 

1.1 1 
1.2 2 

1.4 4 
1.3 3 

1.4 4 
1.4 4 

standaarddeviatie e 

FiguurFiguur 10.2 Waar willen musea op afgerekend worden? Belang toegekend aan verschillende doelen. 

Interessantt was dat tijdens de enquêtes de enige musea die cultuurvernieuwing van groot tot 
redelijkk groot belang vonden allemaal overheidsmusea waren, dat wil zeggen rijksmusea, 
gemeentemuseaa of overheidsstichtingen. Zelfstandige musea en universiteitsmusea 
ambieerdenn zeer weinig op dat vlak. Representatie scoorde vooral hoog in kunstmusea en in 
enkelee technische musea. 

10.55 Creatieve en communicatieve ambities 

10.5.110.5.1 Grensverleggende ambities 

Hett belang dat toegekend wordt aan enkele grensverleggende doelen is als indicatie 
beschouwdd voor de creativiteit en de communicativiteit die musea ambiëren. Het belang dat 
wordtt toegekend aan cultuurvernieuwing en wetenschappelijk onderzoek was als indicatie van 
dee creativiteit van de collectiegerichte ambities beschouwd en het belang dat aan 
cultuurparticipatiee en aan beïnvloeding van actuele maatschappelijke discussies was 
toegekendd als een indicatie van de communicativiteit van de publieksgerichte ambities. 
Err zijn vier combinaties museale ambities onderscheiden en vier typen musea onderscheiden 
mett overwegend dergelijke combinaties van ambities: 

1.. musea met relatief weinig creatieve ambities betreffende de collectiefunctie noch sterk 
communicatievee ambities betreffende de publieksfunctie, de 'cultuurbewaarder' 

2.2. musea waarin de ambities betreffende de publieksfunctie sterk communicatief zijn, 
maarr betreffende de collectiefunctie weinig creatief zijn, de 'cultuuroverdrager' 

3.. musea waarin de ambities betreffende de collectiefunctie sterk creatief, maar 
betreffendee de communicatietaak weinig communicatief zijn, de 'cultuurwijzer' 

4.. musea waarin beide taken grensverleggend geïnterpreteerd worden, dus sterk creatief 
enn communicatief, de 'cultuurverniemver' 
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Museaa kunnen dus getypeerd worden als overwegend 'cultuurbewaarder', 
'cultuuroverdrager','cultuuroverdrager', 'cultuurwijzer' en 'cultuurvernieuwer'. Achtereenvolgens passeren 
dergelijkee museale 'typen' kort de revue en worden een viertal voorbeelden beschreven, 

creativiteitt van de collectiefunctie 
beperktt ruim 

.. g beperkt cultuurbewaarder 
!<3 3 

cultuurwijzer r 

| | 

cultuuroverdragerjj  cultuurvernieuwer 

FiguurFiguur 10.3 Vier typen musea met verschillende combinaties van ambities 

10.5.210.5.2 Vier museumtypen 

Eenn 'cultuurbewaarder' 
Waarschijnlijkk ongeveer 80 % van alle musea in Nederland musea behoort tot het type 
'cultuurbewaarder'.. 'Cultuurbewaarders' zijn vooral musea met historische of 
bedrijfstechnischee collecties rond een beperkt thema (vaak gekoppeld aan het gebouw). Het 
grootstee deel daarvan was zo klein dat het al een enorme prestatie was als het lukte een 
stabielee organisatie in stand te houden, waarin zowel collectie- als publiekswerkzaamheden 
correctt werden uitgevoerd, terwijl tegelijkertijd de financiële touwtjes jaarlijks aan elkaar 
geknooptt moesten worden. Dit zijn niet de maatschappelijk meest actieve en invloedrijke 
musea,, echter zij hebben wel een groot bereik onder brede lagen van de bevolking. In de 
onderzochtee 'cultuurbewaarders' werd naast behoud en educatie aan 'representatie' in de helft 
vann de musea geen enkel belang toegedicht, in een kwart juist wel. 'Recreatie' werd soms van 
belangg geacht, in bijna de helft een beetje. 

Eenn 'cultuuroverdrager' 
Museaa die te typeren zijn als 'cultuuroverdragers' hebben een sterk communicatieve ambitie, 
cultuurparticipatiee of cultuurspreiding zowel als beïnvloeding van actuele maatschappelijke 
ontwikkelingenn kunnen deel uitmaken van de ambitie In de onderzochte 'cultuuroverdragers' 
werdenn in ruim de helft recreatieve doelen ook belangrijk gevonden.. Aan representatieve 
functiess werd in deze musea weinig belang toegedicht. Musea die in mijn onderzoek als 
'cultuuroverdragers'' getypeerd konden worden waren zeer divers. Slechts in een enkel geval 
leekk de positie van een 'cultuuroverdrager' werkelijk een einddoel te zijn, vaker werd het als 
eenn noodzakelijke tussenfase gezien in een ontwikkeling naar een 'cultuurvernieuwer', 
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EenEen typisch voorbeeld van een 'cultuurbewaarder'werd gevonden in museum nr.1, een klein 
historischhistorisch museum. De objecten en de gebouwen hebben te maken met de leefomstandigheden 
vanvan een beroepsgroep, een dramatische historische gebeurtenis geven de collectie en 
huisvestinghuisvesting een extra 'human interest'. Een vernieuwende ambitie ten aanzien van de 
invullinginvulling van de collectiegerichte taken wasgegeven de omstandigheden en randvoorwaarden 
nietniet actueel, noch lagen er veel kansen om de publiekstaken communicatiever in te vullen. 
AlleenAlleen de V. V. V vond dat het museum wellicht meer de recreatieve potentie zou kunnen 
benutten.benutten. De lokale overheid, tevens belangrijkste subsidiegever, weerhield het museum van 
verdereverdere groei in die richting, uit angst voor concurrentie van de lokale middenstand. Het 
museummuseum koos voor de zekerheid van een kleine subsidie, een breed lokaal draagvlak en grote 
inhoudelijkeinhoudelijke autonomie. De geïsoleerde ligging van het museum en de problematische 
personelepersonele situatie gaf weinig perspectief'op een grootschaliger ontwikkeling. Het museum 
ontleentontleent zijn charme ook voor een groot deel aan deze eenvoud en rust. De inrichting en 
werkwijzewerkwijze van het museum was eenvoudig en doeltreffend; er was een systematisch 
documentatiesysteemdocumentatiesysteem voor de collectie, een klein depot met beperkte klimatologische 
voorzieningen,voorzieningen, een vaste en een zeer beperkte wisselende expositie, beperkte publieks-
voorzieningen,voorzieningen, enkele binnen het museum getrainde rondleiders. De structuur kon dus 
eenvoudigeenvoudig zijn, er was één professionele medewerker en enkele medewerkers op basis van 
werkgelegenheidsregelingen.werkgelegenheidsregelingen. Er was weinig noodzaak voor deze 'cultuurbewaarder' om te 
veranderen:veranderen: de passendheid van organisatie en management in deze relatief'zekere' 
omgevingomgeving was redelijk groot, de oordelen van de stakeholders waren relatief gunstig. 

EenEen voorbeeld van een museum dat de ambities vooral richtte op een communicatieve 
invullinginvulling van de publieksgerichte werkzaamheden was museum nr. 21. Dankzij een 
rijkssubsidierijkssubsidie waren voor een breed publiek aantrekkelijk exposities gerealiseerd. De collectie 
waswas vooral technisch van aard, deels verbonden aan de plek en de bouwwerken. Er was 
weinigweinig vakinhoudelijke kennis binnen de organisatie, die werd van buitenaf aangeleverd of 
ingehuurd;ingehuurd; specialisatie was het zoeken van vernieuwende presentatiewijzen en 
overdrachtstechniekenoverdrachtstechnieken Het bestuur formuleerde educatie en recreatie als belangrijkste taken. 
EenEen bedrijfsmatige manier van werken moest de financiële basis gezond houden. Er was 
daartoedaartoe bijvoorbeeld samenwerking met een lokale busmaatschappij. In de ogen van sommige 
museumcollegamuseumcollega 's was hier meer sprake van een pretpark' dan van een museum, toch viel het 
binnenbinnen de definitie van een museale organisatie, met de ambities van een 'cultuuroverdrager'. 
OordelenOordelen van vooral het publiek waren redelijk gunstig, daarbuiten was er meer aarzeling. 
EenEen relatief grote bemoeienis op operatieniveau en een redelijk ontwerpgerichte 
managementstijl,managementstijl, wellicht veroorzaakt door verhoudingsgewijs beperkte professioneel-
inhoudelijkeinhoudelijke autonomie, leek de interne oordelen negatief te beïnvloeden. 

Eenn 'cultuurwijzer' 
Inn de onderzochte musea die getypeerd zijn als 'cultuurwijzers' werden in het bijzonder 
cultuurvernieuwendee doelen ten aanzien van wetenschap en collectieverwerving nagestreefd. 
Representatievee doelen werd in de helft van de gevallen een groot belang toegekend, terwijl 
recreatiee in deze musea slechts in een kwart enigszins van belang geacht werd. 
'Cultuurwijzers'' waren voor meer dan de helft relatief grote musea met waardevolle (kunst-
collecties. . 
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MuseumMuseum nr.30 had een zeer uitgebreide collectie, er werd grote nadruk gelegd op een 
wetenschappelijkewetenschappelijke en creatieve invulling van de collectiewerkzaamheden. In die zin was dit 
museummuseum te typeren als een 'cultuurwijzer'. Er was in de organisatie sprake van een 
fuikmodel:fuikmodel: alles werd voorbereid in de verschillende wetenschappelijke (collectie-) afdelingen 
enen werd daarna door een klein team van communicatiemedewerkers bewerkt voor het publiek. 
OmOm de financiële basis te versterken en grote aantallen bezoekers te trekken was er een 
traditietraditie eens in de 4 jaar een grote tentoonstelling te houden. Dergelijke 'grote klappers' 
werdenwerden met het oog op de potentiële bezoekers samengesteld. De andere jaren werden de 
tentoonstellingententoonstellingen geheel op basis van nieuwe inzichten ten aanzien van de collectie 
georganiseerd.georganiseerd. De hybriditeit in dit museum werd hanteerbaar gemaakt door werkzaamheden 
metmet verschillende oriëntaties vrijwel geheel te scheiden. Plannen voor externe 
verzelfstandigingverzelfstandiging strandden. Een nieuwe directeur stond op het moment van onderzoek voor 
dede taak meer integratie van werkzaamheden en afdelingen tot stand te brengen en de interne 
enen externe communicatie open te breken. Typerend voor het museale veld was de wijze 
waaropwaarop gepoogd werd dit te bereiken: verbouwing van het museum en aanpassing van de 
technologietechnologie zou mensen dwingen samen te werken. De hoop leek dankzij deze aanpassing 
meermeer integratie van publieks- en collectiewerk te realiseren en uit te groeien tot een 
cultuurvernieuwer. cultuurvernieuwer. 

Eenn 'cultuurvernieuwer' 
Inn de onderzochte musea van het type 'cultuurvernieuwer' werden zowel wetenschappelijke 
innovatiee en cultuurvernieuwing als cultuurparticipatie en beïnvloeding van actuele 
maatschappelijkee discussies nagestreefd. In deze musea speelde 'representatie' vaak een sterke 
rol,, 'recreatie' in ruim de helft. Tot de 'cultuurvernieuwers*  konden een aantal vrij grote 
gerenommeerdee kunstmusea gerekend worden, enkele musea met een gemengde collectie en 
éénn natuurhistorisch museum. Er waren zowel (al dan niet verzelfstandigde) rijksmusea als 
enkelee stedelijke musea bij. 

InIn museum nr. 28, een stedelijk museum met een rijke kunstcollectie was een sterke traditie 
vanvan een creatieve invulling van de collectietaken, daarnaast werd recenter ook sterk ingezet 
opop een vernieuwende en grensverleggende aanpak van de communicatietaken. De ambitie van 
hethet management behoorde in die zin tot de categorie 'cultuurvernieuwers'. Er was een vorm 
vanvan interne verzelfstandiging uitgevoerd, waarbij op enkele punten meer autonomie was 
verkregen,verkregen, met uitzondering van het financiële gebied. De overheid verwachtte een zakelijker 
invullinginvulling van taken, het museum werd vanuit de overheid vooral voor de representatieve 
collectiefunctiecollectiefunctie gewaardeerd, en er werd geen bredere invulling van de 
publiekswerkzaamhedenpubliekswerkzaamheden verwacht. Tegelijkertijd benadrukten een aantal externe 
stakeholders,stakeholders, mét een deel van het personeel, wel het belang van een vernieuwende 
communicatievecommunicatieve functie van het museum. Een optimale integratie van de verschillende 
functiesfuncties kon op dat moment niet gerealiseerd worden, er werd intern een strijd gevoerd om 
eeneen nieuw evenwicht te vinden tussen collectiegerichte en publieksgerichte werkzaamheden. 
DeDe ambitie uit te groeien tot een echte 'cultuurvernieuwer' kon vooralsnog in dit museum nog 
nietniet worden waargemaakt. 

158 8 



10.5.310.5.3 Verdeling van de museum typen 

Vann de 102 musea waarin middels enquêtes (en twee pilot interviews) data zijn verzameld, 
wordenn er 45% tot de 'cultuurbewaarders' gerekend, 15 % tot de 'cultuuroverdragers', 15 % 
tott de 'cultuurwijzers' en 27% tot de 'cultuurvernieuwers'(zie figuur 10.3 en 4). Vergeleken 
mett de verzameling van 102 (geënquêteerde) musea zijn in de groep geïnterviewde musea de 
'cultuuroverdragers'' enigszins ondervertegenwoordigd en de 'cultuurwijzers' 
oververtegenwoordigd. . 

Museumtype e %%  van enquête 
n=102 2 

geïnterviewd d 
n=30::  aantal % % 

cultuurdrager r 
cultuuroverdrager r 
cultuurwijzer r 
cultuurvernieuwer r 

45% % 
15% % 
15% % 
27% % 

11 1 
4 4 

36.7% % 
13.3% % 
26.7% % 
23.3% % 

FiguurFiguur 10.4 De innovatiegerichtheid van de ambities van 102 musea 
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FiguurFiguur 10.5 De verdeling van musea over de vier museale typen 

10.77 Autonomie, 'creativiteit '  en 'communicativiteit ' 

10.7.110.7.1 Inleiding 

Autonomiseringg van musea kan invloed hebben op de kansen om bepaalde ambities te 
realiseren.. Om de autonome organisatie aan te sturen wordt vaak een andere managementstijl 
passendd geacht dan in een minder autonomie organisatie, omdat de verhouding tussen 
professioneel-inhoudelijkee en bedrijfsmatige organisatiekenmerken verandert. De cultuur was 
inn autonome musea vaker gericht op een groter kostenbewustzijn. Autonomie en een zakelijke 
bedrijfsvoeringg biedt musea de kans om het draagvlak te verbreden, meer financiële middelen 
tee genereren en daarmee ook te investeren in professioneel-inhoudelijke innovatie. 
Dee vraag rijst in hoeverre de ambities ten aanzien van 'cultuurvernieuwing' en 
'cultuurparticipatie'' zich wijzigen onder invloed van autonomisering. Twee voorbeelden van 
kleinee musea van het type 'cultuurbewaarder' worden beschreven, waarin samenhangend met 
eenn veranderende relatie tussen overheid en musea, en daarmee tussen musea en hun 
omgeving,, verschillen in ambities naar voren komen. 
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10.7.210.7.2 Twee cultuurdragers in verandering 

EenEen typerend voorbeeld van een kleine 'cultuurbewaarder', die onder invloed van 
autonomiseringautonomisering uitgroeide tot een bij uitstek 'recreatief georiënteerde eenheid was museum 
nr.10.nr.10. Kern van de collectie was een bedrijfsgebouw, dat in de huidige tijd zijn functie 
verlorenverloren had, maar waarvan gepoogd werd het te behouden in een museale vorm. Er was een 
zakelijkezakelijke aanpak, een grote inbreng van vrijwilligers en een intensieve samenwerking met 
maatschappelijkemaatschappelijke groepen en groeperingen, elk met hun eigen achterban, die een onderkomen 
vondenvonden in dit museum. Er werden evenementen gehouden in samenwerking met deze groepen, 
waardoorwaardoor veel bezoekers, die anders de weg naar het museum niet zouden vinden, naar het 
museummuseum getrokken werden. Een educatieve aanpak voor kinderen zorgde ervoor dat de 
functiefunctie informatieoverdracht intact bleef De collectietaken waren zeer beperkt. Alles wat het 
museummuseum had werd tentoongesteld en ofschoon dit gebruik van de collectie de beste 
overlevingskansoverlevingskans voor het museale pand bood, betekende het tevens een aanslag op het behoud 
ervan.ervan. Het draagvlak vanuit de lokale overheid was groot, de financiële verantwoordelijkheid 
voorvoor het gebouw was bij de overheid gebleven. De culturele kenmerken van de organisatie 
scoordenscoorden hoog: er was enthousiasme, bereidheid nieuwe wegen in te slaan en een actieve 
gerichtheidgerichtheid op publieksgroepen in de omgeving. Onder invloed van autonomisering leek deze 
'cultuurbewaarder''cultuurbewaarder' uit te groeien tot hetzij een 'cultuuroverdrager', ofschoon het resultaat 
ookook zou kunnen worden een 'recreatieve attractie'. 

MuseumMuseum nr.8 een klein lokaal museum met een gemengde en redelijk uitgebreide collectie, 
eeneen zelfstandige stichting, is te typeren als een 'cultuurbewaarder'. De directie had ambities 
omom uit te groeien tot een 'cultuurwijzer'. Belemmering waren de beperkte mogelijkheden van 
dede huisvesting en de zwakke financiële positie. De inkomsten waren voor een groot deel 
afhankelijkafhankelijk van het bezoekersaantal. De lokale markt was niet erg groot, toeristisch gezien 
warenwaren er vrij  beperkte perspectieven. Extra financiële middelen werden vooral gezocht bij de 
overheid.overheid. De betreffende stad had ambities om een wat meer vooraanstaande rol in de regio 
tete spelen en had behoefte aan meer uitstraling; in dat kader pasten de plannen voor een 
nieuwnieuw stedelijk museum. Daar werd op ingespeeld, en een vorm van déprivatisering stond op 
stapel:stapel: een zelfstandig museum zou onderdeel worden van de stedelijk organisatie, om een 
echtecht stedelijk gedragen museum te kunnen worden. Belangrijk voordeel was de aandacht die 
hethet museum op die wijze van de overheid voor haar activiteiten zou kunnen opeisen en de 
rechtstreekserechtstreekse lijnen om voor meer subsidie te lobbyen. Omdat het stichtingsbestuur een 
relatiefrelatief overheersende positie innam, kon de autonomie bij deze 'déprivatisering' op 
inhoudelijkeinhoudelijke aspecten nog wel wat toenemen, ter compensatie van de afname van autonomie 
opop enkele andere aspecten. De hoop was er ook op gericht als stedelijk museum de 
professioneel-inhoudelijkeprofessioneel-inhoudelijke ambities ten aanzien van de collectie beter te kunnen realiseren, 
dandan als zelfstandige stichting. Op die wijze hoopte de museumleiding dat deze 
'cultuurbewaarder'zou'cultuurbewaarder'zou kunnen uitgroeien tot een toonaangevende 'cultuurwijzer'. 

10.10.7.37.3 Autonomisering, ambities en veranderingsstrategieën 

Alss autonomisering een oriëntatieverschuiving van taak naar markt inhoudt, dan is het 
mogelijkk dat dit gevolgen heeft voor de perspectieven voor en ambities ten aanzien van de 
invullingg van de collectiefiinctie en de publieksfunctie. Naast een professioneel-inhoudelijke 
invullingg van beide functies, kan een meer marktgerichte invulling van beide functies de 
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verhoudingg tussen het belang van de collectiefunctie en de publieksfunctie wellicht 
veranderen.. Het is mogelijk dat ook de ambities daarmee gaan verschuiven naar het haalbare 
inn plaats van het wenselijke. 

Inn één overheidsmuseum uit mijn onderzoek met beperkte autonomie en stagnerende 
ontwikkelingsperspectievenn door een weinig flexibele overheidsopstelling, bleek dat hoge 
ambitiess in combinatie met deze beperkte perspectieven interne frustraties opriep, maar niet 
leidtt tot 'realistischer' ambities (museum nr. 12). Het zou kunnen zijn, dat een museum waar 
hogee ('creatieve en communicatieve') ambities gecombineerd worden met eigen 
verantwoordelijkheidd en zeggenschap, ambities en reële mogelijkheden dichterbij elkaar 
komenn te liggen en juist leiden tot het uitstippelen van strategieën om de ambities te 
verwezenlijken. . 

Mogelijkee strategieën van autonome 'cultuurbewaarders' 
Eenn autonome 'cultuurbewaarder' kan pogen de financiële basis te versterken door meer 
recreatievee activiteiten uit te voeren en uitgroeien tot een soort recreatieve attractie. Ze kan 
zichh ook ontwikkelen tot een organisatie met een bredere communicatieve publieksfunctie, 
eenn 'cultuuroverdrager'. 

Mogelijkee strategieën van autonome 'cultuuroverdragers' 
Sommigee 'cultuuroverdragers' kunnen dankzij recent verworven autonomie het externe 
draagvlakk verbreden. Dit kan potentieel vertaald worden in extra financiële middelen, 
waardoorr investeringen in zowel de collectiegerichte en publieksgerichte functie mogelijk 
wordt.. Op die wijze kan een 'cultuuroverdrager' zich potentieel ontwikkelen tot 
'' cultuurvernieuwer'. 

Mogelijkee strategieën van autonome 'cultuurwijzers' 
Wee zagen in bovengenoemd voorbeeld dat soms door het inleveren van enige bedrijfsmatige 
autonomie,, in ruil voor meer financiële zekerheid en inhoudelijke autonomie (zie het 
voorbeeldd van museum nr. 8) een 'cultuurbewaarder' pogen uit te groeien tot een 
'cultuurwijzer'.. Een relatief autonome 'cultuurwijzer' kan de representatieve functie pogen 
optimaall  te benutten ten behoeve van 'creatieve' collectiegerichte ambities, die over het 
algemeenn veel geld kosten. De status die bijvoorbeeld een moderne kunstcollectie heden ten 

161 1 



dagee met zich meebrengt, is potentieel één van de belangrijkste museale assets, die geld 
kunnenn opbrengen. Gevaar kan zijn dat commerciële belangen professioneel-inhoudelijke 
belangenn gaan verdringen: het blijf t balanceren op het scherp van de snede75. 
Eenn andere optie voor een 'cultuurwijzer' om extra financiële middelen te verwerven is de 
publieksfunctiee sterker te ontwikkelen. Toegenomen financiële autonomie kan zo een 
stimulanss betekenen recreatieve potenties te benutten, en zodoende de inkomsten uit 
toegangsprijzenn te vergroten. Daarmee kunnen 'creatieve' collectiegerichte ambities 
gefinancierdd worden. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van een 'cultuurwijzer' naar 
'cultuurvernieuwer',, maar dit hoeft niet zo te zijn. Weliswaar worden publieksgerichte 
activiteitenn ontwikkeld, maar deze kunnen zich beperken tot recreatieve activiteiten, terwijl de 
educatievee functie soms onderbelicht blijft , bij het ontbreken van een uitgesproken 
'communicatieve'' ambitie (vergelijk het voorbeeld van museum nr.16 in hoofdstuk 8.2) 

IllustratieIllustratie 22. Een voorbeeld van een 
'blockbuster'blockbuster '-tentoonstelling Uit: 
NRCNRC Handelsblad, 24 februari 
1996,1996, p.I, " Vermeer-
tentooonstellingtentooonstelling is big business ", 
FriederikeFriederike de Raat, met foto "In het 
MauritshuisMauritshuis wordt het schilderij 
GezichtGezicht op Delft van Johannes 
VermeerVermeer uitgepakt", R. Rozenburg) 

Mogelijkee strategieën van autonome 'cultuurvernieuwers' 
Dee ontwikkelingen, samenhangend met veranderingen in de omgeving van musea, waarbij 
'cultuuroverdragers'' of 'cultuurwijzers' uitgroeien tot 'cultuurvernieuwers', betekenen dat 
dezee musea een nieuw evenwicht moeten vinden tussen collectiegerichte- en publieksgerichte 
werkzaamheden.. Veelal zal de publieksgerichte functie eerder gestimuleerd worden dan de 
collectiegerichtee functie. 
'Cultuurvernieuwers'' kunnen allerlei combinaties van activiteiten uitvoeren. Vanuit een 
marktgerichtee optiek is een typerende activiteit de 'grote klapper-' of 'blockbuster'-
tentoonstelling,, tentoonstellingen waar gerenommeerde schatten tentoongesteld worden, die 
eenn breed publiek kunnen trekken. Soms werd gestreefd naar een combinatie van diepgravend 

Recentee conflicten tussen het Stedelijk Museum in Amsterdam en de hoofdstedelijke 
politiekk over de positie van Audi in dit museum, in ruil voor een langdurige financiële 
ondersteuningg hebben te maken met de inschatting of in dit geval de balans te veel door slaat 
naarr de belangen van de sponsor, terwijl het beleid dat de politiek voorstaat, daarbij zou 
kunnenn onder sneeuwen. Er hangt echter ook een prijskaartje aan het beleid dat de lokale 
overheidd graag zou zien. 

Vermeer-tentoonstellingVermeer-tentoonstelling is big business 
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wetenschappelijkk onderzoek, dat ten grondslag lag aan een vernieuwende presentatie van 
objectenn met een grote kwaliteit, terwijl daarnaast werd geïnvesteerd in een breed zowel 
educatieff  als recreatief publieksaanbod, terwijl tevens commercieel aantrekkelijke 
nevenactiviteitenn werden uitgevoerd. Dit laatste konden representatieve dinertjes bij kaarslicht 
zijn,, of de exploitatie van een museumwinkel met t-shirts, petjes en bekers, sponsoring 
enzovoorts.. De ambities waren breed, de middelen om die ambities te bereiken zeer divers. In 
dee 90er jaren leek er een duidelijke toename te zijn van dit type museum (in de door mij 
onderzochtee verzameling een toename van 23 % naar 43%). Deze 'cultuurvernieuwer' kan 
ookk getypeerd worden als een 'generator of culture' 

10.7.410.7.4 Risico's en kansen: het evenwicht tussen ambities en realiteit 

Hett waarborgen van een creatieve collectiefunctie ('cultuurvernieuwing') blijf t daarbij een 
zorg,, met name omdat dit intensief wetenschappelijk onderzoek, een actief verwervingsbeleid 
enn een ruim aankoopbudget vraagt. De 'producten' van een autonoom, marktgericht museum 
kunnenn worden aangewend voor het verwerven van extra (financiële) middelen. Het 
exploiterenn van de statuspotentie van een hoogwaardige (kunst)collectie is dan een optie. 
Bedrijvenn willen graag hun naam verbonden zien met beroemde kunstenaars of 
gerenommeerdee kunstwerken; sponsoring, het organiseren van bijeenkomsten in een 
representatievee omgeving en langdurige contracten ter ondersteuning van museale activiteiten 
doorr bedrijven behoren tot de mogelijkheden. Ook overheden kunnen 'representatieve' 
functiess bij het museum 'inkopen', om daarmee bijvoorbeeld het imago van de eigen stad te 
versterken.. Dergelijke 'representatieve' werkzaamheden kunnen een stempel gaan drukken op 
dee museale werkzaamheden, waardoor ambities en doelstellingen ten aanzien van de collectie 
geleidelijkk aan zouden kunnen gaan verschuiven.77. Deze zorg wordt door de rijksoverheid 
onderkend.. Ondanks het beleid ter verzelfstandiging van de rijksmusea zijn collecties een 
verantwoordelijkheidd van de overheid gebleven. 
Gezienn de actualiteit van het begrip 'cultuurparticipatie' vraagt ook deze sterk 
'communicatieve'' doelstelling de aandacht. Om voldoende financiële middelen te verwerven 
voorr vernieuwend beleid, kan het voor musea aantrekkelijk zijn een actief beleid te 
ontwikkelenn gericht op de recreatieve markt. Recreatieve publiekswerkzaamheden kunnen 
meerr arbeidsintensieve publiekswerkzaamheden financieel mogelijk maken, maar kunnen 
dezee gezien de beschikbare tijd voor publiekswerkzaamheden ook verdringen. 
Opp elk van die punten moet een 'passend' evenwicht gevonden worden tussen realiteit en 
ambitie.. Een regiefunctie van de overheid, om het beleid op hoofdlijnen te beïnvloeden in de 
richtingrichting van het door haar gewenste beleid, kan in deze op zijn plaats zijn. Zo zijn er fondsen 
ingesteldd ter ondersteuning van de financiering van belangrijke aankopen. Er is een inspectie 

766 De term 'generators of culture' was de titel van een symposium van het ICOM in Den 
Haag,, en werd bij de officiële ceremonie in de Trêves-zaal op het Haagse Binnenhof op 30 
junii  1994, toen de protocollen ter verzelfstandiging van de rijksmusea werden ondertekend, 
doorr de directeur van het Van Goghmuseum namens de verzelfstandigde musea 
gememoreerd.. Gesteld werd dat de ambitie van musea bij uitstek moet zijn 'generators of 
culture'culture' te worden. 
777 Er is in deze interpretatie van de verschuiving van ambities en doelstellingen enige verwantschap met 
hett begrip sluipende tunctietransformatie waarover M. Simon spreekt in verband met zijn strategische 
functietypologiee (Simon, SDU, 1990) 
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diee cultuurbehoud en beheer controleert. Er is een landelijk beleid ter stimulering van 
'cultuurparticipatie'' ingezet. Een lokale overheid kan besluiten in te grijpen om een door haar 
ongewenstt geacht imago van 'haar' museum te voorkomen. Ze krijgt dan uiteraard de rekening 
gepresenteerd.. Zo wordt een nieuwe relatie tussen overheid en musea vormgegeven. 

Vann der Ploeg solt met musea 
El l 
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IllustratieIllustratie 23.De regie van de overheid ter stimulering van 
cultuurparticipatiecultuurparticipatie wordt niet alom gewaardeerd. Uit: Het 
Parool,Parool, 18 mrt 2000, art. " Van der Ploeg solt met musea ", 
GeertGeert Jansen 

10.88 Samenvatting hoofdstuk 10: Hybriditeit , cultuur  en ambities 

Inn dit hoofdstuk passeren enige interpretaties van het empirisch onderzoek en enige inductieve 
uitkomstenn de revue. 
Dee verschillen van organisatiekenmerken in bedrijfsmatige en professioneel-inhoudelijke 
afdelingenn in musea zijn in de loop van het onderzoek geïnterpreteerd als voorbeelden van het 
hybridee karakter van veel musea, mede onder invloed van autonomisering. Geconcludeerd 
wordtt dat het sturen in dergelijke musea als het balanceren op het scherp van de snede is. 
Juistt in professionele organisaties is cultuur een belangrijk organisatieaspect. Dit hangt onder 
meerr samen met de aard van de ambities in dergelijke organisaties. De invulling van het 
werkpakkett van musea wordt getoetst aan de mogelijkheden en de beperkingen, maar ook aan 
dee doelstellingen en ambities in het museum. 
Aann de hand van creatieve en communicatieve ambities van museumdirecteuren in de 
onderzochtee musea, zijn musea met vier typen museale ambities onderscheiden. Aan elk is 
eenn benaming gegeven: 

1.. musea met relatief weinig creatieve ambities betreffende de collectiefunctie noch sterk 
communicatievee ambities betreffende de publieksfunctie, een 'cultuurbewaarder' 
2.2. musea waarin de ambities betreffende de publieksfunctie sterk communicatief zijn, 
maarr betreffende de collectiefunctie weinig creatief zijn, een 'cultuuroverdrager' 
3.. musea waarin de ambities betreffende de collectiefunctie sterk creatief, maar 
betreffendee de communicatietaak weinig communicatief zijn, een 'cultuurwijzer' 
4.. musea waarin beide taken grensverleggend geïnterpreteerd worden, dus sterk creatief 
enn communicatief, een 'cultuurvernieuwer' 

Autonomiseringg lijk t vooral een stimulans om de 'recreatieve' publieksfunctie te versterken; 
ookk de 'representatieve' functie van musea wordt belangrijker, 'cultuurbewaarders' kunnen 
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onderr invloed van autonomisering een 'culturele attractie' of een 'cultuuroverdrager' worden, 
ditt laatste type museum kan potentieel uitgroeien tot 'cultuurvemieuwer'. Door 
verzelfstandigingg van de rijksmusea is vooral het aantal 'cultuurvernieuwers' toegenomen. 
Externee stakeholders lijken deze ontwikkeling veelal gunstig te beoordelen. 
Hett waarborgen van de creatieve collectiefunctie ('cultuurvernieuwing') is mede een zorg van 
dee overheid gebleven. 'Representatieve' functies kunnen een belangrijke stempel gaan 
drukkenn op de collectiewerkzaamheden. Recreatieve publiekswerkzaamheden kunnen ten 
kostee gaan van publiekswerkzaamheden gericht op 'cultuurparticipatie'. Op elk van die punten 
moett een 'passend' evenwicht gevonden worden tussen realiteit en ambities. Een regiefunctie 
vann de overheid (waarin begrepen het voeren van een gericht stimuleringsbeleid) kan in deze 
opp zijn plaats zijn. 
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