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111 Naar een autonomiseringscenario van musea
11.11 Inleiding
Inn dit onderzoek zijn een aantal veronderstellingen onderzocht over de samenhang tussen
autonomie,, passendheid van management en organisatie en het draagvlak van musea.
Err is daarmee voor een deel enige empirische onderbouwing gegeven van de plausibiliteit van
de,, vanuit een specifiek theoretisch raamwerk geformuleerde, veronderstellingen (zie
hoofdstukk 4).
Daarnaastt zijn enkele aanvullende inzichten gepresenteerd. In dit hoofdstuk is de kracht en de
zwaktee van de gekozen aanpak nader bekeken. Vervolgens is gepoogd de veronderstelde
samenhangenn tussen systeemvariabelen, in combinatie met het beschreven
veranderingsproces,, kort samen te vatten in een autonomiseringscenario van musea in de jaren
'900 (zie figuur 11.1). Dit scenario kan wellicht handvatten bieden bij vergelijkbare processen
vann autonomisering en de aandacht vestigen op een aantal punten waarmee in de praktijk
rekeningg gehouden moet worden. Deze aandachtspunten zijn apart in dit hoofdstuk
opgenomen. .
11.22 Kracht en zwakte van de gekozen aanpak
11.2.111.2.1 Samenvatting uitkomsten
Ditt onderzoek is gestart binnen het theoretisch raamwerk van Kastelein (zie Bijlage 1).
Kasteleinn heeft vanuit organisatiekundig perspectief de betekenis van autonomisering
benoemdd als een voorwaarde voor het effectiever vormgeven van een organisatie. Hij
baseerdee dit op het contingency-denken, dat er van uitgaat dat er geen algemene richtlijnen
zijnn te geven hoe een organisatie passend en effectief zou kunnen zijn ('er is niet één beste
manierr van organiseren, maar niet alle manieren van organiseren zijn onder gegeven
omstandighedenn even goed'), maar dat wel geprobeerd kan worden een aantal voorwaarden te
identificerenn die de kans op passendheid en effectiviteit kunnen vergroten. Van daaruit zijn
driee proposities of vooronderstellingen geformuleerd aangaande autonomie, passendheid en
effectiviteit. .
Err zijn empirische aanwijzingen gevonden, dat onder invloed van verzelfstandigings- en
privatiseringsprocessenn in de jaren '90 de autonomie op verschillende bedrijfsmatige aspecten
wass toegenomen. Daardoor was de kans op passendheid van de bedrijfsmatige organisatie bij
dee omgeving en op uitgebreide monitorvoorzieningen toegenomen, en daarmee
samenhangendd nam de kans op gunstiger oordelen over musea toe.
Tevenss zijn er aanwijzingen gevonden dat de kans op managementpassendheid in samenhang
mett autonomisering was toegenomen, maar niet dat dit op korte termijn ook gunstiger
oordelenn zou opleveren. Gesuggereerd is dat managementpassendheid een voorwaarde zou
zijnn voor het realiseren van passender organisatiekenmerken en daarmee voor de kans op
gunstigerr oordelen op de langere termijn.
Dee conclusie is dat autonomisering (opgevat als toename van bedrijfsmatige autonomie) in
sommigee gevallen een belangrijke succesvoorwaarde is voor passendheid en effectiviteit van
musealee organisaties.
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Err is daarnaast uiteengezet dat bedrijfsmatige autonomie weliswaar een noodzakelijke
voorwaardee is voor gunstige oordelen van zo veel mogelijk stakeholders, maar niet een
voldoendee voorwaarde: ook inhoudelijke autonomie is van belang om zoveel mogelijk
passendee organisatiekenmerken vanuit professioneel-inhoudelijk perspectief te realiseren. Er
zijnn aanwijzingen dat grotere bedrijfsmatigheid niet ten koste mag gaan van wat ik genoemd
hebb de inhoudelijke professionaliteit van de organisatie. De grootste kans op gunstige
oordelenn bestaat bij een passend evenwicht tussen inhoudelijke professionaliteit en
bedrijfsmatigheidd van de organisatie.
Gezienn de potentiële tegenstrijdigheden binnen gemengde of hybride organisaties, zijn in de
verzelfstandigdee musea eerder op een lager dan op het hoogste aggregatieniveau
samenhangenn tussen variabelen te verwachten. Desalniettemin is er in dit onderzoek toch ook
opp het hoogste aggregatieniveau een interessante correlatie gevonden, met name tussen de
gemiddeldee oordelen en de gemiddelde passendheid van organisatiekenmerken.
Ditt is geïnterpreteerd als een aanwijzing dat, ondanks de potentiële tegenstellingen, synergieeffectenn mogelijk zijn. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de kans dat deze synergieeffectenn gerealiseerd worden altijd het grootst is bij de grootste mate van autonomie. Veeleer
lijktt het te gaan om een passende mix van zowel bedrijfsmatige als professioneel-inhoudelijke
autonomie,, waardoor de kans op een passende combinatie van taakgerichte en marktgerichte
oriëntatiee het grootst is. Afhankelijk van de aard van de opgave (de combinatie van
werkpakkett en randvoorwaarden) kan een andere mix van organisatiekenmerken passend zijn.
Ditt is een contingency-conchisie: afhankelijk van de opgave moet de organisatie anders
ingevuldd worden. Tot zover de éne kant van het verhaal.
Doorr autonomisering van musea wordt naast de oorspronkelijke spanning tussen
publieksgerichtee en collectiegerichte werkzaamheden in musea de tegenstelling tussen
marktgerichtee en taakgerichte oriëntaties zichtbaar. Het toenemende belang van een
marktgerichtee oriëntatie in die musea, waarin professioneel-inhoudelijke ambities een
belangrijkee rol speelden, kan spanning opleveren. Deze verandering kan intern verzet
opleveren,, omdat de overheersende invloed van professioneel-inhoudelijke medewerkers
wordtt teruggedrongen. De professioneel-inhoudelijke ambities kunnen door autonomisering
enn een toenemende hybriditeit van de organisatie onder druk komen te staan. Bekeken is
welkee strategieën er voor musea met verschillende configuraties van ambities open staan om
alss een autonomie organisatie de gewenste doelstellingen te realiseren.
11.2.211.2.2 Het theoretisch raamwerk en musea
Bijj de start van dit onderzoek heb ik me afgevraagd of, en zo ja in hoeverre, de onderhavige
benaderingg nu wel van toepassing zou kunnen zijn op een organisatie als een museum.
Immers,, in de gekozen benadering gaat het om 'output' en 'effectiviteit', het gaat over
'management',, 'structuurkenmerken' en 'monitoring', allemaal begrippen die nog niet zolang
geledenn voor de meeste museummensen een andere wereld vertegenwoordigden. De wereld
vann de markt, van het bedrijfsleven, van winst en efficiency.
Veell overheidsmusea, maar ook veel door vrijwilligers gerunde musea, formuleerden hun
bestaansrechtt veeleer vanuit 'taken, doelstellingen, idealen' en niet vanuit begrippen als
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doelmatigheidd en doeltreffendheid. De kracht van de gekozen benadering is echter, dat
zichtbaarr gemaakt wordt, dat ook instellingen als musea begrepen kunnen worden als een
organisatiee met een bepaalde 'markt', een organisatie die meer of minder efficiënt en effectief
kann zijn. Dat kan organisatieproblemen zichtbaar maken, die in het verleden vaak volstrekt
ondersneeuwdenn onder een deken van wollige idealen.
Tegelijkertijdd is dit potentieel ook de zwakte van de gekozen benadering: je kunt gemakkelijk
uitt het oog verliezen dat 'taken, doelstellingen en idealen', begrippen die zeer moeilijk
meetbaarr te maken zijn, in organisaties zoals musea feitelijk een niet te verwaarlozen rol
spelen.. Doelstellingen en idealen vinden in het theoretisch raamwerk een plek binnen de
cultuurvariabele,, maar het is de vraag of daarmee voldoende recht wordt gedaan aan het
belangg van dit aspect in een professioneel culturele organisatie zoals een museum. Daarom is
hierr in hoofdstuk 10 apart aandacht besteed.
SpunSM'Uiy:.. priv.r.i-c.'t .. ;:> 'r-.nl:; fvn.iü/
opercfoii — iL* ajn Jefca/cn bij de
.r«téMaiH%if!88 van i)< NcikrtSTKiM
njïvtntte»» liie binneskorl een feit moei zijn.
Veell muucc hebben de algefc>refi |*Nfl de
aiarfcll al wrfceïfci, «aril voor het Ireikenran
.i>lkk n<k& * » eie bijdrJJK van <fc uwtiheid
UcfeiiakttQefdfaMll Maarvhepide
Itjjgenn »p«sofi oiei ie ve*i ImtocJ op hei
KntuMUI(Wlpfc«ki«« „De mulct afl nitl
opspemj*-»» a!« M lit nam" C**1^'' rai
Ln-rdingtnn bomt.'*

Illustratiee 24.Borrelen tussen de oude meesters:
óókk een aspect van verzakelijking van musea.
Uit:: NRC Handelsblad, 3 september 1993,
Cultureell Supplement p. 1, art. "Borrelen tussen
dee oude meesters, zeventien rijksmusea op weg
naarr zelfstandigheid" en illustratie: "Rembrandt:
Jongg meisje in het venster, 1645", B.van
Gerwen n

Borrelen n
tussen n
dee oude
meesters s
Zeventienn rijksmusea op
wegg naar zelfstandigheid

Dee poging alle variabelen te vertalen in termen van 'meetbare' eenheden, draagt het gevaar in
zich,, dat je in je onderzoek de werkelijkheid reduceert tot de termen die je gebruikt, maar
daarmeee de werkelijkheid geen recht doet. Het specifieke gebruik van de taal in de
onderhavigee benadering kan ervoor zorgen, datje in je empirische onderzoek geen aansluiting
vindtt met het 'discours' van je empirisch object. Juist dat laatste maakte in dit onderzoek de
operationaliseringg van de theorie naar de museale empirie zo moeilijk. Of het nu om
autonomiee ging (waarbij veel museumdirecteuren in eerste instantie vooral dachten aan 'het
ontbrekenn van censuur') of om oordelen (waarbij door museummensen steeds om kwalitatieve
criteriaa gevraagd werd), steeds moest ik me afvragen of we wel dezelfde taal spraken
Regelmatigg twijfelde ik of het antwoord op een gestelde vraag wel het antwoord was op de
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vraagstellingg binnen het gekozen theoretische kader. Vanuit pragmatisch oogpunt ging ik
onderscheidd maken tussen een professioneel-inhoudelijk perspectief, dat voor de meeste
museummensenn die ik interviewde het denkkader was, en een bedrijfsmatig perspectief dat
meerr aansloot bij het onderzoek. Op het moment dat ik beide perspectieven systematisch in
mijnn vraagstelling aan bod liet komen, bleek het mogelijk om helder te krijgen op welke vraag
ikk een antwoord kreeg.
11.2.311.2.3 De neo-institutionele economie en de benadering van Kastelein
Dee gevonden tegenstelling tussen een professioneel-inhoudelijk en een bedrijfsmatig
perspectieff in musea heb ik geinterpreteerd als een teken van hybriditeit, een begrip uit de
neo-institutionelee economie.
Autonomiseringg wordt in de neo-institutionele economie gezien als een overgang van publiek
naarr privaat, van overheid naar markt. Doel is overheidsinstellingen en marktorganisaties als
hett ware op te nemen in één economische benadering (zie Hoofdstuk 4.2.2). Autonomisering
iss in de benadering van Kastelein een beweging op een as van MCA naar CMO. Het
perspectieff is de module binnen een (inter-) organisationeel netwerk. Beide benaderingen zijn
alss het ware complementair.
Waarr vanuit de neo-institutionele benadering het begrip hybriditeit is geïntroduceerd,
spreektt Kastelein van een mix van kenmerken, die moet passen bij de specifieke mix van
kenmerkenn van de opgave. Deze mix van kenmerken kan de resultante kan zijn van intern
zeerr gevarieerde scores ('hoge mix'), die gepaard kunnen gaan aan interne strijdigheid of
tegenstellingenn ('inconsistente mix'), zoals dat bij hybriditeit ook het geval is (Kastelein, 1990
p.766 en 77 en Bijlage 1). In het gehanteerde model gaat het er om dat er voortdurend een
optimalee passendheid gevonden moet worden. Deze passendheid is gebaseerd op de mix van
opgavekenmerkenn enerzijds en de mix van organisatie- en managementkenmerken anderzijds.
Alss er sprake is van een sterk 'inconsistente mix', dan is de kans groot dat gemiddelde scores
ongeveerr in het midden uitkomen en er geen enkel patroon meer in te ontdekken valt. Dit
'uitmiddelen'' van interne tegenstellingen kan er toe leiden, dat er op het hoogste
aggregatieniveauu geen of nauwelijks samenhangen gevonden worden tussen de verschillende
profïelscoress en op lagere aggregatieniveaus ingezoomed moet worden.
Kortom,, de introductie van het begrip hybriditeit maakte het mogelijk een aantal potentiële
tegenstellingenn en de veranderingen daarin binnen musea expliciet zichtbaar te maken. Deze
benaderingg is als complementair te beschouwen aan de gekozen aanpak, waarin wat
implicieterr een zelfde gedachtengang mogelijk is.
Naastt overeenkomsten in de benadering van de neo-institutionele economie en de hier
gekozenn aanpak is een verschil tussen beide dat de neo-institutionele economische benadering
zichh primair richt op economische efficiëntievoordelen, terwijl het in de onderhavige
benaderingg om de effectiviteit van de organisatie op de langere termijn gaat. Ofschoon
economischee efficiëntievoordelen beter meetbare ijkpunten bieden, lijkt juist voor hybride
organisatiess het draagvlak van een breed spectrum van betrokkenen {stakeholders) als
indicatorr van langere termijn effectiviteit een beter ijkpunt om de eigen overlevingskansen in
tee schatten. Zowel kwaliteit als acceptatie, zowel efficiency als effectiviteit kunnen een rol
spelenn in de oordelen van deze stakeholders. Beide oriëntaties binnen hybride organisaties
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kunnenn op die manier tot zijn recht komen in de oordelen van verschillende categorieën
betrokkenen.78 8
11.33 Naar een autonomiseringscenario van musea in de jaren '90
Inn dit onderzoek zijn de hoofddimensies van musea in samenhang met autonomie beschreven
enn vergeleken, maar juist omdat het onderzoek plaats vond gedurende een periode van
autonomisering,, bood het onderzoek ook aanknopingspunten voor het beschrijven van
veranderingsprocessenn in musea in samenhang met autonomisering.
Dee autonomisering van musea op zowel rijksniveau, als regionaal en lokaal niveau, is
samengegaann met veranderingen in organisatie en management, waarbij de hybriditeit van
musealee organisaties is versterkt. Rekening houdend met de beelden die zijn ontstaan naar
aanleidingg van de vergelijking van deze hoofddimensies van de organisatie van musea, is
gepoogdd te komen tot een autonomiseringsscenario van overheidsmusea in Nederland in de
jarenn '90, waarin veranderingen in musea worden weergegeven, samenhangend met
autonomisering. .
Dee hoofddimensies uit het gebruikte blokmodel zijn geprojecteerd op de horizontale as. Het
gaatt om de autonomie, de passendheid van management op verschillende niveaus (omgeving,
organisatie-- en operatieniveau), de passendheid van de organisatie (technologie, structuur en
cultuur)) en de oordelen van verschillende categorieën stakeholders.
Dee stadia van autonomisering van overheidsmusea die in hoofdstuk 9 beschreven zijn,
vormenn de leidraad voor het veranderingsproces dat van boven naar beneden is weergegeven.
Achtereenvolgenss zijn dat decentralisatie, interne verzelfstandiging, externe verzelfstandiging
enn volledige privatisering of afstoting. Per stadium zijn, samenhangend met autonomisering,
enigee veranderingen in (aspecten van) organisatie en management en van oordelen van
categorieënn stakeholders gesuggereerd.
Uiteraardd gaat het niet om feitelijk bewezen veranderingen die in dit scenario geschetst zijn,
maarr slechts om 'enigszins toenemende kans op dergelijke veranderingen'. Daarom kan
hooguitt een 'outline' van een scenario van autonomisering geschetst worden.

788

Recent is aandacht gevraagd voor de politieke efficiëntie naast de economische efficiëntie.
Opp basis van de neo-institutionele theorie wordt vooral de economische efficiëntie belicht, als
motivatiee voor verzelfstandiging. Echter ook andere argumenten kunnen een rol spelen om al
dann niet te verzelfstandigen (Gazendam, 1998)
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FiguurlJ.FiguurlJ. 1 Naar een autonomiseringscenario van overheidsmusea in de jaren '90
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11.44 Aandachtspunten voor de praktijk van organiseren van musea
Voorr de praktijk van het organiseren van musea in relatie tot autonomisering zijn op basis van
dee uitkomsten van dit onderzoek een aantal aandachtspunten geformuleerd.
1..

Als het gezien de kenmerken van de omgeving nodig is musea bedrijfsmatiger
(zakelijker)) of omgevingsgerichter te organiseren, dan is een grotere bedrijfsmatige
autonomiee doorgaans een succesvoorwaarde. Bedrijfsmatige autonomie lijkt voor
organisatiess als musea met een voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde
voorr een optimaal draagvlak te zijn.
22
Beperkingen in zeggenschap over de financiële investeringen in huisvesting en intern
onderhoudd kan in lokale musea een probleem zijn. Het realiseren van een contractuele
relatiee huurder / verhuurder kan een oplossing bieden.
3..
Bij autonomisering van musea is naast omgevingspassendheid van management en
organisatiee vooral ook de uitgewerktheid van de monitorvoorzieningen een belangrijke
succesvoorwaarde,, omdat daarmee omgevingsgevoeliger kan worden gestuurd en
bijgestuurd. .
44
Om organisaties als musea werkelijke los te kunnen laten moet het stuur- en
regelcentrumm vertrouwen hebben in de professionaliteit van de taakuitoefening en in de
betrouwbaarheidd van de bedrijfsvoering van de instelling. Het is een zaak van de
instellingg dit vertrouwen te organiseren middels duidelijke afspraken, ondersteund door
helderee beoordelingscriteria en herkenbare indicatoren. Ook in dit verband zijn
uitgewerktee monitorvoorzieningen onontbeerlijk.
5..
Gezien de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor het museale bestel én in
verbandd met het realiseren van doeleinden van haar cultuurbeleid moet de overheid bij
autonomiseringg van musea zowel een controlerende als een sturende functie houden op
hoofdlijnenn van beleid.
6..
Voor de meeste autonome museale instellingen in ons land blijft financiële
ondersteuningg vanuit de overheid onontbeerlijk; ook wordt de maatschappelijke
legitimatiee en erkenning waarmee in Nederland een relatie met de overheid nog steeds
verbondenn is vaak als een positief punt ervaren.
7.. Naarmate de afstand tussen overheid en musea toeneemt, worden musea sterker
geconfronteerdd met een zekere hybriditeit van de organisatie. Een optimaal (intern en
extern)) draagvlak van een museum vraagt een bij de omgeving passende combinatie van
inhoudelijkee professionaliteit en bedrijfsmatigheid van de organisatie, en een passende
mixx van een taakgeoriënteerde en een marktgeoriënteerde cultuur.
8..
Hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen marktgerichte en taakgerichte oriëntaties
inn een hybride organisatie kan door het streven naar synergievoordelen of door het
expliciett scheiden van beide oriëntaties en het realiseren van passende
coördinatiestructuren. .
99
Dit vraagt een niet-hiërarchische, flexibele structuur en een lerende, op innovatie
gerichtee cultuur. Het realiseren van een dergelijke flexibele, innovatieve organisatie kan
eenn grotere behoefte aan vrijheid van handelen oproepen en daarmee een verdergaande
autonomiseringg stimuleren.
10.. Naast culturele motieven kan de overheid ook economische motieven hebben om een
museumm financieel te ondersteunen. Een dilemma is, dat deze ondersteuning de
taakoriëntatiee van een museum kan versterken, terwijl vanuit economische
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11..

12..

13..

14..

15..

16..

17..

18..
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beleidsmotievenn een marktoriëntatie gestimuleerd zou moeten worden. Een zakelijke,
contractuelee relatie tussen overheid en instelling is dan een voorwaarde.
Management in hybride organisaties, zoals in verzelfstandigde musea, is als het
balancerenn op het scherp van de snede. De aansturing moet enerzijds kenmerken van
governancegovernance hebben (betrouwbaar en gelegitimeerd), anderzijds is een vorm van
managerialismmanagerialism nodig in aansluiting op een zakelijker marktoriëntatie Een zakelijk
leider,, naast een meer professioneel-inhoudelijk georiënteerde directeur, of omgekeerd,
eenn professioneel-inhoudelijke coördinator naast een zakelijk georiënteerde directeur is
doorgaanss in hybride organisaties geen overbodige luxe.
Verandering in musea onder druk van de omgeving kan tijdelijk interne discrepanties
tussenn technologie-, structuur- en cultuurkenmerken tot gevolg hebben. Soms moet
(tijdelijk)) een keuze gemaakt worden tussen interne passendheid en
omgevingspassendheid. .
Er zijn aanwijzingen dat veranderingen in musea vaak beginnen met aanpassingen van
technologiekenmerkenn (gebouwen, tentoonstellingen) aan eisen en verwachtingen
vanuitt de omgeving. Dit moet echter gevolgd worden door veranderingen in
organisatiestructuurr en -cultuur, om op de langere termijn optimale interne én
omgevingspassendheidd te realiseren.
Passendheid van organisatieaspecten vanuit bedrij fsmatig perspectief in musea begint
vaakk met een cultuurverandering. Een zakelijker cultuur, gericht op een groter
kostenbewustzijnn en grotere doelmatigheid, moet uiteraard gevolgd worden door daarbij
passendee structurele en technologische organisatiekenmerken om niet te blijven steken
inn goede voornemens.
Een passende stijl van omgevingsmanagement lijkt het externe draagvlak te kunnen
versterken.. Als public relations activiteiten echter niet aansluiten operatie- en
organisatiemanagement,, dan schieten ze op den duur het doel voorbij. Veelzeggend kan
zijnn of een p.r- functionaris deel uitmaakt van of directe toegang heeft tot het
managementteam m
Het ontstaan van interne discrepanties kan minder positieve oordelen van medewerkers
opleveren.. Dit vraagt een goede interne communicatiestructuur en een bottom-up
benadering.. Het ontbreken van interne discrepanties (interne passendheid) kan door
externee stakeholders als stagnatie ('dood in de pot') geïnterpreteerd worden en daarmee
minderr gunstige oordelen opleveren. Verandering kan per saldo gunstig uitpakken
In de professionalisering van musea en de toenemende afhankelijkheid van externe
stakeholdersstakeholders verdient de positie van museumvrienden aparte aandacht. In plaats van
meewerkendee vrijwilligers, worden zij externe stakeholders die potentieel een
belangrijkee steunpilaar voor musea kunnen zijn.
Het is te verwachten dat (te) hoge ambities bij autonomisering realistischer worden, het
iss te hopen dat de realiteit de vernieuwende ambities van musea niet verdringt.

