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JesseJesse E. Bos 

OPENBAREOPENBARE SCHATKAMERS IN VERANDERING 
MUSEAMUSEA IN NEDERLAND IN EEN TIJD WAN VERZELFSTANDIGING EN PRIVATISERING 

MuseaMusea moeten inspelen op de veranderende maatschappelijke verwachtingen 
omom in onze steeds complexer wordende samenleving een breed draagvlak te hou-
den.den. De veronderstelling dat door toename van autonomie de kans dat de 
bedrijfsvoeringbedrijfsvoering van musea passender bü de omgeving wordt en daarmee tevens 
hethet draagvlak van musea wordt versterkt, b in dit onderzoek empirisch onder-
bouwd.bouwd. Musea in Nederland zijn meer autonoom geworden, de bedrijfsvoering 
klantgerichter,klantgerichter, de monitorvoorzieningen meer uitgewerkt en de oordelen van 
stakeholdersstakeholders zijn gunstiger geworden. Wel blijken bijbehorende veranderingen in 
besluUvormings-besluUvormings- en communicatiestructuur achter te blijven. 

DoorDoor autonomisering van musea kunnen taakgerichte en marktgerichte oriënta-
tiesties interne tegenstellingen veroorzaken. Een passend evenwicht bewaken tussen 
inhoudelijkeinhoudelijke professionaliteit en bedrijfsmatigheid is essentieel. Verzakelijking 
kentkent een grens, die omwille van een optimaal draagvlak niet overschreden moet 
worden.worden. Vooral grote, vernieuwende musea kunnen overigens de kansen van de 
'markt'markt benutten. 

DeDe overheid heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het 
cultuurbezitcultuurbezit in ons land, zij draagt nog in belangrijke mate financieel bil aan 
hethet budget van de verzelfstandigde musea en behoudt daarmee de mogelijkheid 
opop hoofdlijnen te sturend 

JesseJesse £ Bos is historica, maar studeerde tevens politicologie (kandidaats) en 
bestuurskundebestuurskunde (postdoctoraal) aan de Universiteit van Amsterdam. Lange tijd 
waswas zij werkzaam in het museale veld. Nu is ze actief politica en onafhankelijk 
organisatieadviseurorganisatieadviseur voor de not-for-profit sector. 


