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Voorwoord
Het nut van regels is dat je weet waarvan je wilt afwij¬
ken.Zo vatte een deelnemeraan eenvoorlichtingsbijeen¬
komst over SPECTRUMde betekenissamenvan dit
onlangs in het Nederlandsvertaalde handboekmet pro¬
ceduresvoor collectiemanagement. Dit gaat niet alleen
op voor SPECTRUM,maar ook voor de diversesystemen
van kwaliteitszorg: systemenen proceduresgeveneen
richtlijn, bepalen een werkprocesen dwingen de gebrui¬
ker zich af te vragen: waarom wijk ik er eigenlijk van af?
Detoepassingvan systemenvan kwaliteitszorg in de
museavan Vlaanderenen Nederlandstaat weliswaar in
de kinderschoenen,toch gebeurt er al veel. Museum¬

erkenning en Museumregister hebbenvooral het denken
over de toepassingvan kwaliteitssytemen bevorderden
de museaaangemoedigdom meer ontwikkelingsgericht
te werken. Het adagium van kwaliteitszorg: 'het kan altijd
beter' wordt niet meer gezien als kritische scepsis,maar
als goedbedoeldeaanmoediging. Hiervan getuigen meer¬
dere initiatieven, waarvan we in dit nummer een stimule¬
rend overzicht hebbentrachten te geven.
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Kwaliteitszorg, mijn gedacht!
ReinoudVanAcker
DriesVanDen
Broucke

PietDeGryse
LeonSmets

LeonSmets
(foto FARO)

/v

Kwaliteit en Kwaliteitszorg. Wie met musea te maken heeft - beleidsma¬
tig, als consulent of als medewerker - grijpt snel terug naar deze begrip¬
pen om de werking ervan te definiëren, te beoordelen of inhoud te geven.
De redactie van Museumpeil vroeg zich af of in Vlaanderen alle neuzen
wel in dezelfde richting op staan en legde daarom enkele mensen uit de
sector wat vragen voor. Zij klommen weer in de pen, met als resultaat een
aantal interessante meningen en visies.

ook een slecht functionerend museumschuilgaan.
Het is voor elk museumverschillend, er is geenzaligma¬
kend criterium waarop finaal kan afgetoetst worden.
Daaromzou ik het volgende willen poneren: 'een museum
doet het goed als de vooropgesteldedoelstellingen zoveel
mogelijk bereikt zijn.' Daarbij zijn twee kernprincipesuit
kwaliteitszorg van belang: stel haalbaredoelstellingen
voorop voor je museumen formuleer die doelstellingen
op maat van je eigen museum.Dit kan variëren van zware
investeringsprojectentot afsprakenvoor een goedever¬
standhouding onder medewerkers.'

Piet DeGryse:'Er zijn natuurlijk verschillende uitgangs¬
punten. 'Het goed doen' wordt allicht door de inrichtende
macht en de museummedewerkersanders ingeschat dan
door de gemiddeldebuitenstaander of door een museum¬
specialist. Andersgezegd:het is een eenvoudigevraag
waarop een genuanceerdantwoord moet gegevenwor¬
den.
De inrichtende macht is misschientevreden als het muse¬
um veel bezoekerstrekt en als het museumgeregeldover
de tong gaat, terwijl het financieel plaatje beheersbaaren
verdedigbaarblijft. Degewone bezoekerschat een 'goed'
museumallicht anders in. Veel zal afhangen met welke
verwachtingen hij/zij naar het museum is gekomen.
Zijn die verwachtingen (voor een deel) ingelost, dan is de
kansgroot dat hij/zij het een geslaagdmuseumbezoek
vond, zelfs al zou de achterliggende werking minder kwa¬
liteitsvol zijn.
Eenmeer geroutineerde bezoekerzal echter ook oog heb¬
ben voor andere aspecten: bereikbaarheid,onthaal, vrien¬
delijk personeel,een degelijke presentatie?

Was het een aangenaam/leerzaam/ontspannend/inspire¬
rend bezoek?Was het de moeite waard van de geïnves¬
teerde tijd? Het is dus een mix van elementen.
Eenmuseumechter dat er naar streeft om zijn opdracht
professioneelwaar te maken,heeft ongetwijfeld meer
kans te horen dat het 'het goed doet' dan een 'museum'
dat zichzelf (en dus ook zijn publiek) niet au sérieux
neemt. 'Het goed doen' is in ieder geval niet vrijblijvend
maar het is wel het resultaat van een constante inzet van
personeel,middelen, tijd en energie.Om het evenanders
te stellen: 'het goed doen' is een blijk van het serieusen
op een gedegenmanier bezig zijn met het beheeren de

Wanneer doet een museum het goed?
DriesVan DenBroucke: 'Eenmuseumdoet het goedwan¬
neer het kwaliteitsvol omgaat met zijn collectie en dus
zijn maatschappelijketaak op zich neemt om het cultu¬
reel erfgoed te bewaren en door te gevenaan toekomsti¬
ge generaties.Het goed bewaren alleen is niet genoeg.
Om het goed te doen moet het museumhet cultureel erf¬
goed dat het beheert ook tonen, een actuele betekenis
geven, kortom op een boeiendeen veelzijdige manier een
publiekswerking ontwikkelen. Samenvattendof in vakter¬
men gesproken:wanneer het museumde vier basisfunc¬
ties op een evenwichtige en kwaliteitsvolle manier uitoe¬
fent doet een museumhet goed.'

LeonSmets: 'Traditioneel wordt ervan uit
gegaandat een museumdat de vier door
ICOMgedefinieerde basisfuncties naar beho¬
ren vervult en de deontologischecode** van
het museumberoepnaleeft, het goed doet. Ik
zou hieraan het begrip 'ontwikkelingsgericht¬
heid' willen toevoegen.Eenmuseumzal zich
als bedrijf, als organisatie altijd moeten blij¬
ven ontwikkelen, en de medewerkersontwik¬
kelingskansengeven.Hoehet museumzijn
missieen doelstellingen bepaalt, en de mate
waarin het zijn maatschappelijkerol defini¬
eert en consequent tracht in te vullen, actief
gericht op de maatschappelijkerealiteit en
ontwikkelingen, geeft een indicatie van zijn
openheid en vitaliteit. Eenmuseumdoet het
goed wanneer het niet op de automatische
piloot vaart, maar navigeert met eenvisie,
duidelijke doelstellingen en volgensvooropge¬
stelde kwaliteitscriteria, evenwichtig voor alle
functies: collectiegericht, publieksgericht en
organisatiegericht.'

ReinoudVanAcker: 'Het goed functioneren
van een museumkan geëvalueerdworden op
zeer veel factoren of moeten we zeggen indi¬
catoren. Vanzelfsprekendzijn bezoekerscijfers
of naamsbekendheid,of aanwezigheid in de

media,of een financieel gezondesituatie, maar dikwijls
komen dan zo alleen extern gerichte factoren naar boven.
Achter een ogenschijnlijke succesvollefaqade kan echter

Driesvanden
Broucke

(foto DriesVan Den
Broucke)
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ontsluiting van de collectie en tegelijkertijd oog hebben
voor de verwachtingen van bezoekersen publiek.'

Welke impact heeft het decreet volgens u gehad op de
kwaliteitszorg bij musea?
Dries: 'Het Museumdecreetheeft er voor gezorgddat
museavoor het eerst tegenover elkaar en tegenover een
op internationale standaardengebaseerdekwaliteitsnorm
werden afgewogen. Het decreet heeft de museaer toe
aangezet hun eigen werking kritisch te bekijken en door
te lichten. De kwaliteitsvolle werking/ uitoefening van de
basisfuncties is er daardoor op vooruitgegaan. Musea
kunnen objectief aantonen dat ze hun collectie kennen
(door de inventaris), weten wat ze wel en niet verzamelen
(door het collectieplan), weten waar ze naartoe willen
(door een uitgeschrevenvisie), het bevoegdegezag/ de
inrichtende macht weet wat ze van haar museummag
verwachten ... Het Museumdecreetvan 1996 en het Erf¬
goeddecreetvan 2004 hebbener voor gezorgddat de
Vlaamseoverheid meer aandacht besteedt aan het cultu¬
reel erfgoedbeleiddoor initiatieven zoals een steunpunt,
een erfgoeddag,een beschermingsbeleiden een onder¬
steuningsbeleidvan een breedcultureel-erfgoedveld.'

Leon: 'Het Museumdecreetmaakte meteen duidelijk dat
enkel de deur open houdenvoortaan geen optie meer kon
zijn, dat de - subsidiërende- overheid en gebruikers
eisen en verwachtingen mochten stellen. Van dan af aan
werden museabeschouwdals volwaardige organisaties
met specifiekeverantwoordelijkheden, die als dusdanig
behandelden beoordeeldmoeten worden. Demoderne
management tools deden hun intrede in dezezogenaam¬
de zachte sector en horen voortaan het reilen en zeilen
van de organisatie op alle niveauste doordesemen.Het
decreet in het algemeenen de erkenning van musea in
het bijzonder drukken het geloof van de overheid uit in
het belang en het potentieel van deze instellingen. Geloof
zonder werken is dood en dus voorzag de overheid de
nodige middelen en ondersteunendemaatregelen om de
ontwikkelingen te stimuleren: de subsidiepot nam aan¬
zienlijk toe, provinciale en Vlaamsemuseumconsulenten
werden ingezet, het Museumdecreetging op in een bre¬
der, geïntegreerderfgoeddecreet,er zijn efficiënte visita¬
tie- en beoordelingscommissies.Dit alles creëerdehet
bewustzijn dat museumwerkméér is dan redelijk vrijblij¬
vende keuzesen bezoekersaantallenals enige maatstaf
der dingen. Het creëerdede behoefte aan deskundig¬
heidsbevordering,kwaliteitsnormering en het werken met
internationaal beproefdestandaarden.Tienjaar en twee
erfgoeddecreten later wordt kwaliteitszorg bij tal van
organisaties in Vlaanderenervaren als een nobel streven,
en lijkt men zijn weg te vinden naar (internationaal ont¬
wikkelde) kwaliteitsinstrumenten (zoalsSPECTRUM-N
e.a..)'

Reinoud: 'In Vlaanderen heeft het Museumdecreeteen
kleine omwenteling veroorzaakt in de museumsector
omdat toen voor de eerste keer een beleidsplangevraagd
werd bij een aanvraagtot erkenning. Dit vergdevan de
meestemuseaeen beleidsmatigeaanpassing,tot de
grootschalige, professioneeluitgebouwde museatoe. De

eerste generatie beleidsplannenwaren kwalitatief dan
ook niet zo sterk.
Bij het Erfgoeddecreetuit 2004 is een positieve evolutie
op relatief korte tijd gebleken,heel wat musea leerden
intussen met dit instrument omgaan. Begrippenals mis¬
sie, strategische en operationele doelstellingen en indica¬
toren worden nu als normaal ervaren.Eenbeleidsplan
dwingt ook om gestructureerder en systematischerte
werk te gaan en om zichzelf ter discussiete stellen. De
impact van de erkenning en regelgeving is dus groot,
zeker wat planning betreft.
Devolgende stap is nu om een beleidsplandaadwerkelijk
als een instrument te gebruiken in een museum.Papieris
immers gewillig, implementatie van het plan volgt niet
altijd. Nadeelvan beleidsplanning is anderzijds de vele
energie die het vergt, wat somsten koste gaat van de
uitvoering van de musealebasisfuncties.Deomgevende
administratieve verplichtingen hebbendat nog flink
bezwaard (in het kadervan een beter management).'

Piet: 'Het decreet en de in de slipstream daarvan ontsta¬
ne aandacht van publiek, persen media voor het ganse
erfgoedverhaal hebbeneen positieve en stimulerende
impact gehad op een groot deel van de musea.In eerste
plaats bij de instellingen die een erkenning nastreefden
maar ook bij anderemuseadie dezeambitie niet hadden.
Musea nemen hun taken veel ernstiger op, hebbenook
meer oog voor de diversefacetten en voor een evenwich¬
tigere invulling ervan. Het overdacht en gestructureerd
bezig zijn met de vier pijlers die de essentie
vormen van een musealewerking, is een ver¬
worvenheid. Ookal slagen niet alle instellingen
erin om die uitdaging ten volle te vertalen in
hun werking. In het ganseveld is het besef
zichtbaar doorgedrongendat een museum
meer is - en moet zijn - dan gewoon maar een
verzameling van tentoongestelde voorwerpen.
Tezelfdertijd moet ik ook vaststellen dat de
eigenheid van museasomseen beetje onderge¬
sneeuwdgeraakt in (door?)het ruimere erf¬
goedverhaal.Sommigecollega's vragen zich af
of het woord museumniet al te veel een nega¬
tieve bijklank heeft gekregenen synoniem zou
zijn van oubolligheid, starheid en gebrekaan
initiatief. Alsof alleen erfgoed hip is en musea,
tenzij ze misschienals erfgoed worden ver¬
pakt, stoffig en eentonig zouden zijn. Ik moet
vaststellen dat musea,die midden in de bran¬
ding staan van een snel wijzigende wet- en
regelgeving,juist hebbenaangetoond dat ze
flexibel kunnen inspelenop de zich steeds
maar veranderdeomstandigheden.'

Betekent erkenning ook dat een
museum het goed genoeg doet?
Dries: 'Goedgenoeg in verhouding tot de
norm en dus ten opzichte van de erkennings-
voorwaarden. Maar het kan altijd beter. De
erkenning is een minimumstandaard. Deerkenning is, net
zoals elke kwaliteitsmonitor of benchmark,een aanzet tot
voortdurende verbetering.'

PietDeGryse

ReinoudvanAcker
(foto: Reinoud
van Acker)
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Leon: 'Wat heet 'goed genoeg'?Aangezienerkenning niet
enkel het resultaat is van een set kwaliteitscriteria, maar
tevens van een aantal kwantitatieve gegevens(aantal
medewerkers,openingsuren,beschikbareruimten en
infrastructuur, ...) en van het papierenverhaal waarmee
de organisatie haar kwaliteitsstreven en -resultaten aan
de man brengt, is een 'ja' of 'nee' als antwoord moeilijk.
Goedgenoegzou betekenendat kwaliteitszorg voldoende
geïntegreerd is in alle geledingenvan de organisatie en in
alle aspectenvan het museumwerk.Dit is in de meeste
gevallen nog eenvrome wens. Maar men mag verwach¬
ten dat de door de overheid opgelegdeminimumstan¬
daardenvoor erkenning gehaald worden, en dat in de
beleidsdoelstellingenop een realistische en planmatige
manier de te volgen processenvoor kwaliteitsverbetering
al zijn uitgezet.'
Reinoud: 'Absoluut niet! Hoewel de mogelijkhedenheel
wat hoger zouden moeten liggen is erkenning geenslui¬
tende garantie voor een degelijk museaalbeheer.Uitein¬
delijk blijft erkenning nog altijd een administratieve aan¬
gelegenheid,vooral een kwestie van papier en tekst of
het uitzetten van plannen. Erzijn niet-erkende kleinscha¬
lige vrijwi11igersmuseadie perfect functioneren terwijl het
bij sommige erkendegrootschalige professionelemusea
eerdervierkant draait. In sommigemusea is een beleids¬
plan toch nog eenverplicht nummertje voor erkenning en
blijven bepaaldezaken hangen bij papieren intenties.
Dit betekent niet dat erkenning nauwelijks van belang is
voor de kwaliteit in musea.Het dwingt museaom ten¬
minste meer planmatig en projectmatig te werk te gaan.
Bovendiengenereert erkenning kansenom extra middelen
binnen te halen zowel voor de permanentewerking als
voor tijdelijke projecten. Het verplicht ook om na te den¬
ken over een zinvoile bestedingvan de middelen. Uiter¬
aard komen daarbij ook principesvan kwaliteitszorg om
de hoek kijken. Erzijn dus extra kansentot meer kwalita¬
tieve eindproducten maar die moeten dan ook gereali¬
seerdgeraken.Uiteindelijk wordt ook een museumafge¬
rekendop zijn realisatiesen niet op de plannen.'

Piet: 'In ieder geval betekent een erkenning dat het
museumeen professionelemusealewerking nastreeft
waar er oog is voor het ganseplaatje. Dusniet alleen een
collectie hebbenen ze exposerenmaar ook aandacht
hebbenvoor de andere,minder zichtbare aspectenvan
collectiebeheer. Eenerkenning is dus niet direct een uit¬
spraakof een museumhet al dan niet goed doet maar
het is wel een indicatie dat een museumde wil en de
ambitie heeft om op een professionelemanier met zijn
opdracht om te gaan.Op termijn uit zich dat vaak in een
betere en gedifferentieerde werking. Tezelfdertijd moeten
we vaststellen dat de erkenning somsmaar een moment¬
opname is en dat niet alle museaerin slagenom de ver¬
wachtingen, die aan een erkenning zijn verbonden,op
langere termijn waar te maken.Erkenningbetekent ook
dat de museumverantwoordelijkenakkoord gaan dat
anderen hun werking meeevalueren.Dat ze instappen in
eensysteemvan controle (of medezeggenschap)en dat
ze daardoor op een of anderemanier vrijwillig een stukje
van hun bewegingsvrijheid inleveren. Erkenningis immers
geenvrijblijvend engagement.Noch van de musea,noch

van de overheid.Van de andere kant ken ik ook wel diver¬
se museadie niet erkend zijn, en daarvoor ook geen
ambitie hebben,en die toch wel - op hun niveau en met
hun aspiraties - goed bezig zijn. Zij het dat dit wel een
beperkt aantal blijft.'

Welke uitdagingen zie je voor musea op het vlak van
kwaliteitszorg?
Dries: 'De introductie van of het opnemenvan kwaliteits¬
standaardenop het vlak van het verzamelbeleid (een
overdachte en consistente verzamelpolitiek, neergeschre¬
ven in een collectieplan), het beleid met betrekking tot
behoud en beheer,de basisprincipesvoor inventarisatie -
voor de specifiekemuseumtaken- zijn geslaagd.Met
betrekking tot het managementzijn de eerstestappen
gezet.Op zakelijk en beheersmatigvlak kunnen nog bij¬
komende inspanningengeleverdworden. Aangezienheel
wat museaafhankelijk zijn van een stad, gemeenteof
provincie bieden het Gemeentedecreeten het Provincie¬
decreet mogelijkheden tot het verder responsabiliseren
van de museumleiding. Belangrijke uitdagingen zijn er
ook voor generiekecultureel-erfgoed-overkoepelende ini¬
tiatieven zoals digitalisering, positionering ten opzichte
van toerisme, onderwijs...

In sommige musea is een beleidsplan
toch nog een verplicht nummertje
voor erkenning.

Eentweede belangrijke uitdaging ligt op het vlak van de
onderzoeksfunctie.Er liggen kansenin de samenwerking
met de academischewereld om de kwaliteitsstandaard op
het vlak van onderzoekte verhogen.
Eenderde, in het kadervan het Vlaamscultureel erfgoed-
beleid minstens even belangrijke evolutie en uitdaging is
de introductie van kwaliteitszorg en het toekennen van
een kwaliteitslabel aan alle collectiebeherendecultureel-
erfgoedorganisaties;dus ook aan culturele archiefinstel¬
lingen en erfgoedbibliotheken.'

Leon: 'Ik zie vijf verschillende uitdagingen:
- het definiëren van criteria en indicatoren voor 'kwali¬
teit' binnen de verschillendewerkgebieden;
- het begrip 'kwaliteitszorg' of tenminste aandacht voor
kwaliteit doen doordringen in de organisatie als
geheel en in de geestenvan alle medewerkers;
- het consequenten duurzaamaan de slag gaan met de
bestaandeinstrumenten voor kwaliteitszorg, de resul¬
taten op een of andere manier kunnen evaluerenof
meten en er op verder bouwen;
- kwaliteitszorg benaderenals wat het is: geen dwang
maar een hulpmiddel om procesmatig de vooropge¬
stelde doelstellingen tot een zo goed mogelijk resul¬
taat te brengen;
- toestaan dat intuïtie, inventiviteit en creativiteit een
eigen padvolgen om kwaliteit voort te brengen.

Reinoud: 'We staan waarschijnlijk nog maar aan het
begin van het invoerenvan kwaliteitszorg in de museaen
dat is een continu proces.Alles kan beter en dat zal altijd
zo blijven. Men mag zich hierdoor niet laten ontmoedigen
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maar er een constante prikkel in zien om steedste verbe¬
teren en vol te houden. Hiervoor is er in eerste instantie
een bewustwording van de basisprincipesvan kwaliteits¬
zorg nodig en moet men mentaal de stap zetten om die
effectief op te pikken. Het systematisch karakter schrikt
dikwijls af maar het is vooral de zaak niet alles ineenste
willen doen en hapklare brokjesstap voor stap uit te voe¬
ren.
Kwaliteitszorg moet de dagelijksewerking doordringen
maar het wordt nog te vaak gezien als meerwerkomdat
er extra afsprakenaan te paskomen. Het is nochtans een
hulpinstrument, het mag zeker geen doel op zich worden.
Het gaat er niet om de cijfertjes te halen maar het waar¬
om achter die cijfers voor ogen te houden.'

Piet: 'Kwaliteitszorg is geen momentopnamemaar een
constante en dagelijkse uitdaging. Het betekent eveneens
blijvende en voortdurende investeringen in personeelen
werkingskosten.Overhedenzien dit niet altijd in. Het is
een uitdaging om ze hiervan te overtuigen. Eenmuseum
is immers niet af na een mooie herinrichting.
Bezoekerszijn veeleisend.Wensende museaeen deel van
de koek in de vrijetijdsector op te eisen (tussenzware
concurrenten als pretparken,dierentuinen en belevings¬
centra in) dan zal een kwaliteitsvolle werking rond ont¬
haal en begeleidingvan bezoekerssteedsbelangrijker
worden, gepaardmet het leverenvan een interessant en
degelijk 'product' (de collecties en de presentatie). Dit
betekent dat ook hier blijvende aandacht, creativiteit en
investeringen nodig zullen zijn. Vooral het voortdurend

creatief omgaan met het publiek, de collectie en de pre¬
sentatie, is geen evidentie. Zeker niet wanneer een aantal
elementen die te maken hebbenmet het kwaliteitsvol
omgaan met erfgoed net niet onder de schijnwerpers of
op het publieke forum gebeuren.'
Welke ontwikkelingen op het vlak van kwaliteitszorg
zijn je bijgebleven, spreken je aan, en waar ben je
benieuwd naar?

Dries: 'Spectrum is zopasvertaald naar het Nederlands.
Ik ben benieuwd of dit instrument zal doordringen in het
museumvelden hoop dat binnen 5 a 10jaar de museum¬
sector, en bij uitbreiding alle collectiebeherendecultu-
reel-erfgoedorganisatieser gebruik van maken.De intro¬
ductie van ICTin de museumwerkingen dan voornamelijk
in de inventarisatie van het cultureel erfgoed is een dui¬
delijke meerwaardegebleken.Door samenwerkingen
overleg tussenverschillende spelers is de sector er in
geslaagdom door middel van ICTde kwaliteit te verho¬
gen.'

Leon: 'De ontwikkeling van praktische instrumenten voor
benchmarking, toetsingsmechanismenvoor kwaliteitsver¬
betering zoals de Standards in the MuseumCareof Col¬
lections, in de jaren 1990 uitgegeven door de Museums
and GalleriesCommission,voorloper van de MLA. Lange
tijd werd de mosterd haast exclusief in de Angelsaksische
wereld gezocht en gevonden,maar het aanbodvanuit de
lage landen kent sinds enkelejaren een opmerkelijke
vlucht. SPECTRUM-Nheb ik al genoemd,maar bijvoor¬
beeld rond veiligheidszorg in het algemeen,en preventie-
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en calamiteitenplannen in het bijzonder worden op brede
schaal methodesen instrumenten ingezet die de integrale
veiligheidzorg voor mensen,gebouwen en collecties op
een hoger niveau tillen. Minder spectaculair wellicht,
maar daarom niet minder nuttig voor het optimaliseren
van de dagelijkse praktijk, is de verspreiding van handza¬
me informatie, bijv. in brochurevorm of via het eigen blad
'Museumpeil'.Hoe de rol van de museumconsulenten,hun
doelstellingen en strategieën op het vlak van kwaliteits¬
zorg voor de toekomst gedefinieerd worden, daar blijf ik
benieuwd naar. Enook in welke mate de effecten van de
uitstroom van afgestudeerdenCultuurmanagement en
Culturele Studies op termijn voelbaar zullen zijn in de
erfgoedsector.'

Reinoud: 'Het fenomeen van de kwaliteitsmodellen is
nieuw maar is wel pasde laatste jaren doorgedrongen in
de museumsector.Hoewel ze niet altijd evenmakkelijk
om te zetten zijn naar de eigen musealepraktijk, bieden
die modellen toch inzicht in het totale karakter van kwa¬
liteitszorg maar ook in het permanenteduurzameen in
de continue aard ervan.
Ookde visie op projectmatig werken om bepaaldedoel¬
stellingen te bereiken is een belangrijk nieuw inzicht.
Voordien werkten de meestemuseadoor zoals ze gewoon
waren en behandeldenalle acties en activiteiten als per¬
manente werking. Of soms leken bepaaldewensen niet
haalbaar of werden ze steedsmaar voor zich uit gescho¬
ven. Met een projectmatige benadering komen bepaalde
zaken toch in het vizier, blijken ze plots wel haalbaar en
sneller realiseerbaardan gedacht.
Tenslotte is er natuurlijk de Nederlandsevertaling van het
Engelsekwaliteitsinstrument SPECTRUMdat een grote
uitdaging maar ook kansenvoor de toekomst betekent.
SPECTRUM-Nkan in het collectiebeheer heel wat concre¬
te en praktische instrumenten aanreiken die onmiddellijk
aansluiten op de musealepraktijk. Ook hier is de imple¬
mentatie een kwestie van gezondverstand, geduld en
planning.'

Piet: 'Publiekswerkingen collectiebeheer,vooral dan een
collectiebeheer dat veel verder gaat dan enkel het bijhou¬
den van een inventaris maar dat als een soort Zwitsers
zakmesbij verschillende facetten van het musealebeheer
kan worden gebruikt.'

Hoe kunnen kwaliteitsnormen een positief effect
hebben op publiekstaken?
Dries: 'Kwaliteit is bij publiekstakensynoniemvoor tevre¬
denheid. Er is een minimumnorm vast te leggenwaarbo¬
ven het publiek tevreden is en waaronder het publiek
ontevreden is. Streven naar kwaliteit gaat ook hier
gepaardmet evaluatie, overdenken,analyseren... en dan
komje al gauw uit bij publieksonderzoeken.Het meten

organisatie die hiervoor instaan, dragen hun steen bij tot
de publieke ontsluitingsmogelijkheden van de museum¬
collecties en van de omgeving waarin het zich afspeelt.
De kwaliteitsvolle vervulling van dezeen anderemuseale
basistakenlevert dus meede grondstof voor een degelijke
publieke ontsluiting; dit laatste procesheeft dan weer
eigen kwaliteitsnormen en -toetsingen.

Reinoud:Kwaliteitszorg is uiteraard in elke musealegele¬
ding van toepassing.Publiekstakenzijn maar één aspect,
maar wel de meest in het oog springende.Welk effect
kwaliteitszorg kan bereikenzal wederom afhangen van de
doelstellingen. Daarbij staan twee parametersvoorop: de
kwantiteit en de kwaliteit. Het aantal bezoekersversusde
tevredenheidvan die bezoekers.Meten, oa. door publieks¬
onderzoek,is hier een belangrijke factor. In eerste instan¬
tie kunnen museaaansluitend op een doelgroepenbeleid
lacunesopsporen in hun publieksaanbod.Omeen positief
effect te bereiken kan het publieksaanbodstuk voor stuk
aan kwaliteitsnormen onderworpen worden, variërend
van de permanenteopstelling tot het educatieve aanbod
en de randactiviteiten. Permanentevaluerenblijft de
boodschap,ook al werken bepaaldeproducten blijkbaar
goed. Ener is een schitterend klankbord: de bezoekers.'

Piet: 'Het lijkt me vanzelfsprekenddat een kwaliteitsvolle
publiekswerkingaan minimale eisen (normen) moet vol¬
doen. Het publiek verwacht dat ook. Mensenwillen in
hun vrije tijd op een respectvollemanier worden beje¬
gend. Dit betekent dat men het publiek en de publieks¬
werking serieusmoet nemen.Publiekswerkingdient het
resultaat te zijn van een overdachte politiek en strategie
en verloopt per definitie in twee richtingen. Of men zover
moet gaan om normen op te leggen, is een anderevraag.
Het zou ook via 'richtlijnen' of best practices kunnen
gebeuren.Dezezijn immersvaak evenefficiënt en minder
rigide (tenzij men ook een aantal politieke verzuchtingen
wil gerealiseerdzien, in dat geval zijn richtlijnen allicht
te vrijblijvend). In ieder geval lijkt het me duidelijk dat
museadie hun publiek niet ernstig nemen,onvermijdelijk
zichzelf wel zullen tegen komen.Het is belangrijk dat
grotere museaof museadie landelijk zijn ingeschaald
hierin eenvoorbeeldfunctie opnemen.Zij zijn van groter
belang voor de sector dan wellicht op het eerste gezicht
wordt vermoed.'

ReinoudVanAckerismuseumconsulentvoordeprovincieWest-Vlaanderen
DriesVanDenBrouckeis werkzaambij het agentschapKunstenenErfgoed
- afdelingErfgoed
PietDeGryseisConservatorbij het KoninklijkLegermuseumen
VoorzitterBeoordelingscommissieMusea
LeonSmetsisstafmedewerkerenconsulentbehoudenbeheerbij FARO.
Vlaamssteunpuntvoorcultureelerfgoed

van publiekscijfers - die best volqens een bepaaldestan- u W1 ,, , ,
1 J Mtjn gedacht: Vlaamsvoor: t kan me gestolen worden, of: wat een goed idee!
daard worden verzameld - het kennenvan de doelgroe-

** Deontologischecode: (Vlaams)= code van beroepsmatigeplichten.
pen en een beleid afgestemdop doelgroepen liggen in
het verlengde hiervan. Door het meten kan het museum
een meer divers doelgroepenbeleidvoeren en een dyna¬
mischereof rijkere publiekswerking ontwikkelen afge¬
stemd op het publiek.'

Leon: 'Als consulent behoud en beheervind ik het
belangrijk dat voor publiekstakengewerkt kan worden
met een collectie die goed in orde is, goed gedocumen¬
teerd en in presentabelestaat. Deafdelingen binnen de
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Kwaliteitszorg in Nederlandsemusea
Grofweg houdt een organisatie zich bezig met het produceren van
producten of diensten en met het leveren ervan. In een museumorgani¬
satie is dit het beheren van een collectie en het bereiken van het
publiek. Iedere organisatie beschikt over een managementsysteem, dat
bestaat uit methoden en technieken om ervoor te zorgen dat de
organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd. Ook elk museum beschikt
over een dergelijk systeem, op welke manier dan ook. Naarmate een
organisatie groter is of de omgeving meer zekerheden verlangt over het
functioneren van de organisatie, neemt de behoefte aan een expliciet
managementsysteem toe. Kwaliteitsmanagementsystemen zijn specifieke
methoden om te managen, om de organisatie te overzien en te sturen.
Een kwaliteitsmanagementsysteem wordt gebruikt om de verschillende
processengoed op elkaar af te stemmen met als doel kwaliteit te
leveren.

ElsThijssen
zelfstandig
adviseurophet
gebiedvan
museum-
managementen
initiatiefnemervan
hetprojectQmus

Waarom kwaliteitsmanagement in
de museumsector?
Deaandacht voor kwaliteitsystemen speelt in op de ont¬
wikkelingen van het overheidsbeleidten aanzienvan
musea.Detrend van de laatste jaren is duidelijk: musea
moeten meer als ondernemeroptreden en bedrijfsmatiger
functioneren. Het fenomeen van de terugtredende over¬
heid wil niet zeggendat de overheid zich niet meer met
de kwaliteit van het product van de museazal bemoeien.
Sterker nog, de overheid zal zich in toenemendemate als
een kritische stakeholder,eenveeleisendebelang¬
hebbendevan museaop gaan stellen. Demuseazullen
meer dan nu het geval is op basisvan de resultaten
goed- of afgekeurd (en afgerekend)worden. Het is
belangrijk dat een museumzich in dezetrend kan profile¬
ren als een kwaliteitsorganisatie waarvan de doelstellin¬
gen helder zijn en die haar museumbedrijf op orde heeft.
Zo'n organisatie weet waar zij naar toe wil, wat daarvoor
nodig is en probeert dit zo goed mogelijk te bereiken.Het
werken met een intern kwaliteitssysteem draagt hieraan
bij. Dat is niet alleen handig voor de organisatie zelf,
maar de organisatie iaat hiermeeook aan de buitenwe¬
reld zien dat zij streeft naar kwaliteit.

De PDCA-cyclus, een continu
proces
In elke organisatie is continu sprakevan het ontwikkelen
van beleid, of een strategie, het uitvoeren van acties om
de strategie te verwezenlijken, het controleren van de
resultaten en het evaluerenen reagerenop de resultaten.
Dezecirkelbeweging of 'loop' brengt de continuïteit van
het handelen in een organisatie in beeld. Dit wordt naar
de beschrijver ervan,W. Deming,de Deming-cyclus of
PDCA-cyclusgenoemd.De letters staan voor de volgende
acties:

Plan: Het bepalenvan de richting, de strategie, en
het stellen van doelen en het plannen van de
uitvoering.

Do: Het aanwijzen van medewerkersen middelen
(geld, tijd, outillage) en de uitvoering van het
werk.

Check:Het meten en evaluerenof de gestelde doelen
zijn gerealiseerd.

Act: Het analyserenvan de metingen, het evalueren
ervan en aanbrengenvan verbeteringen.Zo
ontstaat er weer nieuw, bijgesteld beleid. Dit is
tegelijk het sluitstuk en het begin van een
nieuwe cirkel.

Dezecirkel is de basisvan management,het sturen van
organisaties.Hierin ligt het inzetten van een continu ver¬
beterprocesal besloten.Je stelt immers - afhankelijk van
de resultaten - steedshet beleid bij. Kwaliteitsmanage¬
ment voegt aan dit uitgangspunt een structuur toe; er
wordt volgens een methode systematischaan de verbete¬
ring van de organisatie gewerkt. Dit is de kern van kwali¬
teitsmanagement.
In het bedrijfsleven, en later ook in de non-profit sector,
zijn algemenekwaliteitssystemen, of kwaliteitsmethodes,
ontwikkeld die op organisaties toegepast kunnen worden.
Elkvan dezemethodes kent een eigen invalshoeken
werkwijze. Hieronderwordt een aantal veel toegepaste
kwaliteitssystemen toegelicht.

De ISO-norm voor
kwaliteitsmanagement
ISOis de naamvan een internationale organisatie voor
standaardisering. In allerlei bedrijfstakken worden ISO
normen gebruikt om een standaard toe te passen.Dat is
handig, bijvoorbeeld voor bouwmaterialen. Eenander¬
soortig ISOproduct is ISO9001:2000. Dit is een stan¬
daard voor kwaliteitsmanagement. ISO9001:2000
bestaat uit normen waaraan een organisatie moet vol¬
doen om optimaal proces- en klantgericht te kunnen
werken.Als het ISOkwaliteitsmanagementsysteemwordt
gebruikt, worden de werkwijze en afspraken in een orga¬
nisatie in kaart gebracht, waarbij ook helder wordt
gemaakt hoe de taken, bevoegdhedenen verantwoorde-
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Iijkheden liggen. Daardoorwordt de bedrijfsvoering trans¬
parant, zodat verbeterpunten herkendworden en kunnen
worden opgepakt.Als een organisatie aan de ISO-normen
voldoet, krijgt het een certificaat. Deorganisatie heeft
dan een bewijs dat het aan de kwaliteitseisen die het
zichzelf heeft gesteld,volgens de ISO-normenvoldoet.1

Het INK-managementmodel
Het INK-model is eveneenseen methode voor het bestu¬
ren van de totale organisatie, maar werkt op een andere
manier dan ISO.Het model is gebaseerdop de samenhang
tussen negenvaste aandachtsgebieden,die bepalendzijn
voor het succesvan een organisatie. Dit zijn: leiderschap,
strategie en beleid, managementvan medewerkers,mid¬
delen en processen,medewerkers(tevredenheid),klanten
en leveranciers,maatschappij, en bestuur en financiers.
Daarnaastkent het INKverschillende fasesvan ontwikke¬
ling waarin een organisatie zich kan bevinden.Als een
organisatie start met het INK-model wordt er een positie¬
bepaling uitgevoerd om de ontwikkelingsfase vast te stel¬
len van de organisatie op dat moment. Het INK-model
dient dan als een diagnosemodel.Depositiebepaling is
een grondige analysevan wat er zich binnen de verschil¬
lende aandachtsgebiedenvan de organisatie afspeelt, aan
de hand van een reeksvragen. Daardoorwordt duidelijk
hoe het staat met de kwaliteit van leiderschap,perso¬
neelsbeleidenzovoorts.Depositiebepaling speelt een rol
in de uitwerking van een route naar opeenvolgendefasen
van ontwikkeling. Ookgaat het hier, net als bij ISO

9001:2000, om een aanpakdie gericht is op voortdurende
bewaking van de kwaliteit en op voortdurende inspannin¬
gen tot verbetering. Denadruk van het INK-model ligt
vooral op de bewustwordingskant van de mogelijkheden
voor verdere ontwikkeling en verbetering.

Het vaststellen van kritische
succesfactoren en de Balanced
Scorecard
Deanalysedie volgens het patroon van de balancedsco¬
recard wordt uitgevoerd, is gebaseerdop de missieen de
strategische doelen,op basiswaarvan kritische - bepa¬
lende - succesfactorenworden vastgesteld. Destrategi¬
schedoelen worden bekekenvanuit vier samenhangende
perspectieven;een financieel perspectief, een klantenper¬
spectief, een intern perspectief en een innovatief per¬
spectief. Perperspectief worden doelen voor de langere
termijn bepaald,en worden de prestatie-indicatoren vast¬
gesteld waarmeegemeten kan worden of de doelen wor¬
den behaald.2De kritische succesfactorenworden zoveel
mogelijk vertaald naar concrete doelstellingen.Vervolgens
wordt bepaaldwelke acties nodig zijn om de doelstellin¬
gen te bereiken.Dedoelstellingen moeten SMARTzijn:
Specifiek,Meetbaar,Actueel, Realiseerbaaren Tijdgebon¬
den. DeBalancedScorecardis goed toepasbaarop kleine
organisaties.Demethode geeft een raamwerk om de een¬
maal gekozenstrategie te implementeren.

MUSEUM BEZOEK • COLLECTIE ONTSLUITING • EDUCATIEF BEZOEK • ERFGOEDROUTES • STADSGIDSEN

Your Story Alive!™
Verras de bezoeker met uw verhaal.
De multimediagidsen van The 8ighth Day laten uw bezoeker
intenser en vollediger genieten van een tentoonstelling,
erfgoedwandeling of museumbezoek.
Sinds 5 jaar biedt The 8ighth Day diverse formats voor onderwijs,
gezin en individueel bezoek en groepen met of zonder gids.
The 8ighth Day schrijft scenario's voor deze nieuwe narratieve
vormen en realiseert boeiende en informatieve verhalen.
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evocatief en informatief format
gebruiksvriendelijke interface
group guide systeem
routing doorheen het museum
tracking van kinderen
interactie tussen bezoekers
bookmarking en e-mail
hoge resolutie beelden
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positie en object herkenning
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downloadbare content voor
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10 " Museumpeil30,najaar2008



Analyse van de drie systemen
ISO9001:2000 is geschikt om de doelen van de organisa¬
tie meetbaar te maken in de werkprocessen.Deeisendie
ISOaan werkprocessenstelt garanderendat dezeeffi¬
ciënt en effectief, en gericht op de eisenvan de klant (de
verwachtingen van het publiek en anderestakeholders)
worden uitgevoerd. ISObiedt een basisom verder te wer¬
ken aan de verbeterpunten van de in het INK-model
genoemdeaandachtsgebieden.In de ISO-systematiekis,
net als in het INK-model, de PDCA-eyelusaanwezig. In de
procesbesehrijvingenmoet dezecyclus terug komen.
Daarnaastmoeten het doel van het procesen de presta¬
tie-indicatoren helder zijn.
Bij het gebruiken van ISOworden jaarlijks de doelstellin¬
gen benoemdwaar in het komendejaar aan wordt
gewerkt. Deontwikkelingen worden geregistreerden in
het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de
resultaten. Dedoelstellingen worden dusjaarlijks vastge¬
steld. Dit is een dynamisch proces.Dewensenen eisen

van de omgeving (klanten, overheid en anderestakehol¬
ders) beïnvloedenvaak de doelstellingen die een organi¬
satie nastreeft.
Het INK-managementmodel is een diagnoseèn een stu¬
ringsinstrument, dat handvatten biedt om de organisatie
te verbeteren. Depositiebepaling van het INK levert sco¬
resop met de stand van zakenop alle deelgebiedenvd
organisatie, waarna verbeterpunten kunnen worden vast¬
gesteld. Het management kan op basisvan dezegegevens
beleidsdoelenopstellen en uitwerken in een concreet
plan.
DeBalancedScorecardbiedt door zijn structuur een
raamwerk waarmeede doelstellingen tot in detail uitge¬
werkt kunnen worden, inclusief de prioriteitstelling, plan¬
ning, benodigdeacties en verantwoordelijkheden.
Benaderingenvan kwaliteit in de museumseetor
Het begrip kwaliteitszorg of kwaliteitsmanagement kent
dus diverseverschijningsvormen.Binnen de museumsee¬
tor worden de volgende kwaliteitsinstrumenten gebruikt:

Schema Qmus kwaliteitsmodel voor museummanagement

Input

-Inbreng experts

-Verwachtingen ^ s.
PUb"ek (p|an)
-Verwachtingen ^ ^
en eisen overheid

-Verwachtingen
en eisen overige
stakeholders

-Inbreng
leveranciers

-Benchmarkinfo

-Richtlijnen en
normen sector

Management
van middelen
-Financiën

-IT

-P&O

-Huisvesting

-Veiligheid

-Publieksservice

-Inkoop

Beheer/Behoud

Informatievoorziening

Onderzoek

Bruikleenverkeer

Directie
Visie

Missie

Succes¬

factoren

Pi's

Primaire

Processen

Meting &
Analyse

Verbetervoor

stellen
Opbasisvan:
-BIgegevens
-Publieksonderz

-Leveranciers¬
relatie

-MTO

-Klachten

Collectie Publiek
Tentoonstellen

Educatie

Evenementen

Publiceren

(Check)

Interne audit
Adequate
bedrijfsvoering in
dienst van:

-Productrealisatie

-Beheersing primaire
processen

-Verbetercyclus

+ Inhoudelijke toets

Output
-Ervaring /
evaluatie publiek

-Evaluatie / toetsing
overheid

-Evaluatie overige
stakeholders

Kwaliteitszorg:
bezint eer ge begint!

Ik ben een groot voorstander van
kwaliteitszorgsystementen behoeve
van het werkplezier.
Als vaste handelingen eens lekker op
een rijtje staan, kosten ze minder
tijd, lopen ze efficiënt en kun je je
energie bestedenaan de werkelijk
belangrijke zaken in het werkzame
leven.
Maar kwaliteitszorgsystemenhebben
een grote valkuil. We zien het in de
gezondheidszorg,waar zorg is
omgezet in procedures:er staat nu
drie minuten voor het aantrekken
van een steunkous. Lang leve de

behoeften van het spreadsheet
management! Registratie van alle
handelingen geeft geen kwaliteit
aan, maar kwantiteit. Heerlijk meet¬
baar en vergadert ook zo lekker,
maar zegt uiteindelijk niets over de
werkelijke zorg en aandacht die aan
de klant worden besteed.Latenwe
dus in de cultuursector ons gezond
verstand er bij houden en het vak¬
manschapvan onze professionals
hoog blijven waarderen. Daarvoor
een tip: iemand in je organisatie die
processenen proceduresheerlijk
vindt, moet je niet vragen met bij¬
voorbeeld SPECTRUM,handboek
voor collectiemanagement aan de
slag te gaan.Voor je het weet perst

die persoonde hele organisatie in
een proceduretrein waar het aantal
parafen en formulieren niet meer te
overzienzijn. Vraag het aan iemand
die er eigenlijk niet echt van houdt
met de opdracht: keep it simple!
Heel veel succes!

AgnesVugts
Voorzittervanhet LCM
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De museumregistratie
DeStichting NederlandsMuseumregisterstelt de musea
een aantal basisvoorwaardenom opgenomente kunnen
worden in het register. Bij verlenging van de registratie
gelden twee nieuwe eisen in dezezogenaamdeherij¬
kingsronde;dezezijn gebaseerdop planning en control
door het management. Dezenieuwe eisen,die voortko¬
men uit toepassingvan de PDCA-cyclus,hebbenbetrek¬
king op het beleidsplan,dat nog minimaal een halfjaar
geldig moet zijn en waarvan de beleidsvoornemens
getoetst moeten zijn door voortgangsrapportagesof jaar¬
verslagen.Zij vragen van het museumeen meer professi¬
onele aanpakvan het managementdan bij de eersteaan¬
vraag.

SPECTRUM
Sinds kort wordt er in Nederlandgewerkt met SPECTRUM,
een systeemvan proceduresom de handelingen met een
object in het museumte registreren.SPECTRUMwaar¬
borgt een zorgvuldige, professionelegang van zaken
rondom collectiemanagement. Gezienvanuit een alge¬
meen kwaliteitsperspectief kan met SPECTRUMde kern¬
taak collectie (beheeren registratie) gedetailleerd in kaart
worden gebracht en professioneelworden uitgevoerd. Het
is daarmeeeen gedegenkwaliteitsinstrument voor musea.
Het systeemkijkt echter niet naar de processenvan de
totale organisatie.

Visitatie
Nieuw in de museumsectoris het toepassenvan visitatie.
DeVereniging van RijksgesubsidieerdeMusea (VRM)heeft
eenvisitatiemodel voor haar leden ontwikkeld. Dit als
antwoord op de wens van de staatssecretarisaf te stap¬
penvan het ingewikkelde bekostigingsmodel in de vier¬
jaarlijkse Cultuurnota-systematiek. Bij visitatie wordt de
organisatie (mede)door vakgenoten beoordeeldop orga¬
nisatie, inhoud en resultaat. Visitatie kan beschouwd
worden als een externe positiebepaling.Zowel de positie¬
bepaling van het INK als visitatie zijn instrumenten om
een organisatie in beeld te krijgen.

Qmus, een integraal kwaliteits-
managementmodel voor musea
Voor het blijvend (waar)borgenvan de kwaliteit in een or¬
ganisatie is structuur nodig waarbij, naast zakenals de
klantgerichtheid en het scherp formuleren van doelstellin¬
gen, het continue verbeterprocesin de organisatie ge¬
waarborgd is. Het continu optimaliseren van de
samenhangtussenmissieen visie, de musealeen de on¬
dersteunendeprocessen,de resultaten en de bijsturing
van het beleid (de PDCA-cyclus),moet verankerdzijn.
Hiervoor is een integraal intern kwaliteitssysteem nodig
dat reikwijdte heeft over de hele organisatie.

In 2006 deed ik onderzoeknaar verschillende algemene
methodesvan kwaliteitsmanagement en naar de moge¬
lijkheden dezete benutten voor de museumsector.3
Hieruit is het Qmusproject ontstaan, waarin de best
practicesvan bestaandesystemenworden benut voor het
uitschrijven van een kwaliteitsmodel voor musea.
In dit project zal in een pilot met een kleine groep musea
een model worden ontwikkeld. Hierbij worden de aanpak
van de hierboven genoemdesystemen,maar ook andere
invalshoekenvoor kwaliteit uit anderesectoren bekeken
op het praktische nut voor musea.Aan de hand van de
ervaringen in de pilot wordt een model uitgewerkt dat

museakunnen benutten voor een eigen kwaliteitssys¬
teem.
In het Qmus-model is het borgen van de kwaliteit door
middel van een integraal systeemhet uitgangspunt.
Daarin wordt, naast het in kaart brengenvan de primaire
musealeprocessencollectie en publiek en de ondersteu¬
nende processen,door het afsprekenvan eenverbeter¬
cyclus de kwaliteit verankerd.
Qmuswordt een model dat een museumorganisatiegoed
in kaart brengt en zorgt voor een optimale samenhang
tussen de missie,het beleid en de uitvoering. Dit bevor¬
dert een goedebedrijfsvoering en levert een belangrijke
bijdrage aan de inhoudelijke kwaliteit van de organisatie.
Zo kan in de toekomst elke mogelijke toets, intern of van
buitenaf, goed worden doorstaan.

1 Met ingang van 2005 is het Legermuseumte Delft ISO-gecertificeerd: het heeft
alle processenvolgens de eisenvan ISO9001:2000 uitgewerkt en vastgelegd in
een handboek.De reikwijdte van het certificatietraject was "het exposeren,publi
ceren, het verzorgenvan educatie, het houden van evenementen,het beantwoor
den van publieksvragenen het collectioneren en beherenvan de Rijkscollectie."
Het Rijksmuseumvoor Volkenkundeheeft het procescollectiebeheer ISO-gecerti-
ficeerd.

2 Eenprestatie-indicator is een meetbare kwantitatieve of kwalitatieve grootheid
die de toestand van of ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. Eer
prestatie-indicator is dus een meetbaar gemaaktedoelstelling. Op basisvan de
prestatie-indicatoren kan het managementsnel beoordelenhoe de organisatie
scoort op de bedrijfsaspectendie belangrijk zijn.

3 Focusop Museummanagement.ElsThijssen.Reinwardt Academie,faculteit muse
ologie van de Hogeschoolvan Amsterdam,2006
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Musea en kwaliteits¬
zorg

Rondde recente eeuwwisseling
begon de erfgoedsector in Nederland
na te denkenover systemenvan
kwaliteitzorg. Binnen dezesector
hebbenalleen de museade kans
gemist om op dat moment te gaan
werken aan verbetering van hun
bedrijfsvoering, kwaliteitsverhoging
en certificering. Inmiddels kennen
wij normen voor het archeologisch
bedrijf (de Kwaliteitsnorm Neder¬
landseArcheologie), hebbende bibli¬
otheken nationale criteria ontwikkeld
voor dienstverlening en de archieven
voor klantenonderzoeken -handves¬
ten. Alleen de museazijn niet verder
gekomendan een inmiddels al weer
verouderd en niet algemeengeac¬
cepteerd Museumregister.Ook is bij
hen bezoekersonderzoeksterk
gericht op de samenstelling van het
publiek en niet op de kwaliteit van
de publieksbeleving.Enonderlinge
afsprakenover bijvoorbeeld bruikle¬
nen, afstoten of veiligheidszorg zijn
nog steedsniet voor de hele sector
bindend. Museazelf verklaren dit
gebrekaan kwaliteitsontwikkeling
uit hun uniciteit en grote onderlinge
verscheidenheid.Voor buitenstaan¬

ders lijkt het eerdervoort te komen
uit afkeer van normering en regule¬
ring en schroom om anderen - colle¬
ga's of externen - deelgenoot te
makenvan hun bedrijfsgeheimen.

Het wordt tijd dat dit museaalautis¬
me doorbrokenwordt. Enhet wordt
ook tijd om daarvoor een einde te
makenaan de verdeeldheidvan
musealekoepelorganisatiesen
belangenbehartigers.In de museale
sector kennenwij de Nederlandse
MuseumVereniging, deVereniging
RijksgesubsidieerdeMuseaen het
Landelijk Contact Museumconsulen¬
ten, het Museumregister,Erfgoed
Nederland,de Erfgoedinspectieen
het Instituut Collectie Nederland.
Allen hebbeneen eigen achterban,
slecht op elkaar afgestemdetaken¬
pakketten en uiteenlopendevisies op
wat kwaliteit is of zou moeten zijn
bij musea.Het wordt tijd dat musea
én hun organisaties een eenduidige
visie op kwaliteit ontwikkelen.
Ooit heette een ministeriële nota
over de musea'Kiezenvoor Kwali¬
teit'! Latenwe in de bestemuseale
traditie deze leuze uit het depot
halen, afstoffen en opnieuw presen¬
teren.

Charlotte van Rappard

Erfgoedinspectie

Ministerie OCVJ

Restauratie atelier Sterken BV
Atelier voor restauratie en conservering
van papier en perkament

Brieven & Archieven

Boeken & Banden

Prenten & Grafiek

Kaarten & Wandkaarten

Charters & Zegels

DocumentenWachtis een service van Restauratieatelier Sterken BV en gericht op
schade preventie.

DocumentenWachtis de officiële partner van Isotron NederlandBV voor
gammabestralingvoor de gehele Cultureleen Administratieve sector
in de Beneluxen Duitsland.

Engelanderholt3, 7361 CZ Beekbergen
T. 055-5423147 F. 055-5430614

E.info@sterken.nl Meer informatie op: www.sterken.nl
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■
Girbe Buist

Adviseur Musea en
Erfgoed,provincie
Overijssel

(foto's:
RebeccaSchoeters)

Kwaliteitszorg in musea
Verslag van een rondetafelgesprek
Een aantal museumdirecteuren, medewerkers en museumconsulenten uit
Vlaanderen en Nederland kwam op 26 augustus bij elkaar voor een
ronde tafelgesprek over kwaliteitszorg in musea. Dit gesprek vond plaats
bij Erfgoed Brabant in Den Bosch op initiatief van de redactie van
Museumpeil. Deelnemerswaren Marjan Debaene,Min de Meersman,
Stijn van Genuchten, Véronique Lambert, Charlotte van Rappard, Jos
Schatorjé, Steven Thielemans, Peter Thoben, Reinoud Van Acker, Girbe
Buist, RebeccaSchoeters, Jacobus Trijsburg en Annette Gaalman.
Het eerste deel van het gesprek ging vooral over de rol van de overheid
bij kwaliteitszorg in musea. In het tweede deel van het gesprek kwamen
diverse aspecten van interne kwaliteitszorg in musea aan bod.

Politiek draagvlak
PeterThobenzet in het begin de toon van het gesprek
met zijn opmerking dat politiek draagvlak essentieel is
voor succesvollekwaliteitszorg in musea.Als de gemeen¬
telijke overheid dwars ligt of weinig interesse in je
museumheeft, dan kun je het volgens hem wel schudden
met de kwaliteitszorg. Hij kreegmet zijn opmerking bijval
van diverseandere museumdirecteuren.Deoverheid
rekent de meestemuseaniet af op kwaliteitszorg en inte¬
graal beleid, maar op bezoekersaantallen,zo stelt men.
Hier wreekt zich, aldus de aanwezigen,het feit dat
Nederlandgeen museumwet kent die voorschrijft wat de
verschillende overhedenaan museumbeleidmoeten doen.
Het staat elke Nederlandsegemeenteen provincie volko¬
men vrij wat zij aan museumbeleidwillen doen.
Als museumbenje dan erg afhankelijk van de voorkeuren
van plaatselijke politici. In sommige gevallen pakt dat
goed uit, in anderegevallen kan dat ook slecht uitpakken
en hebbende lokale bestuurdersgeen boodschapaan het
museumregisterof kwaliteitszorg in het algemeen.
Vlaanderen lijkt daarom op dit punt in het voordeel
omdat men hier het erfgoeddecreet kent dat wettelijke
kadersvoor museumbeleidschept. Bovendienkrijgen
museadie volgens het museumdecreeterkendworden
bepaaldefinanciële garanties van deVlaamseGemeen¬
schap.

Sinds het MuseumdecreetkunnenVlaamsemuseaeen
aanvraagdoen om erkend te worden. Hiervoor dienen zij
aan eenvooropgestelde lijst van voorwaarden te voldoen.
Dezezijn geïnspireerddoor de ICOM-definitie. Samen
met de erkenning kan een museumook een indeling aan¬
vragen. Dezeis gekoppeldaan bepaaldesubsidiebedragen.
Erzijn drie indelingen: basis,regionaal en landelijk. Aan
elke indeling zijn criteria gekoppeld,die betrekking heb¬
ben op onder meer uitstraling, reikwijdte van de collectie,
graad van uitvoering van de basisfuncties,etc.
Bij alle drie subsidieniveausgeldt net als in Nederland
dat een museumhet hiermeealleen niet redt en afhanke¬
lijk blijft van andere inkomstenbronnen.Vaak is dat de
lokale overheid omdat die dikwijls ook de eigenaar is van
het museum.In sommige gevallen is de provincie de
eigenaar.In de praktijk ondersteunt de lokale overheid
ook dikwijls museadie regionaal zijn ingeschaald.
StevenThielemansstelt daarom dat Vlaamsemuseadoor
het Museumdecreetniet per definitie beter af zijn dan de
Nederlandse.Ook in Vlaanderen is gemeentelijke
financiële ondersteuning voor museaerg belangrijk.
Volgenshem doen museaer daaromverstandig aan hun
beleidsplanaan te laten sluiten bij de algemenedoelstel¬
lingen van het gemeentelijk beleid.

Positieve effecten
Min de Meersmangeeft een aantal voorbeeldenwaarbij
de gemeenten naar aanleiding van museumerkenningin
actie kwamen ten behoevevan musea.Wel benadrukt ze
de verschillende rollen van de verschillende overheden in
België. In Vlaanderen is het de Vlaamseoverheid die de
kwaliteitszorg via museumerkenninginitieerde terwijl de
federale overheid geen erkeningssysteemhanteert en de
zorg voor kwaliteit meer uit de kokervan de federale
museazelf komt.
JacobusTrijsburg brengt het gesprekna dezediscussieop
het interne procesvan kwaliteitszorg van musea.Jos
Schatorjé stelt dat kwaliteitszorg alleen succesvolis als
dezewordt gedragendoor alle medewerkers.Bovendien
kan de musealekwaliteit volgens hem alleen worden ver¬
hoogd als je medewerkersvoortdurend bijschoolt. Daarom
zijn integrale scholingsplannenvolgensJos broodnodig.

14 " Museumpeil30,najaar2008



Wat hem betreft zou het hebbenvan zo'n scholingsplan
een extra eis in het museumregistermoeten zijn. Ookziet
hij het aanbodvan museumcursussenals een belangrijke
taak voor museumconsulenten.

Intern draagvlak
Charlotte van Rappardbenadrukt nog eensdat kwaliteits¬
zorg een proces is dat door medewerkerszelf moet wor¬
den gedragen.Als je als museumonderdelenvan dit pro¬
ces uitbesteedt aan externe partijen dan gaat dit vaak ten
koste van de motivatie van je eigen personeel.Voorstellen
waarmee personeelsledenzelf komen, hebbenmeer kans
van slagendan voorstellen uit de kokervan externe par¬
tijen.
JosSchatorjé mist verder in de criteria van het Museum-
register eisenmet betrekking tot publieksbereik.Hij vindt
het merkwaardig datje bijvoorbeeld als museumaan alle
eisenvan het Museumregister kunt voldoen en toch maar
heel weinig publiek trekt of nauwelijks door het publiek
wordt gewaardeerd.Het Museumregister neemt op die
manier het museumpublieknauwelijks serieus.Naar zijn
mening zou het museumregisterminimaal mogen eisen
dat een museumaan publieksonderzoekdoet.
Reinoudvan Acker is ook van mening dat museade
waardering van hun publiek moeten betrekken bij kwali¬
teitszorg. Zo is het interessant om te melden dat het
publiek vaak andere graadmetershanteert dan de muse¬
ummedewerkerszelf.
Véronique Lambert houdt daarom een pleidooi om per¬
manent publieksonderzoekuit te voeren om constante
kwaliteitszorg te sturen zonder het publiek daarbij slaafs
te volgen.

Sterrensysteem
Girbe Buist stelt de vraag of het wenselijk is om het
Museumregister uit te breiden met een sterrensysteem,
zodat museazich onderling in het kadervan de kwali¬
teitszorg beter kunnen vergelijken. Enhij vraagt zich af of
de verschillende niveausvan de Vlaamsemuseumerken¬
ning al een eersteaanzet zijn naar een dergelijk systeem.
DeVlaamsevertegenwoordigersmakenduidelijk dat de
verschillende niveausvan de museumerkenningniets zeg¬
gen over de kwaliteit van een museum,maar meer iets
over de reikwijdte en schaalgrootte van de verschillende
collecties en de museumwerking
Het Vlaamsemuseumdecreetheeft volgens Rebecca
Schoetersnooit een sterrensysteemvoor ogen gehad. Een
landelijk museum is niet automatisch beter of kwaliteits¬
voller dan een regionaal of basis(museum);het geeft aan
dat zij aan bepaaldecriteria kwaliteitsvol voldoen en op
een bepaaldeschaal goed opereren.De indeling is er in

feite gekomenom de subsidiering goed te kunnen rege¬
len. Wel spreekt het voor zich dat een museummet een
lokale werking, een lokale collectie en een lokaal publiek-
bereik een relatief beperkte staf en minder middelen
nodig heeft dan een museumdat zich op nationaal en
zelfs internationaal vlak profileert.
Charlotte van Rappardis niet voor een sterrensysteema
la de Michelingids. Wel bepleit zij eenverfijning van de
eisen en meer maatwerk. Dehuidige eisenvan het muse¬
umregister zijn bijvoorbeeld niet erg toepasbaarop bota¬
nische- en dierentuinen.

Benchmarking
Stijn van Genuchtenspreekt de wens uit dat er naast het
Museumregistereen systeemvan benchmarking wordt
ontwikkeld, waarmeemuseaonderling te vergelijken zijn.
Tien Groninger museahebbenCharlotte van Rappard
ingehuurd om zo'n systeemte ontwikkelen, zodat zij
elkaar via benchmarking onderling kunnen vergelijken.
Dat wilde men aanvankelijk zowel op een zachte als op
een harde manier doen. Bij zachte benchmarkingverge¬
lijkt men algemene kwaliteitszorg van de verschillende
museamet elkaar.
Bij harde benchmarking gaat het om alleen harde cijfers
als bezoekcijfers,aantal formatieplaatsen en omvang van
de collectie. Omdat de museageen overeenstemming
konden bereikenover de manier waarop men de zachte
benchmarkingwilde meten, concentreert het onderzoek
zich nu vooral op de harde benchmarking.Charlotte van
Rappardziet wel als knelpunt bij de ontwikkeling van de
zachte benchmarking dat sommigemuseaweigeren
anderen in hun keukente laten kijken.

Europese normen
Verder komt de wenselijkheid van Europesemuseumnor¬
men ter sprake.Het gezelschapvond dit wel iets om naar
te streven, maar ziet dit niet als noodzakelijk.Zulke nor¬
men bevorderenwel de Europesesamenwerking.Boven¬
dien zijn diversenormen van de Vlaamsemuseumerken¬
ning en het NederlandseMuseumregisterook al afgeleid
van een aantal Europeseof internationale normen en
definities zoals de ICOM-definitie. Ook komt de wense¬
lijkheid van zelfevaluatie bij de kwaliteitszorg ter sprake.
Deaanwezigenzien dit als wenselijk, maar vanwege
objectiviteit acht men aanvullendevisitatie of interviews
van stakeholdersvan het museumnoodzakelijk. Dehuidi¬
ge museumregistratie kent trouwens ook al een duidelijk
moment van zelfevaluatie.■
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maar ook bij anderemuseadie dezeambitie niet hadden.
Musea nemen hun taken veel serieuzer,hebbenmeer oog
voor de diversefacetten van de verschillendemuseum-
taken en voor een evenwichtiger invulling daarvan.Het
doordacht en gestructureerd bezig zijn met de vier pijlers
van het museumwezenis eenverworvenheid van deze
ontwikkelingen. In het hele museumveldis het besef
doorgedrongendat een museummeer is- en moet zijn-
dan gewoon maar eenverzameling van tentoongestelde
voorwerpen.

Meerjarenplanning
JosSchatorjé drukt de museumdirecteurenop het hart
wel rekening te houden met de wensenvan de overheid,
maar het beleid daar niet helemaal van af te laten han¬
gen. Het is van belang om voor jezelf een langetermijn-
visie te ontwikkelen voor pakweg de komendetien jaar.
Dezevisie kun je dan tussentijds aanpassenaan de ver¬
schillende kansenen bedreigingendie tijdens de rit voor
het museumontstaan. Marjan Debaeneonderstreept ten¬
slotte nog eenshet belang van een meerjarenplanning
van een museum.

Aan het einde van het gesprekconcludeert JacobusTrijs¬
burg dat zowel de Vlaamsemuseumerkenningals de
Nederlandsemuseumregistratie op sommige punten wel¬
iswaar verbeterd kunnen worden, maar dat dezesyste¬
men bij de museatoch een omslag in het denkenover
kwaliteitszorg hebbenveroorzaakt.
Zowel Museumdecreetals museumregistratie hebbeneen
positief en stimulerend effect gehad op een groot deel
van de musea in Nederlanden Vlaanderen. In de eerste
plaats bij de instellingen die een erkenning nastreefden,

Deelnemersaan het gesprek waren:
Marjan Debaene(museumM Leuven),
Min de Meersman
(Koninklijk Museumvoor Midden Afrika, Tervuren),
Stijn van Genuchten
(OpenluchtmuseumHet Hoogeland,Warffum (NL)),
Véronique Lambert (MuseumKortrijk 1302),
Charlotte van Rappard(Erfgoedinspectie(NL)),
JosSchatorjé (LimburgsMuseum,Venlo),
StevenThielemans(MuseaBewaarbibliothekenen
Erfgoedstad Antwerpen),
PeterThoben (Museum Kempenland,Eindhoven),
ReinoudVanAcker,
(museumconsulentWest Vlaanderen),
Girbe Buist (museumconsulentprovincie Overijssel),
RebeccaSchoeters(museumconsulentprovincie
Vlaams-Brabant),
JacobusTrijsburg (GeldersErfgoed)

Stoffering van wanden en plafonds, voor
kussens, gordijnen, verduistering, spandoeken en ga
zo maar door. In legio kwaliteiten. In alle kleuren
van het spectrum, op alle locaties in binnen- en
buitenland. Voor feesten en evenementen,
tentoonstellingen en beurzen.
Banieren onder andere van Drop-/Signpaper
inclusief bedrukking
Alle gewenste atelierwerkzaamheden
Textielgroothandel
Het brandwerend impregneren van textiel
Full colour groot formaat bedrukking
tot 5 meter breedte, naadloos

experts •
met optimale •
mogelijkheden •
en maximale •
ervaring •

BV

Tentoonstellingsstofferingen
Sterrebaan 4, 3542 DK Utrecht
Tel. 030-2414122, Fax 030-2411724
E-mail info@tetos.nl
Website www.tetos.nl
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Kwaliteitszorg door de bril van
Europesemuseumconsulenten be
Van 27 tot en met 31 mei vond in Graz (Oostenrijk) de 7de editie plaats
van EMAC, European Museum Advisors Conference. Dezeconferentie
wordt om de twee a driejaar georganiseerd, telkens in een ander
gastland maar met steeds hetzelfde doel: ontmoeting tussen collega¬
museumconsulenten en -adviseurs uit Europa waarbij ontwikkelingen in
de sector worden toegelicht en besproken aan de hand van lezingen,
discussiemomenten, praktijkvoorbeelden en plaatsbezoeken.

Dat MUSIS(Museenund Sammlungen in der Steiermark)
zich kandidaat stelde om de 7e editie van EMACte orga¬
niseren had zo zijn reden. In Oostenrijk is er immers de
laatste 10jaar een positieve ontwikkeling van de musea
merkbaar,zowel op vlak van professionalismeals wat de
financiële middelen betreft. Gaandewegworden de zwak¬
ke punten gedetecteerden geanalyseerd;een proces is in
gang gezet om tot programma'svoor kwaliteitszorg te
komen.Men tracht een antwoord te vinden op de vragen:
wat houdt het succesin van een museum?En: hoe
bereikt een museumdit en kan het dit behoudenen
voortzetten? Hierbij worden de omstandighedenen voor¬
waarden onderzocht die gecreëerdmoeten worden. Vra¬
gen die ook in andere landen circuleren en waar in som¬
mige gevallen een aanzet tot antwoord al gevonden is.
EMACbleek een goedegelegenheidom het allemaal eens
onder de loep te nemen.

Museum prijzen
Zo had MassimoNegri (directeur van het European
Museum Forum)uit Italië het over de verschuiving van
het concept van publieke kwaliteit naar de adoptie van
TQM (TotalQuality Management) modellen in musea.Hij
baseertzich hiervoor op de ervaringenvan zichzelf en
collega's tijdens 30 jaar plaatsbezoekenen doorlichtingen
van in totaal meer dan 1600 musea in het kadervan The
EuropeanMuseumof the YearAward (EMYA),TheMiche-
letti Award en TheCouncil of EuropeMuseum Prize.
DeEMYAbijvoorbeeld focust op de gebiedenvan kwali¬
teit die worden ervaren door het publiek. Deaanzet hier¬
toe werd gegevendoor Kenneth Hudson. In 1986 al
beschouwdehij het museumals een pakket van kwalitei¬
ten, waarin volgens hem 10 elementen zaten:
het gebouw
de collecties
de presentatie en interpretatie van het getoonde
materiaal
museumpublicatiesen de winkel
de educatieve programma's
andereactiviteiten dan dezedie opzettelijk en
duidelijk educatief zijn
publiciteit en marketing
management
aandacht voor het fysieke comfort van de bezoekers
de algemeneatmosfeer van het museum

en tot slot iets wat eerder ongrijpbaar is maar toch een
belangrijke kwaliteit, onder de noemervan 'ideeën,ver¬
beelding.dn 1997 publiceerdeHudsoneen tekst over het
concept van publieke kwaliteit in musea,waarbij het
vooral een kwestie van evenwicht wordt genoemd.

Total Quality Management
Tussentijds,in 1988, was er de stichting van de European
Foundation for Quality Management. Dit leidde tot de
verschuiving van een empirische benadering naar de
experimentele adoptie van modellen van kwaliteitsmana-
gament. TQM kan best omschrevenworden als een set
van concept, methoden en managementtechnieken
gericht op het creërenen onderhouden in een bedrijf van
culturele en arbeidsvoorwaardenom goede resultaten te
krijgen. In Italië werd het model - dat negen criteria
omvat en oorspronkelijk voor bedrijven werd opgesteld -
aangepastvoor musea.
Het omvat:
leiderschap
human resourcesmanagement
beleid en doelstellingen
middelen
processen
resultaten van het personeel
tevredenheid van de bezoeker
impact op de gemeenschap,de omgeving, ...
sleutelkwesties in organisaties

keken
RebeccaSchoeters
museumconsulent
provincie
Vlaams-Brabant

Bezoekaanhet
stedelijkmuseum
in Radkersburg.

(Foto: Musis)
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Sfeerbeeldvanhet
EMAC-congres.

(foto: Musis)

Belangrijk is ook om voor ogen te houden dat kwaliteits¬
vol management niet noodzakelijk overeenkomtmet
kwaliteit zoals ervaren door het publiek. Dit draagt mis¬
schien wel bij tot de terughoudendheid of zelfs aversie
die in het begin bij vele museaheerst ten opzichte van
kwaliteitsmanagement. 'Het is te moeilijk', 'we hebben
geen geld', ... zijn niet uit de lucht gegrepen.Het is zo,
kwaliteit heeft zijn prijs en komt niet vanzelf. Eencultuur
van kwaliteit moet groeien, ook in musea.Ener bestaan
tal van instrumenten die hiertoe kunnen prikkelen,zoals
een charter met de aangebodendiensten (bv.bezoekers-
voorwaarden), een definiëring van indicatoren om presta¬
ties te meten, systematischeenquêtesvan bezoekersen
gebruikers,kwantitatieve en kwalitatieve enquêtesvan de
tevredenheid van bezoekers,enquêtesover tevredenheid
op personeelsniveau,een systeemvan zelf-evaluatie, ...

Fins model
In Finland is trouwens sinds kort een evaluatie- of beoor¬
delingsmodel in gebruik. UIla Teras(curator van het Hel¬
sinki City Museum - Central UusimaaProvincial
Museum)en EevaKukko (adviseurvan The National
Boardof Antiquities) getuigden over dit project 'naar de
ontwikkeling van de museumwerking' dat startte in 2005
en uiteindelijk leidde tot een vier-jarenplan. Bedoeling is
om van 2007 tot en met 2010 richtlijnen uit te werken
voor de provinciale museumwerkingwaarbij ook de rol
van het provinciaal museumzal herbekekenworden.
Het Finsebeoordelingsmodelzelf werd uitgewerkt in vier
werkgroepenmet in totaal 56 professionelemuseumme¬
dewerkers.Het model bestaat uit drie onderdelen,
namelijk.
management,administratie en ondersteunings¬
processen
kernactiviteiten
impact

Vooreerst is er een zelfevaluatiemodel. Dit model is voor
de professionelemuseavrij beschikbaarop het web. Deel¬
name is op vrijwillige basisen de museabeslissenzelf
hoe ze de resultaten toepassenin de ontwikkeling van
hun werking. Daarnaastis er ook een externe beoorde¬
lingsmethode die gebaseerdis op het principe van peer
review. Elk professioneelmuseumkan zo'n beoordeling
vrijwillig aanvragen.Voor de beoordeling wordt beroep

«ft

gedaanop een netwerk van evaluatoren dat gecoördi¬
neerdwordt door de DevelopmentUnit van de National
Boardof Antiquities. Debeoordelingwordt telkens door 3
evaluatoren (op vrijwillige basis)voor elk museum indivi¬
dueel uitgevoerd, er wordt dus niet vergelekenmet de
anderemusea.

Piemonte: initiatief van vrijwilligers
Waar het Finsevoorbeeld focust op de 'professionele'
musea,lichtte Nicoletta Gazzeri(training managervan de
FondazioneFitzcarraldo) uit Italië een Piemonteesinitia¬
tief toe met vrijwilligers in musea.In de Piemontese
regio blijkt 47,3% van de museagerund te worden door
vrijwilligers, er zijn ca. 3900 onbetaalde versus 1500
betaalde medewerkersen meer dan 80% van de musea
heeft tenminste éénvrijwilliger. Dezecijfers zetten de
FondazioneFitzcarraldo ertoe een project specifiek voor
vrijwilligers in de museate starten. Doelstelling was de
standaardenvoor kwaliteit te verhogen door beter zorg te
dragenvoor het vrijwi Iligersbeleid,de rekrutering, trai¬
ning en motivering. Deeerste fase bestond uit operatio¬
nele instrumenten zoals een handboek; in een tweede
fase komen richtlijnen voor het verbeteren van het beleid
en de relaties tussen museaen vrijwilligers aan bod.
Het informatieve handboekdat in 2006 werd uitgegeven
voor de vrijwillige medewerkersvan een museumen in de
regio van Piemontegratis wordt verspreid, informeert
over wetgeving en musea in de regio, verhoogt de
bewustwording van de publieke functie, geeft praktische
en operationeel adviesen besteedt aandacht aan de
publieke plichten.

Meer specifiek omvat het handboekvolgende elementen:
een inleiding tot de identiteit, de doelstellingen en de
functies van een eigentijds museum
informatie over bestaandewetten en de ethische
codevoor vrijwilligers en vrienden van een museum
een korte synthesevan het wettelijke kadervoor
museaen van de kwaliteitsstandaarden
eenvoorstelling van de Piemontesemusea,van
beschikbarevoordeelkaartenen andere bruikbare
informatie voor bezoekers
een praktische gids over hoe eenverwelkomende
atmosfeer te creëren binnen het museum
een basiswoordenschatom informatie in het Engels
te geven
basiselementenvoor EHBO
basiselementenvoor gedrag bij calamiteiten

Dezeen andere praktijkvoorbeelden illustreerden tijdens
deze7de editie van EMAChoe kwaliteitszorg letterlijk en
figuurlijk geen grenzen kent. Het is een item dat zich
manifesteert bij museabinnen heel Europaen daarbuiten
en dit doorheenalle geledingenvan de museumwerking.
Het is een gegevendat niet alleen medewerkersvan
museaberoert, maar ook museumconsulentenintrigeert
en inspireert.

Wilt u meer weten over deze7de editie van EMACen de
ideeënvan Europesemuseumconsulentenen -adviseurs:
kijk dan op www.musis.at.

Het bijwonen van de conferentie gebeurdemet de steun van de EuropeseCommissie
via de GRUNDTVIG-aetievan het Europese'EenLevenLangLeren'-programma.

1. R. Hudson,Theconcept of PublicQuallty in Museums1997.
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Is er leven na de nulmeting?
Instrumenten voor kwaliteitsmanagement in musea
Door allerlei oorzaken verloopt de invoering van systemen van
kwaliteitszorg voor musea in Nederland problematisch en traag.
De Nederlandse musea hebben ten opzichte van de collega's uit de
archiefwereld en uit die van de archeologie een behoorlijke achterstand
opgelopen. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. De laatste paar
jaren heeft de Nederlandse museumwereld zeker niet stilgezeten waar
het gaat om het ontwikkelen van instrumenten waarmee musea hun
eigen prestaties op velerlei gebied kunnen meten, onderzoeken,
vergelijken en waarderen. Drie nieuwe instrumenten zagen het licht:
de scan van Cultural Governance, de Handleiding en Vragenlijst
Zelfevaluatie van de Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) met
het Visitatieprotocol en het Museum Analyse Systeem van de
Nederlandse Museumvereniging (NMV).1

Kwaliteitszorg begint altijd met de constatering: alles kan
altijd beter. Maar beter dan wat? Van waar vertrekken
we?Wat de hier besprokendrie instrumenten met elkaar
gemeenhebben is dat zij de gebruiker helpen bij het vin¬
den van een antwoord op dezevraag: waar sta ik nu? De
drie systemenwillen museahelpen hun nulmeting te
doen door middel van scan,evaluatie en analyse.Deuit¬
komst stelt hen vervolgens in staat om verbeteringen te
formuleren, waarna als het goed is ook ooit eenseen
één-, twee- of driemeting kan plaatsvinden. Eenander
belangrijk kenmerkvan de drie instrumenten is dat het
geen door externen opgelegdescreening is, of een stren¬
ge inspectie,maar methodesom eerst zelf na te gaan
waar je staat. Zeker in de relatie met subsidiegeverseen
belangrijk aspect.

Scan Cultural Governance
Met de Cultural GovernanceScan,ontwikkeld door de
Stichting Kunst EtZakenen op te roepenop de website
van de organisatie, krijgt een instelling snel inzicht in het
bestuur van zijn organisatie. Door de vragenlijst in te vul¬
len is ook na te gaan in hoeverrede instelling voldoet
aan de CodeCultural Governance.
Erzijn drie varianten van de vragenlijst: die voor instel¬
lingen met een Raad-van-Toezicht-model,die met een
Bestuur- en Directiemodel en éénvoor instellingen met
een Bestuumodel.Devragenlijst bestaat uit 34 vragen.
Na invulling van de scanworden de antwoorden door het
programmateamverwerkt en geretourneerd. Belangrijke
vragen hebbenbetrekking op het al of niet werken met
profielschetsenvan bestuurders,het werken met roosters
van aftreden, wel of geen herbenoeming,openheid over
nevenfuncties,openheid in de verhoudingen met mede¬
werkers,evaluatie van strategie, algemeenbeleid en
financien. Desite van Cultural Governancebiedt ook een
keur aan hulpmiddelen waarmeeeen bestuur regelingen
zelf verder kan invullen. Zo zijn er voorbeeldenvan regle¬
menten, lijsten met aandachtspuntenvoor interne taak¬
verdeling, zelfevaluatie, informatievoorziening en nog

veel meer.Descan geeft de instelling niet alleen een
goed beeld van zijn bestuurlijk functioneren, maar geeft
tegelijkertijd met de vragenlijst de instelling een hulp¬
middel om zichzelf te onderzoeken,waardoor consequen¬
te en systematischebeoordeling van het eigen functione¬
ren mogelijk wordt

Zelfevaluatie en visitatie
DeVereniging van RijksgesubsidieerdeMusea (VRM)ont¬
wikkelde een systeemvan interne kwaliteitsmeting (zelf¬
evaluatie) en daaropvolgendexterne beoordeling van het
museaalfunctioneren door middel van visitatie. Op haar
website zegt de vereniging daarover: 'De Handleiding
zelfevaluatie stelt u in de gelegenheidhet handelen in
uw museumtegen het licht te houden. Het makenvan
een zelfevaluatie is de eerste (en belangrijkste) stap in
het visitatietraject. Het zelfevaluatierapport is het scha-
kelpunt tussen uw interne kwaliteitszorg en de externe
kwaliteitsbeoordeling door de visitatiecommissie.'De lijst
van vragen die in de zelfevaluatie gesteld worden is van
de website te downloaden of als publicatie bij de vereni-

Jan Sparreboom
Adviseur
bedrijfsvoering en
kwaliteitszorg
Stichting Cultureel
Erfgoed
Noord-Holland

Zelfevaluatie

(foto:RikDoornberg)
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ging te bestellen. En kan als basisdienen voor ieder
museumdat zijn eigen prestaties inzichtelijk wil maken.
De lijst bevat pittige en kritische vragen, wellicht meer
gericht op het functioneren van 'grote' musea,maar ook
kleine(re)museakunnen er als checklist zeker hun voor¬
deel meedoen. Bij de algemenevragen bijvoorbeeld
wordt geïnformeerd naar de missievan het museum,op
welke manier die tot stand is gekomen,en of er een
SWOT-analyseof een omgevingsverkenningaan ten
grondslag ligt. Andere vragen hebbenbetrekking op de
kennis die er in het museum is over kenmerkenvan het
eigen publiek, welke instrumenten het museumhanteert
om die kennismeeop te doen en of het museumsamen¬
werkt met andere maatschappelijkeorganisaties en scho¬
len om bepaaldedoelgroepente bereiken. In dit bestek
zullen we niet alle vragen gaan beschrijven;we verwijzen
graag naar de website en het document. Van belang is
ook hier dat het werken met vragenlijsten of checklists
op zichzelf al een belangrijke omslag kan betekenenvoor
de wijze waarop een museumde 'plan - do - check -
act'-cyclus ingaat.
Devisitatie is een instrument waarmeegetracht wordt
een onafhankelijk oordeel te verkrijgen van deskundige
buitenstaanders.Het 'bezoek'wordt gestructureerd en
goedvoorbereid, en moet voldoen aan belangrijke voor¬
waarden qua vorm, informatievoorziening, samenstelling
van de commissieen inhoud van het uit te voeren onder¬
zoek. Hiertoe heeft deVRM eenvisitatieprotocol ontwor¬
pen,waarin de opdracht van de visitatie staat omschre¬
ven, de daarbij te betrekken beleidsstukkenen de
inrichting van het visitatieproces.2

Museumadvies (j/j
adviseert en ondersteunt musea

Kwaliteitsmanagement

Beleids- en Ondernemingsplannen

Projectontwikkeling & Coördinatie

Fondsenwerving

Interim Management

Archimedesplantsoen 20 - 1 1098 KC Amsterdam

T 020 -694 91 74 M 06 -517 206 21

jssen@museumadvies.nl www.museumadvies.nl

Hoeeerlijk zal een museumzijn
in zijn evaluatie, als de bekostigende
partij invloed krijgt op dit proces?

Getoetst wordt in hoofdzaakde door het museumzelf
opgesteldezelfevaluatie. Opdracht tot de visitatie wordt
volgens het visitatieprotocol verstrekt door de directeur
van het museum,een saillant punt, omdat al tijdens de
eerste pilot met het Rijksmuseumvoor Volkenkundede
minister het opdrachtgeverschapheeft overgenomen.3
Hier rakenwe aan een belangrijk discussiepunt rond toe¬
passingvan kwaliteitssystemen: hoe eerlijk zal een muse¬
um over zichzelf in zijn evaluatie zijn als de bekostigende
partij (overheid) invloed krijgt op het proces?Envan de
andere kant: hoe doeltreffend zal de zelfevaluatie zijn
wanneer hij als vrijblijvende exercitie, en zonder dwin¬
gende (financiële) gevolgen,zal worden gedaan?

Museum Analyse Systeem
Onderdezenaam introduceerde de NMV voor haar leden
in maart van dit jaar de mogelijkheid om een benchmark
te doen op basisvan gegevensen kengetallen die de
deelnemendemusea in het systeemer zelf in brengen.
Informatie wordt verzameldover verschillende onderwer¬
pen,zoals het financieel beheer,het personeelsbestand,
de collectie en fysieke gegevens.
Het systeemwerkt on-line. Voor het beheervan de gege¬
vens is een stichting opgericht: MuseAna,waarin verte¬
genwoordigersvan NMV enVRM samenzitting hebben.
Op de site van de NMV lezenwe: "Doel van het systeem
is het genererenvan een uitgebreide benchmark in de
vorm van een on-line raadpleegbaredatabasewaarin
museaop relevante vragen een antwoord kunnen vinden
over vergelijkbare instellingen. Nooit één-op-één, maar
wel binnen zelf te selecterengroepenvan collega-musea.
Ondervoorwaarde dat die collega-museaaan het systeem
deelnemen,uiteraard. Heeft u zich wel eensafgevraagd
hoe uw collega's met hun financiën omgaan?Of welke
bezoekersaantallengemiddeld in de museauit uw stad
worden behaald?Het MuseumAnalyseSysteemgeeft
antwoord!"4 Ook hier de mogelijkheid om als museum
vragen te stellen, niet alleen over de eigen prestaties,
maar nu ook de kansom dezete vergelijken met die van
de collega's. Het verzamelenvan kengetallen is altijd al
een ondergeschovenkindje geweest in museumland;dit
leek tot nu toe altijd voorbehoudenaan organisatie- en
adviesbureaus.Hopelijk komt hierin met dit systeemver¬
andering; het succeservan hangt af van de goedewil van
de museaen van de wens om meer aan zelfonderzoeken
kwaliteitszorg te doen.Aan de hier beschreveninstru¬
menten zal het niet liggen.

Meer informatie is te vinden op de sites van de genoemdeorganisaties:
www.culturalgovernance.nl, www.derijksmusea.nl/publicaties en
www.museumvereniging.nl/onderzoek.Scanen zelfevaluatie zijn gratis te
downloaden; voor gebruik van het MuseumAnalyseSysteemzijn lidmaatschap
van de NMV, aanmelding en contributie verplicht.
Protocol visitaties t.b.v.musealevisitatiecommissies,
www.derijksmusea.nl/publicaties
Visitatierapport Stichting Rijksmuseumvan VolkenkundeLeidenp. 22, te
raadplegenop www.derijksmusea.nl/publicaties
www.museumvereniging.nl,publicaties en onderzoek,onderzoek,benchmark:
in januari 2008 19 aanmeldingen.■
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Kennismanagement als
onderdeel van kwaliteitszorg
Met de komst van een kwaliteitssysteem in een museum maakt ook ken¬
nismanagement meer kans. Een van de actie- en verbeterpunten voort¬
gekomen uit het kwaliteitssysteem van het Legermuseum in Delft (NL) is
namelijk de invoering van kennismanagement. Na een eerdere poging in
2001 om kennismanagement te introduceren is een eerste aanzet tot
kennismanagement gegeven in juni 2007 met de oprichting van een
werkgroep kennismanagement. Dezeheeft een inventarisatie gemaakt
van kennis binnen de organisatie en als hulpmiddel de 'kenniskaart' ont¬
wikkeld.
ISO-certificering als basis voor
een informatie- en kennis¬
managementsysteem
Sinds2005 is het Legermuseum,als eerstemuseum in
Nederland,volledig ISO-geeertificeerd.Dit betekent dat
zijn kwaliteitsmanagementsysteemvoldoet aan de inter¬
nationale norm ISO9001:2000. Het museumheeft de
diversemuseumproeessen,die voor dit doel zijn geïnven¬
tariseerd, door middel van een audit laten toetsen, het¬
geen resulteerde in de toekenning van het ISO9001-cer¬
tificaat. Met het kwaliteitssysteemstreeft het museum
naar transparante werkprocessenwaarin iederemedewer¬
ker zijn taak binnen het procesherkent en van elkaar
weet wat zijn of haar bijdrage aan de organisatie is. De
gestandaardiseerdeen controleerbare werkwijzen maken
de werk- en managementprocessenvoor iedereenduide¬
lijk en toepasbaar.In het handboek 'kwaliteit' zijn de pro¬
cessenbeschreven.Dit zijn onder andere inlenen, uitle¬
nen, exposeren,houden van evenementen,collectioneren,
beheren,educatie, financieel beheeren borgenvan de
veiligheid.

Deprocessenzijn door de kwaliteitsmanager samenmet
de proceseigenarenopgesteld.Door middel van interne
audits zijn de processengetoetst, zonodig aangepasten
verder verbeterd.
Met het kwaliteitssysteem probeert het museumde eigen
prestaties voortdurend te meten en te verbeteren. Dit
meten gebeurt aan de hand van een aantal basisindicato¬
ren per proces.De resultaten worden in een kwartaalrap¬
portage verwerkt. Door zowel interne en externe audits
wordt de kwaliteit bewaakt. Nu de processenin kaart zijn
gebracht is het tijd om het kwaliteitssysteemverder uit te
breiden met informatie- en kennismanagement.

Kennismanagement
Deafdeling Collectie Informatie houdt zich primair bezig
met informatiestromen rondom de collectie. Zij is verant¬
woordelijk voor :
. integrale collectieregistratie
. collectiewebsite ( www.collectie.legermuseum.nl)
. digitalisering van de collectie

. digitaal vragencentrum

. Collectie Informatie Centrum (CIC).In het CICis een
groot deel van de collectie, voornamelijk boekenen
beeldmateriaal, raadpleegbaarvoor publiek.
Deafdeling bezit dus voldoende systemenom kennis te
kunnen opslaan,terugvinden en hergebruiken.Kennisma¬
nagement vereist vaak een andere manier van denkenen
werken. Medewerkersmoeten zich bewust worden van
het nut van kennismanagement.
Velenzien dit nu vaak nog als iets wat extra tijd en
moeite kost. Zij zelf en ook anderenzijn gebaat bij het
terugvinden van kennis. Door het borgen van kennis
onderdeelvan het werk te makenzal dit uiteindelijk tijd¬
winst kunnen opleveren.

Werkgroep
DeWerkgroepKennismanagementbestaat uit medewer¬
kersuit alle afdelingen. Doelvan de werkgroep is het
inventariserenvan kennis specifiek voor het Legermuse¬
um, waarbij aangegevenmoet worden of en hoe deze
kennis geborgd is. In de praktijk betekent dit dat de
meesteaandacht uitgaat naar kennis over de collectie.
Hierbij is vooral gekekenof er goedesystemenbinnen het
museumaanwezig zijn om kennis in op te slaan.

Reedsaanwezige systemen aangepast tbv

kennismanagement

Adlib plus

(bibliotheek en museum) Met Adlib archief (+ maatwerk)

Intranet

Content Management Systeem

Perfect view (postregistratie)

Opslag digitale bestanden

Digitaal vraagcentrum Onderliggende workflow en

archieffunctie

De kenniskaart
Om inzicht te krijgen in de bestaandekennisproducten
binnen het museumheeft de werkgroep 'kenniskaarten'

Armet Ruseier

Hoofd Collectie

Informatie

en Voorzitter

Werkgroep

Kennis¬

management,

LegermuseumDelft
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ontwikkeld. Deprocessendie zijn gedefinieerd in het
kwaliteitstraject zijn hierbij als uitgangspunt genomen.
Dezekenniskaartengeven per procesde kennisproducten,
kennisbronnen,kennissystemenen de verantwoordelijken
voor de borging van deze kennis aan. Door de kennis in
kaart te brengen kan de vindbaarheid worden verbeterd
en daarmeekan deze kennismakkelijker worden gedeeld
en hergebruikt.

Als de medewerkerde organisatie verlaat
is het vaak te laat om kennisborging
alsnog te regelen.

Ook kunnen op basisvan dezekaarten lacunesmet
betrekking tot de borging worden ontdekt. Bij het nalo¬
pen van de verschillende processenwordt bepaaldwelke
kennisproductenworden gecreëerd.Ook de 'bijproducten'
die ontstaan tijdens het proces,bijvoorbeeld een objec-
tenlijst aangelegdbij de voorbereiding van een tentoon¬
stelling, zijn belangrijk en moeten in het kadervan ken¬
nismanagementbewaard worden. Behalvepublicaties,
tentoonstellingsbordjes etc., is vaak behoefte aan een
digitale afgeleide van deze kennisproducten ten behoeve
van hergebruik op bijvoorbeeld de website.
Veel kennisproductenzijn bij medewerkersniet bekend,
omdat zij afzonderlijk hun eigen documentatiesysteem
hebbenopgezet of omdat systemen in de vergetelheid
zijn geraakt, bijvoorbeeld door personeelswisselingen.
Daardoorwordt vaak dubbel werk gedaan.Eenander
voorbeeld is dat een afdeling vaak op zoek is naar kennis
die bij andereafdelingen al bekend is, zoals het herge¬
bruik van tentoonstellingsteksten voor internet of educa¬
tie- doeleinden. Door al dezekennis beter zichtbaar te
maken, kan er gemakkelijkervan eikaars kennis gebruik

Collage van
objecten uit de
Eerste

Wereldoorlog

(foto:
LegermuseumDelft)

worden gemaakt. Dewerkgroep concludeert dat er wel
een duidelijke behoefte is om van eikaars kennis gebruik
te maken,maar dat het besefvoor de noodzaakvan ken¬
nismanagementbij de meestemedewerkersnog ont¬
breekt.
Zij blijken ook vaak weinig tijd te vinden voor het borgen
van kennis.Zolang kennismanagementniet wordt opge¬
nomen in het werkproceszal dezehindernis blijven
bestaan.De kwaliteitsmanager gaat met de bevindingen
van de werkgroep aan de slag. De kenniskaartenzullen
worden gebruikt bij interne audits als controlemiddel. De
proceseigenarenzullen worden aangesprokenop hun ver¬
antwoordelijkheid tot het borgen van kennis met als doel
kennismanagementals een continu proces,waarbij nieu¬
we kennis binnen het werkproceswordt opgenomenen
opgeslagen.Van echte inbedding binnen de organisatie is
nog geensprake.Door stimulering en controle kan een
goedestap in de richting van kennismanagementworden
gezet.Als de medewerkerde organisatie verlaat is het
vaak te laat om kennisborgingalsnog te regelen.

Twee voorbeelden van kennis¬
management
Museumarchief
Eenbelangrijke kennisbronvoor het museum is het muse¬
umarchief. Dit wordt momenteel toegankelijk gemaakt
met als specifiek doel het opsporenvan kennis over ver¬
wervingsgegevens.Het collectieregistratiesysteem is hier¬
voor uitgebreid met een archiefmodule. Dit heeft als
resultaat dat alle objecten, zowel in de museum- als in
de bibliotheekapplicatie met archiefstukken kunnen wor¬
den gekoppeld.Zo kunnen verbanden tussen collectie¬
stukken worden gelegd en schenkingengereconstrueerd.
Objecten krijgen context waardoor de samenhangin de
collectie wordt vergroot.

Digitaal Vragencentrum
Alle vragen over de collectie komencentraal binnen bij
het vragencentrum. Bezoekerskunnen op de website via
een digitaal formulier hun vragen stellen. Maar ook tele¬
fonische en schriftelijke vragen kunnen middels een
intern digitaal formulier door iederemedewerkervan het
museumnaar het CICworden verzonden.Als de mede¬
werker de vraag direct heeft afgehandeld kan het ant¬
woord gelijk worden bijgevoegd.Devragen en geraad¬
pleegde literatuur van bezoekersaan het CICworden ook
in het vragencentrum geregistreerd.Dit systeemheeft
een uitgebreide workflow en archieffunctie. Door de
archivering van al dezevragen, antwoorden en bijgevoeg¬
de literatuurlijsten wordt de kennis opgeslagenen desge¬
wenst hergebruikt. De inhoudelijke vragen over de collec¬
tie worden gedistribueerd naar de deskundigenen komen
weer terug bij het CIC.Eenmedewerkervan het CIC
voegt hierna standaardformulieren toe, zoals een tarie¬
venlijst aanvraagbeeldmateriaal, een enquête, literatuur¬
lijst etc. en verzendt de e-mail. Onderling kunnen de
medewerkerstussentijds elkaar berichten sturen over een
vraag.Via een attenderings-e-mail vanuit het systeem
bewaakt de afdeling CICde voortgang.
Alle inspanningen leiden er toe dat er minder kennisver¬
loren gaat dan enkelejaren geleden,zodat we vaker
terug kunnen grijpen op bestaandekennis!
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Handboek voor collectie¬
management in musea: SPECTRUM
'Het nut van regels is dat je weet waarvan je wilt afwijken', zo vatte een
van de deelnemers aan een SPECTRUM-introductiebijeenkomst het nut
van SPECTRUMsamen. Een waar woord. Regelgeving is misschien wel
het meest ingewikkelde aspect van samenwerking, in welke organisatie
dan ook. Het meest ingewikkelde, maar ook een van de meest essentiële,
in feite de smeerolie van het werkproces. Is de olie te dik, dan blijft die
onderin liggen en doet zijn werk niet; is de olie te dun, dan verslijten de
raderen snel. Kortom: te veel regels frustreren het werk en zullen door
medewerkers zo diep mogelijk worden weggestopt. Te weinig regels
zorgen er voor dat men vaak het gevoel zal hebben de beruchte tien
porseleinen bordjes tegen beter weten in toch draaiend te moeten
houden op hun stokje

Eenjuiste hoeveelheid regels,afspraken,protocollen, pro¬
cedures- hoe het ook benoemdwordt - is nodig om het
werk goed te laten verlopen en ook om verantwoording
af te kunnen leggenover de werkwijze. Net als in elke
andereorganisatie geldt dat ook voor musea.In musea
zijn algemeentoepasbare regelsnodig, maar heel speci¬
fiek ook regelsom de collectie goed te beheren,het
meestwezenlijke onderdeelvan de museumorganisatie.
Afgelopen voorjaar verscheenSPECTRUM,standaard voor
collectiemanagement in musea,een vertaling van het
gelijknamige handboekdat in Engelandontwikkeld werd
en daar al meer dan vijftien jaar in gebruik is.Vanaf nu
kunnen de Nederlandseen Vlaamsemuseadus beschik¬
ken over dit handboek in de eigen taal en voorzien van de
in Nederlanden Vlaanderenvan toepassingzijnde wetge¬
ving. Dit handboek is een fantastisch hulpmiddel bij het
samenstellenof evaluerenvan eigen regelsen afspraken
met betrekking tot collectiebeheer.HoeSPECTRUMis
samengestelden gebruikt kan worden, is hieronder toe¬
gelicht. Van de ervaringenvan verschillende Engelse
museawordt verslag uitgebracht in de kadertekst.

Verloop van procedures
SPECTRUMis een boekvan ruim 450 pagina's,waarin de
aanbevolenwerkwijze bij alle soorten handelingen met
musealeobjecten heel gestructureerd is weergegeven.
Soorten handelingen met musealeobjecten: binnenkomst
van een object, waardebepalingvan een object, tentoon¬
stellen van een object, veiligstellen van een object, afsto¬
ten van een object etc. In SPECTRUMzijn 21 handelingen
onderscheiden.Het is dus niet de bedoeling SPECTRUM
helemaalvan a tot z door te nemen,maar het te gebrui¬
ken als leidraad voor die aspectenvan het werk met de
collectie, waarvoor u zelf regelsen afsprakenwilt gaan
makenof bestaandeafsprakenherzien. Deeerste 250
pagina's betreffen die handelingen met objecten en de
bijbehorendewerkwijzen (procedures).
De laatste 200 pagina'szijn een alfabetische opsomming
van de afzonderlijke stukjes informatie die vastgelegd
moeten worden om de proceduresgoed te laten verlopen.

Dezelijst heeft veel overlap met de velden die opgeno¬
men zijn in de professionelecollectie-informatiesystemen
die in Nederlanden Vlaanderen in gebruik zijn, met name
TheMuseumSystemen Adlib Museum. Dat is ook niet
toevallig: de leveranciersvan beide softwarepakketten
zijn 'Spectrum partner', wat inhoudt dat zij de Spectrum
standaard als uitgangspunt hanteren voor hun museale
software.
Verder bevat het handboekeen uitgebreide inleiding,
waarin totstandkoming en gebruik worden toegelicht, een
glossarium,en verwijzingen naar relevante bronnen bij
elke procedure.
SPECTRUMis voor het Nederlandstaalgebied beschikbaar
gemaakt door LCMen FARO,en met aanzienlijke inhou¬
delijke en financiële steun van de Erfgoedinspectie.Non-
profitorganisaties kunnen SPECTRUM- na registratie -
gratis downloaden van de websites van LCM
(www.museumconsulenten.nl)en FARO(www.faronet.be).
Let wel: via het LCMkrijgt men de versie voor Nederland,
via FAROde versie voor Vlaanderen.Dezeversieswijken
qua taal niet van elkaar af, maar wel voor wat betreft de
van toepassingzijnde wet- en regelgeving.Houd daar dus
rekening mee!

AnnetteGaalman,
consulent
informatiebeheer
ErfgoedBrabant

SPECTRUM

Temanagen
collectie
(foto: Arno Stam).
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Workshop
Documentationfor
Accreditation.

(Foto:
Judith van Gent)

Op dezewebsites is meer informatie te vinden over het
gebruik van SPECTRUM,zoals de museadie het al toepas¬
sen,voorbeeldenvan proceduresdie museaaan de hand
van SPECTRUMvoor hun eigen organisatie hebben
gemaakt en natuurlijk het cursusprogrammadat rondom
SPECTRUMontwikkeld wordt. Eenhandboek is niet een
statisch gegeven,maar evenzeereen proces:ook SPEC¬
TRUMis er om van afgeweken te worden, als dat nodig is.
Zo kan het dat museatoch tot andere inzichten komen
over de meest wenselijke werkwijze bij een bepaaldehan¬
deling met een object: die museazijn van harte uitgeno¬
digd om dat te delen met collega's en zo tot een verbeter¬
de versievan SPECTRUMte komen,zowel in Nederlanden
Vlaanderenals in Engeland.

SPFClRUMP«m,*iyProWKMir
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SPECTRUM-N 1.0

1 Voorbereiding inkomend object

2 Inkomendobject

3 Inkomendebruikleen

4 Verwerving

5 Inventaris

6 Standplaats en verplaatsing

7 Transport

8 Registratie en documentatie

9 Conditiecontrole

10 Actieve en preventieveconservering

11 Risicobeheer

12 Verzekeringen indemniteit

13 Waardebepaling

14 Audit

15 Rechten

16 Gebruik collecties

17 Uitgaand object

18 Uitgaande bruikleen

19 Verliesen schade

20 Afstoting

21 Retrospectievedocumentatie

Priatnov
consult *rt training

Raad en daad op maat
met veel gevoel voor kleine musea

Priatnoviservoorpraktische,
concretehulpenadviesbij:
- veranderingen
- hetmakenvanbeleidsplannen,collectieplannen,
marketingplannen
- personeelsproblemen
- kwaliteitszorg

Voor:
- hetvoorzittenvanlastigevergaderingen
- vervangingadinterim
- individuelecoaching

Contact:poradce@priatnov.nl

PriatnovisdeondernemingvanKeesPlaisier WWW. P Tjclt 1*10 V. tl I

Reco!a r±.
kunstdocumentatie9 V I

i o
SJ1

Hét adres voor professioneel collectiebeheer
Betrouwbaar - Gedegen - Efficient

• digitaal collectiebeheer
• beschrijvingen, conditierapporten, foto's
• advies
• (kunsthistorisch) onderzoek

Postbus 75148
1070 ACAmsterdam
Tel./Fax +31 (0)20 471 5285
info@recolart.nl
www.recolart.nl
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SPECTRUMin Manchester
en Liverpool
De Sectie Informatieverzorging Musea In Nederland (SIMIN) organiseer¬
de vorig najaar een studiereis naar Manchester en Liverpool om de
werking van SPECTRUMin de praktijk mee te maken. Een groep van
20 registratoren, collectiebeheerders, consulenten en conservatoren uit
Nederland en Vlaanderen volgde daar een training door MDA-trainers
(MDA: Museum Documentation Association) en nam een kijkje achter
de schermen in verschillende musea.

Caroline
vanSanten,
registratorZeeuws
Museum
TrinekeKamerling,
registratorFries
Museum

MDA Training
Deeerste dag stond in het teken van de MDA-training
'Documentation for Accreditation' in het Museumof
Scienceand Industry in Manchester.Dezetraining maakt
deel uit van het reguliere trainingsprogramma van de
MDA en is bedoeldvoor museummedewerkersen -
vrijwilligers. Detraining geeft een introductie in de basis¬
principesvan registratie en documentatie van een collec¬
tie en bereidt de museummedewerkervoor op de docu-
mentatiestandaard van het Britse MuseumAccreditation
Scheme.DezeAccreditation is vergelijkbaar met het
NederlandsMuseumregisteren deVlaamsemuseale
erkenning.
Tijdensdezetraining komen ook de principes en het
gebruik van SPECTRUMaan de orde. In Groot-Brittan nië
zijn museaverplicht om zich aan de minimum standaard
van acht van de 21 procedureste houden als zij in aan¬
merking willen komenvoor de MuseumAccreditation
Scheme.Door middel van de checklist 'Are you ready'
wordt tijdens de cursusgetest aan welke punten musea
al werken en welke punten voor verbetering vatbaar zijn.

Manchester Art Gallery
Opde tweede dag werd een bezoekgebracht aan een
tweetal musea in Manchester.TheManchesterArt Gallery
is gelegen in het centrum van de stad. Het vormt samen
met de Gallery of Costume,Heaton Hall en Wythenshawe
Hall, de ManchesterCity Galleries.Devier locaties vor¬
men samenéén gemeentelijke museumdienst.Vincent
Kelly,hoofd collectiemanagement, werkt hier sinds 2000.
Toenhij werd aangesteld,was er veel mis met de toegan¬
kelijkheid van de collectie, zowel fysiek als digitaal. De
collectie bevondzich op verschillende plaatsen en de
depotruimtes waren niet altijd evengeschikt. Gegevens
over de collectie werden niet centraal bijgehouden en
voldeden al zeker niet aan de Spectrumstandaarden.Een
grondig plan van aanpakwas nodig.
Eenmeerjarige subsidiezorgde ervoor dat dit plan ook
ten uitvoer kon worden gebracht. Interessant is daarbij
dat de vijf grote musea in Manchester rond 2000 een
consortium hebbengevormd,om zo tegen een geredu¬
ceerd tarief gezamenlijk het Australische collectie¬
informatiesysteem KEEMu aan te schaffen, dat men ver¬
volgens grotendeels naar eigen wensen kon laten inrich¬
ten.
Demogelijkheid om de databaseop een website te publi¬
ceren is onmiddellijk benut. Dedelen van de collectie

waar het meestepublieke belangstelling voor was, wer¬
den het eerst gepubliceerd.Specifiekedoelgroepen,zoals
bijvoorbeeld modestudenten,verzorgden in samenwerking
met het museumde inhoudelijke informatie bij de fysieke
beschrijvingenvan de objecten. Tevenswerden de depot¬
ruimtes verbeterd.
Tijdensdit hele proces is SPECTRUMsteedsde leidraad
geweest voor het uitzetten van de te nemenstappen en
voor het vastleggenvan de benodigdegegevens.Hierbij is
steeds rekening gehoudenmet de verschillende collectie¬
onderdelendie elk hun eigen vereisten hebben.Omdat
het collectie-informatiesysteem naar eigen wens kon
worden ingericht, kon SPECTRUMvoor een belangrijk
deel geïncorporeerdworden in het systeem.Er is volgens
een strakke planning gewerkt, waarbij steedsop gezette
tijden werd geëvalueerd.Binnen dit stramien kregen
medewerkerswel de vrijheid met eigen oplossingente
komen.Het stond en staat medewerkersvrij om kritiek te
uiten op een gevolgdewerkwijze. Wanneerzij zelf een
alternatieve, en naar hun idee dus betere werkwijze voor¬
stellen, wordt daar gehoor aan gegeven.Dit bleek een
zeer positieve invloed op zowel productiviteit als werk-
plezier te hebben.

The Manchester Museum
's Middagswas TheManchester Museumaan de beurt.
Waar de Manchester City Gallerieseen collectie van
'slechts' 46.000 voorwerpen beheren, is de situatie totaal
anders in TheManchester Museum.Dit universiteitsmu¬
seum,gelegenop het terrein van The University of Man¬
chester,beheert verschillende onderzoekscollecties.De
twee hoofdafdelingen zijn Wereldculturen en Wereldmi¬
lieus. Deeerste afdeling telt 173.000 voorwerpen en
omvat de deelcollecties archeologie,egyptologie, antro¬
pologie, boogschietenen numismatiek. Wereldmilieus is
met ruim vier miljoen natuurhistorische specimensvan
een hele andere orde van grootte. Het is vooral de deel¬
collectie entomologie (wetenschapder insecten) die er
met drie miljoen exemplaren uitspringt, vertelt hoofd col¬
lectieontwikkeling Malcolm Chapman.Omde registratie
van dezedeelcollectie het hoofd te bieden,wordt niet elk
insect afzonderlijk in de databasevastgelegd,maar
steedseen laatje vol insecten in één keer.
Er is echter nog een lange weg te gaan. Ongeveer25 pro¬
cent van de totale collectie is inmiddels in de KEEMu
databasevastgelegd.Omdat KEEMuwerkt volgens SPEC¬
TRUM,hebbende medewerkersin de dagelijkse praktijk
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niet meer direct zoveel met SPECTRUMte maken,maar
zijn de basisstandaardenwel degelijk deel van de dage¬
lijkse museumpraktijk.

National Museums Liverpool
De reis sloot af met een bezoekaan de National Muse¬
ums Liverpool (NML). Dezemuseumorganisatiebestaat
uit acht musea(CustomsEtExciseMuseum, International
SlaveryMuseum, LadyLeverArt Gallery,MerseysideMari¬
time Museum,Museumof Liverpool,Sudley House,Wal¬
ker Art Gallery en World Museum Liverpool)en het
National ConservationCentre. In totaal werken circa 600
personenvoor de NML. Decollecties binnen de musea
zijn heel divers van aard, van archeologischevondsten tot
mineralen, van schilderijen tot scheepsmodellen.Alleen al
de collectie van het World Museum telt ruim 1,4 miljoen
objecten. Het National ConservationCentre is opgericht
om conserveringen restauratie uit te voeren voor de col¬
lecties van de acht instellingen. Daarnaastheeft het ook
een publieke functie, waar permanenteen tijdelijke expo¬
sities te bezichtigen zijn of een 'behind the scenetour' te
boeken is.
Eenbelangrijk onderdeelvan de NML is het gezamenlijke
collectiemanagement. Naast de zorg voor de collectie
wordt er gezamenlijk gewerkt aan onderzoek,projecten,
tentoonstellingen en bruiklenen. Bovendienzijn er
gemeenschappelijkedepotruimtes. Vanuit het National
ConservationCentre controleert men de klimaat- en
lichtsituatie in alle gebouwen.
VolgensAnne Fahy,hoofdregistrator, is het voor een
organisatie met een dergelijke omvang onontbeerlijk om

met procedureste werken.Vandaardat de NML van het
begin af aan betrokken is geweest bij de ontwikkeling
van SPECTRUM.Voor de meest recenteversie hebbenze
zelfs een ontwerp voor éénvan de proceduresgeleverd.
DeNML zelf onderscheidt dertig procedures;een negen¬
tal meer dan SPECTRUMtelt.
Somshebbenze voor eigen gebruik SPECTRUM-procedu-
res gesplitst of vanwege eigen behoeften nieuwe proce¬
dures ontwikkeld. SPECTRUMwordt niet dagelijks
gebruikt, maar is altijd eenvoudig raadpleegbaar,omdat
het als een checklist geldt voor het makenvan nieuwe
procedures.Daarnaastis het een belangrijke referentie¬
bron voor informatie. Overigensblijft het niet bij het
makenvan proceduresalleen. Erwordt ruime aandacht
besteedaan het trainen van medewerkersen niet alleen
van de afdeling collectiemanagement.Ook nieuwe mede¬
werkersvan andereafdelingen moeten verplicht een
interne cursuscollectiemanagement volgen.
Hoewel de bezoekenaan musea in Manchester en Liver¬
pool de indruk zouden kunnen wekken dat SPECTRUM
alleen voor grote musearelevant is, is dit zeker niet het
geval.Zo zijn volgensAnne Fahyjuist voor kleinere
museade referentiebronnen erg handig, omdat je binnen
dergelijke organisaties niet voor ieder terrein een specia¬
list in huis hebt. Ookvindt zij het erg belangrijk dat een
museumalleen die SPECTRUM-stappengebruikt die ook
daadwerkelijk nodig zijn. Maar dat elk museum- hoe
groot of klein ook - werkafsprakenover collectiebeheer
moet maken,staat voor Anne als een paal bovenwater,
want: "Things may work for you as an individual, but not
for you as an organization!"

SPECTRUM in het
Amsterdams
Historisch Museum
In het AmsterdamsHistorisch Muse¬
um (AHM) wordt op de afdeling Col¬
lectie sinds eind 2003 gewerkt met
proceduresop basisvan SPECTRUM.
Dewerkwijze van de afdeling is toen
kritisch doorgelicht en getoetst aan
de Spectrumprocedureszoals ze op
dat moment in Engelandin gebruik
waren. Aanleiding hiervoor waren
het veranderingsproceswaarin de
afdeling zich bevonden de overstap
van collectieregistratie in Tinman-
applicaties naar het collectieregistra¬
tiesysteemMuseumplusvan Adlib.

Met dezeoverstap werd het mogelijk
om meer gegevensvast te leggen in
het kadervan de vooral procesmatige
werkzaamhedenbinnen het collec¬
tiebeheer: bruikleenmanagement,
transport, conserveringen restaura¬
tie. Door de veranderingenontstond
de behoefte verantwoordelijkheden
scherper te benoemenen werkpro¬
cessenbeter te beschrijven.Deover¬
stap naar nieuwe software droeg er
zo toe bij dat proceduresvrijwel
direct verder werden uitgewerkt in
werkbeschrijvingenen invulinstruc-
ties.

Het was opvallend tijdens dit proces
dat er aan de werkwijze van de
medewerkersop de afdeling niet heel
veel veranderde.Deformulieren
zagen er in Adlib anders uit dan in
de Tinman-applicaties, maar verant¬
woordelijkheden en deelstappenbin¬
nen processenbleven heel herken¬
baar.Doorwerkzaamhedenbinnen
een procedureduidelijk te benoemen,
te vertalen naar verantwoordelijkhe¬
den, te koppelenaan functies en
alles vast te leggen in een procedu¬
rehandboek,werd de werkwijze
transparanter voor collega'svan bin¬
nen en buiten de afdeling.
Juist de koppeling van procedures
aan het beleid, de functies en de
invulinstructies, maakt SPECTRUM
tot een krachtig instrument. Het col¬
lectiebeheer in Nederlandwordt vaak
uitgevoerd binnen kleine afdelingen.
Grote afdelingen waar meerdere
mensendagelijks dezelfde specialisti¬
sche taken uitvoeren, kennenwe
nauwelijks. Hoewel afstemming wei¬
nig urgent lijkt binnen één-persoons¬
afdelingen, is de overdraagbaarheid
van de werkzaamhedenjuist veel
minder gegarandeerd.Het implemen¬
teren van procedureskan zowel bin¬
nen kleine als grote organisatiesvoor
transparantie en continuïteit zorgen.

Nu het AHM vijfjaar gebruik maakt
van de op SPECTRUMgebaseerde
procedures,moeten we constateren
dat we ons opnieuw temidden van
vele veranderingen bevinden: per 1
januari 2009 zullen we als verzelf¬
standigde organisatie verder gaan.
Op die datum treedt een beheers¬
overeenkomstin werking waarin het
beheervan de historische verzame¬
ling van de GemeenteAmsterdam
wordt geregeld. In 2009 zullen wij
beginnen met de bouw van een bui¬
tendepot. SPECTRUMzelf heeft het
aantal proceduresde afgelopenjaren
uitgebreid en er is een Nederlandse
vertaling beschikbaar.Voor ons alle
redenom opnieuw kritisch te gaan
kijken naar onze proceduresvoor het
collectiebeheer.Ook dezekeerzal
Spectrum daarbij als leidraad funge¬
ren.

CindyZalm
CoördinatorSectieBeheerenBehoud
AmsterdamsHistorischMuseum
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Het Invulboek: de
sleutel tot kwalitatieve
collectieregistratie
Eenkwalitatieve colleetieregistratie is
een essentieel onderdeel van kwali¬
teitszorg binnen een museum.Toch is
het registreren van een museumcol¬
lectie niet altijd even eenvoudig. Dat
blijkt ook uit de ervaringen van Ams-
ab-lnstituut voor Sociale Geschiede¬
nis (Gent),een klein museummet een
diverse collectie bestaandeuit foto's,
affiches, vlaggen, audio- en filmma¬
teriaal, schilderijen en allerhande
materiële relicten.
In het verleden waren er geen duide¬
lijke richtlijnen voor de registratie
voorhanden. Het gevolg was dat de
verschillende registratoren elk op hun
eigen manier werkten. Het kwalitatief
opwaarderenvan de collectieregistra¬
tie vormde een hele uitdaging en
werd één van de zwaartepunten in
het beleidsplan.Toenbinnen het pro¬
ject MovE(MuseaOost-Vlaanderenin
Evolutie) het 'invulboek' aangekon¬
digd werd, was Amsab-ISG dan ook
meteen vragende partij om construc¬
tief mee te werken. Het is niet alleen
een uitstekend hulpmiddel om de
eigen catalogus op punt te stellen,

maarzorgt er ook voor dat alle musea
op een gestandaardiseerde,uniforme
manier aan de slag gaan. Dit maakt
de uitwisseling van gegevensen het
opzetten van eengemeenschappelijke
databank (zoalsdie van MovE)moge¬
lijk. Bovendien is het invulboek geba¬
seerd op SPECTRUM,een internatio¬
nale standaarddie sinds kort ook naar
het Nederlands vertaald is. Kwalita¬
tieve collectieregistratie impliceert
immers het gebruik van standaarden.
Toen ik enkele jaren geleden als col¬
lectiemedewerker bij Amsab-ISGaan
de slag ging, was het invulboek dan
ook één van de eerste documenten
die ik van mijn collega's overhandigd
kreeg.Voor een beginnend registrator
was - en is - het zonder overdrijven
een geschenkuit de hemel. Gelukkig
is het toen nog lijvige document op
papier (de voorlopige versie) intussen
een handige on-line-toepassing
geworden.
Het invulboek biedt richtlijnen voor
eenvierhonderdtal velden in het regi¬
stratieprogrammaAdlib museumPlus.
Dezerichtlijnen zijn echter ook bruik¬
baar voor andere toepassingen of
registratieprogramma's. Het bevat
ook documenten en voorbeelden met

tal van nuttige tips voor gestandaar¬
diseerde registratie. Het invulboek
wordt niet alleen binnen ons museum
door de verschillende collectiemede¬
werkers geraadpleegd, het is ook de
eerstetip die we meegevenaan colle¬
ga-instellingen die bij ons op werkbe¬
zoek komen.
Meer info over het invulboek vindt u
op de website van MovE :
http://www.museuminzicht.be/public/
musea_werk/invulboek/index.cfm

KimRobensyn,
Beeldft Geluid,
Amsab-lnstituut
voorSociale
Geschiedenis

Oproep aan alle
gebruikers van Adlib
MovE wil het invulboek verder uit¬
breiden met invulinstructies voor de
bibliotheekmodule. Hiervoor wordt in
het najaar 2008 eenwerkgroepopge¬
start. Wie hieraan wil meewerken of
beschikt over invulinstructies of aan¬
zetten hiertoe kan zich melden bij
MovE (adeline.beurms@oost-vlaan-
deren.be). Algemene opmerkingen,
aanvullingen of correcties aan het
bestaande invulboek zijn ook steeds
welkom.

De AAT, vooruit ermee!
AAT, Art & Architecture
Thesaurus
Eind jaren 1970 ontstond in de USA
een standaardterminologie voor het
digitaal ontsluiten van museumcol¬
lecties, bibliotheken, kennis- en
documentatiecentra. Deze thesaurus
krijgt in de tachtiger jaren op meer¬
dere domeinen ondersteuning van de
Getty Trust, vandaar de benaming
Getty-AAT.1
In de jaren negentig doet zich een
zelfde evolutie voor in het Nederland¬
se taalgebied. Het RKD (Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie)
start in 1994 met een Nederlandse
vertaling van de AAT.Het Ministerie
van de VlaamseGemeenschaptreedt
in 1998 toe tot het partnerschap.Met
de Getty-AAT als basis biedt de AAT-
Nedeen thesaurusaan voor objecten,
materialen, technieken, soorten per¬
sonenen organisaties,stijlen, gebeur¬
tenissen en abstracte begrippen.2De
laatste aanpassingenvinden plaats in
de zomer van 2006.

De Industriële
Archeologie in de AAT
In het najaar 2006 maak ik als kers¬
vers registrator bij het MIAT(Museum
voor Industriële Archeologie en Tex¬
tiel in Gent) kennismet de kenmerken
van het industrieel erfgoed. De col¬
lectie van het museum is tot dan met
wisselend succes geïnventariseerd
aan de hand van een eigen thesaurus.

Ik ervaar het industrieel erfgoed hier¬
bij als vrij recent, zeer omvangrijk,
divers en nog steedssterk in evolutie.
Begin 2007 maakt het registratiepro¬
ces in het MIAT een grote stap voor¬
waarts. Dankzij de instap in het pro¬
ject MovE(MuseaOost-Vlaanderenin
Evolutie)ontstaat een intensesamen¬
werking met andere musea. Eénvan
de doelstellingen van MovE is de
gezamenlijke ontsluiting van de ver¬
schillende collecties op het internet.3
Dit zet het belang van de standaardi¬
satie prominent op de agenda.Geluk¬
kig maar is er de AAT-Neddie op dat
ogenblik reeds 131.000 termen telt.
Je kan er op zoek naar de juiste term,
zowel vormelijk (schrijfwijze) als
inhoudelijk via de omschrijving in de
scopenote. Gelijktijdig is er de hiërar¬
chische positionering tussen aanver¬
wante termen.
Tochzijn er registratoren die wat mis¬
noegd doen over de AAT-Ned. Hun
meest voorkomende klacht is 'het
staat er niet in'. En inderdaad,
ondankszijn 131.000termen verkeert
de AAT-Nednog in embryonalevorm.
Vandaar ook een pleidooi voor een
structurele aanpak vanuit de Neder¬
landse en de Vlaamse overheid. Dit
houdt in dat de nodige middelen
voorzien worden voor de verdere
opbouw en het onderhoud van de
thesaurus via een centrale organisa¬
tie. Deze kan ook instaan voor een
structurele communicatie met de sta¬
keholdersen een actieve inbreng van

de gebruikersmogelijk maken.
Waaromdezeinspanning mijn inziens
noodzakelijk is?Vooreerst is informa¬
tisering zonder standaardisatie
onmogelijk. Het lijkt op het eerste
zicht een enorm werk maar zal op
termijn resulteren in besparing van
tijd en geld. Het is immers goedkoper
één groot project degelijk te organi¬
seren dan alle erfgoedinstellingen
afzonderlijk aan hun eigen thesaurus
te laten ploeteren. Centralisatie en
standaardisatie vergemakkelijken ook
de kwaliteitsbeheersing. De commu¬
nicatie tussen de instellingen, met
het publiek en in laatste instantie
internationaal wint bovendien aan
eenduidigheid. Enhet allerbelangrijk¬
ste is het behoudvan de Nederlandse
taal. Door de AAT-Nedworden talrij¬
ke typisch Nederlandse termen
immers bewaard en opnieuw geacti¬
veerd. Daarom, De AAT-Ned, vooruit
ermee!

PieterNeirinckx,
Wetenschappelijk
medewerker,
Museumvoor
Industriële
Archeologieen
Textiel,Gent

1 http ://
www.getty.edu/
research/conducting
„research/
vocabularies/aat/

2 http://
www.aat-ned.nl/

3 http://
www.museuminzicht.be/
public/collecties/
index.cfm
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Minder is meer... Afstoten met
het oog op een betere collectie
KatrienVanbrabant
wetenschappelijk
medewerkerMOT

De museumwereld is de laatste decennia getuige van een kleine
omwenteling in de visie van het afstoten van objecten. Een universeel
probleem, plaatsgebrek, leidde tot een koerswijziging van 'not done' naar
'best practice'. De museumdepots zitten vol en de collecties zijn vaak
'overcompleet' door jarenlang verzamelen en bewaren. Zo ook in het
MOT (Museum voor de Oudere Technieken) in Grimbergen: enkele
praktijkvoorbeelden.

Buiten formaat
Decollectie van het MOTbestaat voornamelijk uit hand¬
gereedschap,maar we bewaren ook de technische uitrus¬
ting om het verhaal compleet te kunnen vertellen. Deze
machines,voertuigen, meubelsen ander toebehoren
nemenveel plaats in beslag.Minder stukken per m3bete¬
kent hogere kosten voor bewaren.Ook het demonteren,
vervoerenen behandelenvan dergelijke stukken kost
meer,zowel in tijd, mankracht en geld.
Maar het formaat van een object mag niet de enige
redenzijn om het a) te weigeren of b) af te stoten. Ook
de bruikbaarheid van een groot stuk is eenvraagstuk:
gaan we het ooit tentoonstellen? Is het toonbaar buiten
z'n oorspronkelijke context? Daaromkiest het MOTer
somsbewust voor om een complete werkplaats met uit¬
rusting in situ te documenteren en enkel op te tekenen
i.p.v.het geheel naar het Museumover te brengen.Een
berekendverlies waar je achteraf soms toch spijt van
krijgt...

Serieproduct of unicum
Het handgereedschapuit onze collectie werd meestal in
serie vervaardigd en is veelal van geringe geldelijke waar¬
de. Het belang van de collectie zit hem meer in het ruime
en overkoepelendeaanbod: we verzamelenwerktuigen
van hier en van elders die dateren van vroeger tot nu. Elk
museumheeft wel één of meer technische objecten in de
collectie, maar weinig museaverzamelenze zo breedals
wij.
Eenvoordeel van in veelvoud vervaardigdeobjecten is dat
er meestalwel schriftelijke documentatie over bestaat in
de vorm van een patentaanvraag,een technische werkte¬
kening of dergelijks. In dat geval zou je kunnen besluiten
om het object zelf af te stoten omdat de kennis erover
bewaard blijft.
Voor het afstoten van serieproductenzijn de normen
terecht minder streng en geldt er in de praktijk eenver¬
soepeld regime. Er is een wezenlijk verschil tussen het
afstoten van een hamer of een uniek werk van Picasso.
Toch is het niet raadzaamervan uit te gaan dat dagelijkse
objecten nooit uniek kunnen zijn (of worden). Juist door
hun hoge wegwerpgehalte verdwijnen ze in snel tempo.
Sommigezakenwerden ons 20 jaar geleden regelmatig
aangeboden,maar nu niet meer.Eenteken aan de wand.
Voor je serieproducten gaat afstoten moetje dus nagaan
of er eldersvoldoende exemplarenopenbaar bewaard
zijn.

Lange tenen: voorkom een
vertrouwensbreuk
Al is afstoting in de museumsectorstilaan aanvaard,toch
is dat niet het geval bij het grote publiek en nog veel
minder bij de schenker.We moeten dus niet alleen intern
verantwoording afleggen wanneer we collectiestukken
willen afstoten, maar ook het publiek in het openbaar
daarop attent maken.
Iedereschenkervindt zijn oude schavenwel 'uniek' en
geeft ze met pijn in het hart aan het museum,erop ver¬
trouwend dat ze eeuwig bewaard blijven voor het nage¬
slacht. Het imago van een museumkan een zware deuk
krijgen als er niet tijdig en duidelijk wordt gecommuni¬
ceerd over afstotingsacties.
Ook hier geldt: beter voorkomen dan genezen.Het MOT
laat bij elke schenkingeen akte tekenen waarin het MOT
niet alleen het volledige eigendomverwerft, maar ook het
recht om bijvoorbeeld bij buikschenkingente selecteren
en voor de stukken die niet in de collectie komen een
andere bestemming te zoeken.Deschenkergeeft aan of
hij die al dan niet wenst terug te krijgen. Zo toon je res¬
pect en voorkom je vervelendediscussiesachteraf.

SPECTRUM als gids naar een
afstotingsbeleid op maat
Het MOTstartte daarom al in 1999 met een rationalise¬
ring van de collectie en het afstoten van enkele deelcol¬
lecties.Op basisvan de originele Engelseversie van
SPECTRUMen vanuit de eigen ervaringen werkten we
concrete richtlijnen uit die we konden toepassenbij toe¬
komstige afstotingsoperaties.

We hebbenonze proceduremet opzet beknopt en prak¬
tisch gehouden,met volgende stappen:

1. verantwoording
Devoorwaarden die wij hanteren om een stuk af te sto¬
ten zijn:

a) het past niet in onze collectie;
b) het is niet bruikbaar voor tentoonstellingen;
c) het is niet bruikbaar als bron;
d) het is een "dubbel".

2. bepaling van een nieuwe bestemming
Deervaring leert ons dat er wat het technische erfgoed
betreft maar weinig interesse is vanuit de andere musea
(zekervoor de grote stukken). Daarommakenwe ons
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aanbod bekendaan de collega's met een duidelijke ant-
woordtermijn, nadien komt het stuk in aanmerking voor
een bestemming buiten het publieke domein.
Omdat onze collectie bestaat uit bruikbare werktuigen,
zijn er wel meer bestemmingenmogelijk dan voor heel
wat ander erfgoed. In eerste instantie trachten we steeds
de schenkerop de hoogte te stellen van een eventuele
teruggave.Veel stukken worden intern overgeheveldnaar
de pedagogischecollectie, voor gebruik tijdens demon¬
straties en ateliers. Sommigestukken gaan naar vereni¬
gingen van verzamelaarsof organisaties rond ontwikke¬
lingshulp, natuurbehoud e.d.waar ze een tweede leven
krijgen. We prospecterendus alle mogelijke pistes om te
vermijden dat we ze uiteindelijk moeten verkopen aan
privé-personenof - erger nog - afvoeren naar de
schroothoop.

3. beslissing
Bij elke beslissingstaat het belang van de collectie voor¬
op. DeRaadvan Bestuur mag weigeren een stuk af te
voeren, maar mag niet tegen de mening van de conserva¬
tor in een stuk laten afvoeren.Adviesvan een andere
bevoegdeconservator moet in zo een geval ingewonnen
worden. Het afstotingsbeleid wordt ook als onderdeelvan
de beleidsnota formeel goedgekeurddoor de Raadvan
Bestuur,wat ons meer armslag geeft om onafhankelijk
(lees:zonder politieke inmenging) te werk te gaan.

Evaluatie
DeSPECTRUM-procedureis de laatste jaren geëvalueerd
en geëvolueerdnaar een soepelerafstotingsregime. Ook
het eigen beleid moet regelmatig geëvalueerdworden,
waarbij we moeten nagaanof onze procedurenog up-to-
date is en wat er nog verbeterd kan worden. Devertaling
van SPECTRUMnaar het Nederlands- inclusief afstem¬
ming op deVlaamseof Nederlandsesituatie en regelge¬
ving - is een goedegelegenheidhiervoor. Momenteel zijn
we opnieuw aan het nagaanwelke procedureswe nog
zouden kunnen of moeten invoeren en wat er beter kan.
Heelwat van SPECTRUM-Nblijkt al vervat in onze eigen
MOT-richtlijnen, al hanteren wij een andere inhoudelijke
volgorde (eerst verantwoorden en pasdan beslissen)en
slaan we hier en daar stappen over die voor ons niet van
toepassingzijn.

Als internationale museumstandaardheeft het voor ons
alvast zijn nut bewezen.SPECTRUMvoorkomt dat ieder
museumterug het warme water gaat uitvinden en het
zet de neuzen in dezelfde richting. SPECTRUMraadplegen
kan dus heel wat tijd besparen.Daarnaastkan je ernaar
verwijzen bij de verantwoording van moeilijke beslis¬
singen en biedt het zo op een geruststellendemanier
bekrachtiging. Zo weetje datje goed bezig bent...

4. uitvoering
Bij elke afstoting wordt er een schriftelijke overeenkomst
gesloten tussen het MOTen de ontvangende partij. Alle
nuttige informatie wordt gedocumenteerd in een dossier.
Ook in de inventaris blijft een spoor van de operatie
bewaard: het inventarisnummer en de volledige objectbe¬
schrijving blijven bewaard.

Minder is meer:
met dank aan de
Boechoutse
Organisatie
Oldtimer Club wint
het MOTeen
slordige 70m3
ruimte in zijn
depot.
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Aan
Over kwaliteit gesproken
JacobusTrijsburg,
directeurGelders
Erfgoeden
provinciaal

museumconsulent
Gelderland

Restauratorenaan
het werk
(foto's:

Netta Krumperman)

de vrucht kent men de boom

Kwaliteitszorg is in de Nederlandse museumsector het meest zichtbaar
geworden via de museumregistratie. Als indicatoren van kwaliteit zijn
criteria genomen die afgeleid zijn van de museumdefinitie van de ICOM
(= International Council of Museums). Ze zijn redelijk concreet, vaak
meetbaar, gaan over processenen producten, weinig schokkend eigenlijk.
Omdat de menselijke factor van beslissendebetekenis is voor de
gerealiseerde kwaliteit, staat of valt elke verbetering met de deskundig¬
heid van mensen op de werkvloer. Kwaliteit is een kwestie van kennis en
die in praktijk kunnen brengen.
Nederlands Museumregister
In 2009 bestaat het Landelijk Contact van Museumcon¬
sulenten 25 jaar. Opde drempel van dat jubileumjaar ver¬
schijnt het blad Museumpeil met dit themanummer,
gewijd aan kwaliteitszorg. Toevalof niet, kwaliteitsverbe¬
tering bij de musea is wel het doel bij uitstek dat de
museumconsulentennastreven.Via scholing en advies,
projecten en publicaties, netwerkaanpaken monitoring
zijn de museumconsulentenactief om de museate hel¬
pen op een steedshoger niveau hun kerntaken waar te
maken.
Hoeweten we nu waar de musea in dezeontwikkeling
staan?Sinds tien jaar nemende museazichzelf de maat
via het NederlandsMuseumregister.Inmiddels hebben
556 museadeelgenomenaan de museumregistratie.
Daarvanzijn 380 musea in het NederlandsMuseumregis¬
ter opgenomen,waarvan 172 herijkt. In totaal zijn er 19
museavoorlopig geregistreerd:dit alles volgens de cijfers
van 16 juli 2008.

Dynamisch systeem
Schampereopmerkingenvan de buitenwacht over de
wildgroei van de museaketsennu af op het keurmerkdat
museumregistratie oplevert. Vrijwel alle Nederlandse
fondsen en de meesteprovincies letten bij hun onder¬
steuningsbeleidop het al dan niet geregistreerdzijn van
de musea.
Geregistreerdemuseazijn trots op hun certificaat en hun
vignet, minus een minderheid die de museumregistratie

nog niet ver genoegvindt gaan. Elkjaar wordt ca. 20%
van de geregistreerdemuseaherijkt, aangeziende termijn
van registratie beperkt is tot vijfjaar. Deverlenging is
afhankelijk van het resultaat van de verscherpte toetsing
aan de criteria. Ookde mate waarin gestelde beleidsdoe¬
len zijn gehaald,speelt daarbij een rol. Envoor de vol¬
gendevijfjaar moeten weer nieuwe doelen zijn gesteld.
Zo blijft de museumregistratie een dynamisch systeem
dat tot verbetering van de kwaliteit moet leiden.
Als we het aantal registratiewaardige museain Nederland
schatten op 1.000,dat wil zeggenmuseadie voldoen aan
de instapvoorwaarden: in het bezit van rechtspersoonlijk¬
heid, van een kerncollectie, een stabiele financiële situa¬
tie, een publieke functie, dan moeten we vaststellen dat
ea.45% (nog) niet aan de museumregistratie heeft mee¬
gedaanen dat 38% geregistreerd is. Blijkbaar vormen
voor de achterblijvers de overige criteria een nog onover¬
komelijke hindernis.Voorlopig genoegwerk aan de win¬
kel, zowel voor de museumconsulentenals voor de musea
zelf. Inmiddels is de Stichting Het NederlandsMuseum¬
register al serieusaan het nadenkenover de fase die
moet volgen op de herijking.

Eénfactor is van beslissendebetekenisgebleken in de
afgelopenjaren, de menselijkefactor, die tot uitdrukking
komt in de wil van museumbesturenen directies, van
museumconsulentenen van de Museumvereniging
(bestuur,directie en secties)om museumregistratieseri¬
eus te nemenen energie te steken in kwaliteitszorg.
Het belang van registratie zit hem vooral in het spiegel-
moment, als museumjezelf de spiegel voorhouden en
vaststellen welke verbeterpunten aandacht behoeven.Al
het anderevolgt daaruit, het beleidsplanvoor maximaal
vijfjaar dat voor alle kerntaken SMARTgeformuleerde
doelen bevat, de analysevan de provinciaal museumcon¬
sulent en het adviesvan de collegiale toetsingscommissie.

Deskundigheid
Omdat de menselijkefactor van beslissendebetekenis is
voor de gerealiseerdekwaliteit, staat of valt elke verbete¬
ring met de deskundigheidvan mensenop de werkvloer.
Decapaciteiten en de competenties van de museumme¬
dewerker zijn doorslaggevendvoor het welslagenvan
vernieuwing.
De rol van de consulenten bij deskundigheidsbevordering■
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is gericht op de overdracht van kennis,vaardighedenen
attitude op de zesonderscheidendisciplines: bedrijfsvoe¬
ring, documentatie, behoud,educatie, onderzoek,PRen
marketing. Sinds 2008 is voor alle disciplines een basis¬
cursusmet syllabus beschikbaar.Het afgelopenjaar kwam
als laatste in de reeksvan syllabi bij de basiscursussendie
van onderzoektot stand. Ook de basiscursuszelf is
inmiddels ontwikkeld en wordt zowel in Nederlandals in
Vlaanderengegeven.Het is nu zaak dezesyllabi via het
Vlaams-Nederlandsesamenwerkingsverbandte blijven
actualiseren en behalve in druk ook digitaal beschikbaar
te stellen.
Zonder vrijwilligers zou de museumsectorniet kunnen
functioneren. Vrijwilligers en betaalde krachten in deze
sector zijn bovengemiddeldopgeleid, maar doorgaansniet
voor het werk dat men doet. Debereidheidom zich daar¬
voor te kwalificeren is echter groot.
Het LCMblijft daarom borg staan voor een scholingsaan¬
bod op basisniveauvoor alle disciplines, die de kwaliteit
bevorderenvan de collectie- en publiekstaken,evenals
van bedrijfsvoering, PRen marketing en onderzoek.Dit
geheel in overeenstemmingmet de criteria van het
NederlandsMuseumregister,die verlangen dat de geregi¬
streerdemuseabeschikkenover deskundigheidop ten¬
minste het niveau van de basiscursussenvan het LCM.

Vernieuwing scholingsaanbod
Op landelijk niveau kreeghet Scholingsoverlegeen door¬
start. Daarin participeren de belangrijkste aanbieders:
LCM,Museumvereniging,ICN (= Instituut Collectie
Nederland),ErfgoedNederland,Reinwardt Academie,
Universiteit van Amsterdam,RestauratorenNederlanden
nu ook - voor de museummanagers- de Mondriaan
Stichting. Voor de vernieuwing van het scholingsaanbod
zijn een aantal lijnen uitgezet.
Om te beginnenwordt daar gesprokenover de ontwikke¬
ling van een integraal aanbodvoor de museumsectoren
zo mogelijk sectoroverstijgenden digitaal toegankelijk.
ErfgoedNederland laat Peoplewiseeen onderzoekdoen
naar de haalbaarheidvan een digitaal loket voor een
sectoroverstijgend, integraal scholingsaanbod.Dat is de
eerste lijn.
Deskundigheidsbevorderingmoet meer dan voorheen een
zaakvan de instellingen zelf en hun medewerkerswor¬
den. Dat is de tweede lijn. Tevaak behoort scholing,
coaching, collegiale consultatie, job rotation of welke
leervormook, tot de overbodigefranje die wordt wegge¬
knipt als het budget niet toereikend is of de tijd te krap.
Elke instelling zou er goed aan doen helder te formuleren
welke deskundigheidnodig is om alle taken op het vereis¬
te niveau te vervullen en daarop een scholingsplan,een
personeels-/ vrijwil ligersbeleid,of een wervingsbeleidaf
te stemmen.
Op persoonlijk niveau ontbreekt het aan een helder
streefbeeld, uitgaande van het beroepdat men uitoefent /
wil uitoefenen, of de functie die men vervult of wil ver¬
vullen. Op basisdaarvan kan een persoonlijk ontwikkel-
plan geformuleerd worden.
DeMuseumvereniging laat een nulmeting verrichten
onder de museaom een beeld te krijgen van de rol die
scholing vervult in het huidige beleid, of zou kunnen krij¬
gen en naar de behoefte aan specifieke kennis en vaar¬
digheden.
Het LCMstreeft vernieuwing na door de collegiale
samenwerkingmet de provinciale museum- en erfgoed¬
consulenten in Nederlanden Vlaanderenmaximaal te

benutten. Defocus wordt daarbij verlegd van aanbod-
naar vraaggerichtheid. Opdat punt is nog een wereld te
winnen.

Beroepscompetentieprofielen
DeVereniging RestauratorenNederlandheeft samenmet
deVlaamsecollega's beroepscompetentieprofielenvoor
restauratoren en verwante beroepengeformuleerd (zie
kadertekst).Voor bij- en nascholing,voor opleidingen en
voor erkenning van specifieke beroepenzijn beroepscom¬
petentieprofielen van groot belang.Voor de archiefmede¬
werkers is een traject gestart dat binnenkort een verge¬
lijkbaar resultaat moet opleveren.Het zijn wel de eersten,
maar zeker niet de laatsten binnen de erfgoedsector die
de professionaliseringvan de respectievelijkeberoepenals
oogmerk hebben.
Wie op internet googiet op beroepscompetentieprofielen
merkt dat binnen de paramedischesector, de sport, wel¬
zijn en zorg al enkelejaren belangrijke stappen zijn gezet
op dit terrein. Schoorvoetendlijkt ook de erfgoedsector in
beweging te komen.Zo heeft de SERV(= Sociaal Econo¬
mische RaadVlaanderen)een traject gestart voor de ont¬
wikkeling van het beroepscompetentieprofielvoor de erf¬
goedcoördinator. ErfgoedNederlandwijdde 14 november
2007 een Erfgoedarenaaan de vereiste competenties voor
directeuren van erfgoedinstellingen, maar consensuswas
niet het doel en het debat resulteerdedan ook in een
kaleidoscoopvan meningen.
Mijn tekstverwerkingsprogrammareageerdetot nog toe
steedsmet een rode golvendestreep onder het woord
beroepscompetentieprofiel,en gaf aan dat ik het kan toe¬
voegenaan mijn woordenlijst. Ik vind rode strepen irri¬
tant, dus ben ik bezweken.Voor LCMen deVlaamse
museumconsulentenis dit al geenvraag meer,want de
beroepscompetentieprofielenvan restauratoren worden
toegevoegdaan SPECTRUM.Wie volgt?

SPECTRUM
Nederlanden Vlaanderen hebben in navolging van het
Verenigd Koninkrijk de beschikkinggekregenover een
nieuw instrumentarium om tot standaardiseringvan de
processenvooral op het terrein van collectietaken te
komen,SPECTRUMgeheten. DeErfgoedinspectie,Erfgoed
Nederland,FAROVlaanderenen LCMhebbende handen
ineengeslagenen gezorgdvoor een Nederlandsevertaling
en gratis licenties voor de museumsector.Commerciële
gebruikers betalen ervoor. In de komendebeleidsperiode

Restauratorenaan
het werk
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vindt de implementatie van SPECTRUMplaats, waardoor
het werken in museavoor zowel vrijwilligers als betaalde
krachten aan beschrevenstandaardengaat voldoen: een
grote stap vooruit.
SPECTRUMis een kwaliteitsinstrument t.b.v.goed collec¬
tiemanagement en informatiebeheer. De procedurele
manier van denkendie hierdoor gestimuleerd wordt zal
ten goede komen aan de helderheidvan bedrijfsvoering

van de instellingen en uiteindelijk ook aan het publiek,
door goede informatie die is gekoppeldaan objectinfor¬
matie uit het collectieregistratiesysteem.Samenhangen
samenwerking kunnen bij eenduidigheid van aanpaken
procedureswinnen.
Anderzijds zal SPECTRUM,een samenhangenden getoetst
systeemvan standaardprocedures,zorgen voor vernieu¬
wing van alle ondersteuning, in de eerste plaats van cur¬
sussenbij de collectietaken, die behoren tot de kerntaken
van de musea.Tevenszal in samenhangdaarmeede
ondersteuning van de museumconsulentenzich vooral
richten op de registratiewaardige museaen de (voorlopig)
geregistreerdemusea,niet in het minst ten aanzienvan
de publiekstaken,die eveneenstot de kerntakenvan de
museabehoren.

Een wereld van verschil
Devernieuwing van de deskundigheidsbevorderingen de
acceptatie van de proceduresvan SPECTRUMvormen de
komendejaren een samenhangendpakket, gericht op
kwaliteitsverbetering en professionaliseringin de muse¬
umsector. In de volgende fase van museumregistratie past
mijn inziens een stevige stimulans om een scholingsplan
te makenen de proceduresvan SPECTRUMtoe te passen.
Gezienhet succesvan de netwerkaanpakveiligheidszorg
valt er op het terrein van calamiteitenplannen ook wel
iets concreetsaf te spreken.Als bovendien het oordeel
van het publiek zou worden gevraagdover de gastvrien-
delijkheid en kwaliteit van het museum,dan zou dat een
wereld van verschil opleveren ten opzichte van de huidige
situatie.

Nu de musea nog
In het voorwoord van het rapport Beroeps-en Compe¬
tentieprofielen (RestauratorenNederland,april 2008)
wordt gezegddat het beroepvan restaurator in Neder¬
land geen door de wet beschermdberoep is. ledereen,
van serieuzespecialist tot beunhaas,mag zich deze
titel aanmeten. Het is een parallel die we direct kun¬
nen toepassen op het instellingsniveau, want hetzelfde
geldt ook voor de musea. 'Museum' is geen bescherm¬
de titel, ledereenmet een uit de hand gelopen hobby
mag zijn zolderkameropenstellen voor publiek en het
bordje museumop zijn voordeur schroeven.Om het kaf
van het koren te scheiden is het van groot belang dat
er eisenworden geformuleerd en dat kwaliteit de
maatstaf is. Zo is ruim tien jaar geleden in de beheer-
en behoudsfeerook het Museumregisterontstaan.
Opvallend,maar niet verbazingwekkendis dat die ont¬
wikkeling ook in de beheer- en behoudsfeer is begon¬
nen. Dit is natuurlijk omdat het aan de essentievan
een museumraakt, namelijk de collectie.
In 2008 is het Museumregisteraan herziening toe en
zal in de toekomst waarschijnlijk de kwaliteit op veel
meer essentiëleonderdelenvan het museumgetoetst
gaan worden. Dat op het gebied van beheeren behoud

de ontwikkelingen inzake Beroepsen Competentiepro¬
fielen als eerstezo duidelijk worden omschreven,hoeft
dus geenverrassingte zijn.Dedrie Beroeps-en Compe¬
tentieprofielen van de restauratoren zijn een inspiratie
voor het musealeveld in het algemeen,want de ont¬
wikkeling en ordening van beroepsgroepenzijn van
wezenlijk belang voor een gezondesector.

MargrietdeJong,
HoofdBelangenenDienstverlening,
NederlandseMuseumvereniging
(NVM)
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Kwaliteit voor behoud:
beroeps- en
competentieprofielen

RestauratorenNederlandheeft in
samenwerkingmet het Cultureel
VerdragVlaanderenNederland
(CVN)een onderzoek laten uitvoeren
naar het beroepenveldvan restaura¬
tie en conservering.

Doelvan dezeberoeps- en compe¬
tentieprofielen is een beschrijving te
gevenvan de beroepenin het beroe¬
penveldvan restauratie, conservering
en preventieveconservering.De
beroepenveldanalyseheeft opgele¬
verd dat drie beroepenop grond van
drie beroeps- en competentieprofie¬
len verschillen van elkaar en van
aangrenzendeberoepen.In het rap¬
port zijn daaraande Nederlandseen
deVlaamseberoepsbenaminggege¬
ven .

1. restaurator / conservator¬
restaurator
2. restauratie-conserverings-
medewerker/conservatie-
restauratiemedewerker
3. behoudsmedewerker

RestauratorenNederlandheeft het
rapport aan de ledenvoorgelegd en
er is ingestemdmet het gebruik van
de uitkomsten van het rapport als
instrument voor opleidingscriteria,
implementatie in het musealeveld
en de archievenvoor functiebeschrij¬
vingen en verdere discussie over de
naamgevingvan de verschillende
beroepen.Immersde titel van res¬
taurator is nog altijd onbeschermd.
Ookvoor de beroepserkenningis dit
rapport de eerstestap.

Op23 oktober werd het rapport
gelanceerd in samenwerkingmet het
LCM,het CVN,de UvAen de Erf¬
goedinspectie, in de KB in DenHaag.
Het is de bedoeling om het rapport
integraal te koppelenaan Spectrum,
om zo opnieuw een beleidsinstru¬
ment toe te voegen aan de kwali¬
teitszorg in de musea.

Willemien'tHooft,
directeurRestauratorenNederland
www.restauratoren.nl

Restaurator el ori
VERENIGINGVOORCONSERVERINGEN RESTAURATIEI 1 W U

Restauratorenaan
het werk
(foto: Netta
Krumperman)

Opleiding museumgids
Een denkoefening voor
het museumveld in
Vlaanderen
Rondleidenin een museum is een
boeiendvak. Maar waar leer je dat?
Mogelijk binnen afzienbare tijd in de
vernieuwde gidsenopleiding van Toe¬
rismeVlaanderen.
Deopleiding 'oude stijl' van Toerisme
Vlaanderen richtte zich op stadsgid-
sen of toeristische gidsen en het
accent lag vooral op kennisverwer¬
ving. Dehuidige opleiding, gesitu¬
eerd binnen het volwassenenonder¬
wijs, is breder.In dezevernieuwde
versie gaat veel meer aandacht naar
de methodiek van het rondleiden. De
opleiding bestaat uit een basisjaar,
gevolgd door specialisatiemodules
zoals toeristische gids, reisleider en
natuurgids in het tweedejaar. In de
toekomst zullen de opleidingscentra
ook een specialisatie museumgids
aanbieden.

Vanuit ToerismeVlaanderenen de
opleidingscentra wordt nu aan de
museumsectorgevraagdom deze
module meevorm te gevenen in te
vullen. Dit biedt de kansom mee

sturing te gevenaan de kwaliteit van
dezeopleiding. Deopleiding legt aan
de museaechter geen enkelever¬
plichting op. Zij zullen autonoom
blijven in het stellen van opleidings¬
eisen bij hun gidsen.

In opdracht van het agentschap
Kunstenen Erfgoed1werd in het
voorjaar van 2008 een kadervoor
het curriculum van de specialisatie¬
module museumgidsvoorbereid. De
kwaliteit van de module zal mee
afhangen van de samenwerking tus¬
sen de opleidingverstrekkersen de
musea.Deprovinciale museumcon¬
sulenten kunnen hierbij als bemidde¬
laars optreden en zo een brug vor¬
men tussen het werkveld en de
opleiding. Bijvoorbeelddoor het sig¬
nalerenvan recente ontwikkelingen,
het organiserenvan werkbezoeken
en het begeleidenvan de keuzevan
stageplekkenen gastdocenten.

Daarnaastis een denkoefening
gehoudenover de inhoud van de
specialisatiemodulemuseumgids.
Met verschillende betrokkenen uit de
sector is gebrainstormd over compe¬
tenties, methodieken, inhoudelijke

scholing en stages.Men is het erover
eensdat het noch zinvol, noch werk¬
baar is om de nadruk te leggen op
de inhoudelijke specialisatie van een
musealecollectie. Dat aspect blijft
de verantwoordelijkheid van de res¬
pectievelijke musea.Wat dan wel?
Inzoomenop de hedendaagsemuse-
ologische context en de diversiteit
van museaop vlak van hun omgang
met de inhoud en het publiek. Daar¬
naast ook het aanleren en trainen
van een bredewaaier aan begelei¬
dingsmethodieken.Dit zijn enkele
contouren die zich voor dezespecia¬
lisatie aftekenen. Dit wordt nu ver¬
der uitgewerkt tot een kwaliteitska¬
der voor de opleidingscentra dat het
uitgangspunt zal vormen voor de
verdere inhoudelijke uitwerking van
de module.

JanienPrummel,
consulentcultuurbemiddeling

1 Het agentschapKunstenen Erfgoed is een
ondersteunendbeleidsdomeinvan het Vlaams
Ministerie van Cultuur, Jeugd,Sport en Media.
Dewerking van de afdeling Kunsten is toegespitst op
de uitvoering van het Kunstendecreet.Deafdeling
Erfgoedstaat in voor de uitvoering van het
Erfgoedbeleid.
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Verwelkomen is
een kunst
Vorig jaar rolde het - uit het Zweeds
vertaalde - boek 'Hostmanship. De
kunst mensenhet gevoel te geven
dat ze welkom zijn' van de pers.Jan
Gunnarssonen Olie Blohm zijn niet
alleen de auteurs van het boek,ze
zijn tevens de bedenkersen pleitbe¬
zorgersvan het hostmanshipals
praktijkgerichte filosofie. Ondertus¬
sen vindt hun gedachtegoedook
weerklank in het museumveld.En
terecht. Want wie het boek door¬
neemt, komt al zeer snel uit bij heel
wat waardevolle en bruikbare ideeën
die niet alleen de ervaring van de
bezoeker,maar ook de werking van
het hele museumeen treetje hoger
kunnen tillen.

Detitel laat in eerste instantie mis¬
schien vermoedendat het een boek
over gastvrijheid is. Deauteurs kie¬
zen echter voor eenverrassende
invalshoeken aanpak.Want degene
om wie het werkelijk gaat bij host¬
manship is niet de gast, maar wél de
host zelf. Het zijn de medewerkers
die in contact komenmet de gasten
of bezoekers,klanten, of partners...
die volgens hen de grootste zorg

verdienen. 'Thecustomer comes
second' luidt het schijnbaar para¬
doxaal. Pas zodra de gastheren of -
vrouwen zich optimaal én deel van
het geheelvoelen, kunnen zij dit op
een natuurlijke manier naar de bui¬
tenwereld uitstralen.

Maar dat alleen is niet voldoende
om te sprekenvan goed hostmans¬
hip. Wie dezekunst wil beheersen
moet namelijk van iedereontmoe¬
ting iets bijzonderswillen en kunnen
maken.Het komt er dan op aan om
bewust en zorgzaamom te gaan met
anderenzoals zij (= de anderen)dat
wensen.Deauteurs pleiten daarom
voor het ontwikkelen van een attitu¬
de van dienend leiderschap.Wie zich
een dergelijke houding weet eigen te
maken,mag er van uitgaan dat hij of
zij een sterke indruk maakt en men¬
sen het gevoel geeft dat ze welkom
zijn.

Het boek is met zorg geschreven:als
perfecte gastheren leiden de auteurs
de lezer op een snelle en vlotte
manier doorheen heel wat praktijk¬
voorbeeldenen verrassendeinzich¬
ten. Eenmeer dan verantwoord lite¬
rair tussendoortje.

Jan Gunnarsson,Olie Blohm. Hostmanship.
De kunst mensenhet gevoel te geven dat ze
welkom zijn. S.I.,Vardskapet Utveckling AB,
2007, 148p.

Zie ook: www.hostmanship.nl en
www.museumvereniging.nl

Hildegarde VanGenechten
stafmedewerker
FARO.Vlaamssteunpunt
voor cultureel erfgoed

Quality is in the eye of
the beholder
'Quality is in the eye of the beholder'
is een belangrijke constatering die
we maar liefst vier keerdoen in de
handleiding voor zelfevaluatie bij het
visitatiemodel voor musea.1Zeker
voor musea is kwaliteit een uiterma¬
te veelkleurig begrip. Met de uiteen¬
lopende belangen,binnen de eigen
instelling en daarbuiten, is een
steedsander aspect van kwaliteit
relevant.
Alleen als je goed nadenkt over de
vraag waartoe kwaliteitszorg van
belang is, kun je het juiste instru¬
ment daarvoor kiezen.Voor musea is
van belang dat er geenciviel effect
wordt gegenereerddoor een muse-
umbezoek.Daarmeebestaanzij in de
vrijetijdsmarkt, waar moordende
concurrentie heerst tussen 'met een
boek op de bank' en de zondagopen¬
stelling van de zogenaamdefun-
shop-gebieden.
Musea hebben in dezemarkt ieder
hun eigen unieke verkoopkansen,
gelegen in de collectie en de wijze
waarop ze in staat zijn dezete
exploiteren. Eencollectieve unieke

verkoopkansis dat museameer dan
vermaak bieden: ze voegen iets toe
aan de ervaring van de bezoeker,dat
ook gebaseerdis op de collectie en
afhankelijk is van de mate waarin ze
dezetot leven weten te brengen.
Demate waarin dezetwee aspecten
(exploiteren en tot leven brengen)
optimaal met elkaar in balanszijn,
zou een kwaliteitsnorm kunnen zijn.
Mijn inschatting is dat dezeaspecten
van zo veel uiteenlopende,en onder¬
ling somstegenstrijdige, factoren
afhankelijk zijn, dat een objectieve
norm voor die balans niet te
beschrijven is.
Mijn stelling is dat een dergelijk
streven ook niet nodig is. Als een
museumhet niet goed doet, verdwij¬
nen de bezoekers,verdwijnt de
belangstelling voor de collectie, ver¬
dwijnt (op den duur) de collectie. De
markt heeft hier een belangrijke rol:
bezoekers,sponsors,overheden
stemmen met de voeten.
Om echter dat moment voor te zijn,
is kwaliteitszorg nodig: om musea
scherp te houden in de concurrentie.
Daartoe is een norm ongeschikt,
maar een serieuszelfonderzoekop

z'n tijd heel bruikbaar! Om die reden
hebbenwe met veel plezier de visi¬
tatie en de benchmarkvoor de
musealesector ontwikkeld.

Herma Hofmeijer, directeur VRM

1 ZieBasisdocumentenvisitatie,websiteVRM
www.derijksmusea.nl

Museumpeil30,najaar2008



Nieuws uit Nederland & Vlaanderen
Erfgoedcollecties in kaart gebracht
Vlaanderenen Nederlandhebbende handen ineengesla¬
gen om te komen tot een standaard voor het beschrijven
van erfgoedcollecties. Eenwiki is door ErfgoedcelAnt¬
werpen ontwikkeld om informatie hierover met elkaar te
delen.
In Nederland is sinds 1998 het Museum Inventarisatie
Project (MusIP) landelijk uitgevoerd: musealecollecties
werden op deelcollectieniveaugeïnventariseerden ont¬
sloten. Deniet-privacy-gevoelige gegevenszijn voor een
ieder te raadplegenop www.musip.nl.
ErfgoedcelWaaslandbesloot in 2007 de erfgoedcollecties
in het Waasland in kaart te brengen,op de eerste plaats
om beter zicht te krijgen op de aanwezigecollecties en
de wensenen nodenvan de collectiebeherendeinstellin¬
gen. Daartoe nam men contact op met het LCMin Neder¬
land, als ontwikkelaar, uitvoerder en beheerdervan MusIP.
Het MuslP-datamodel werd vervolgenshet uitgangspunt
voor een erfgoedbreedvastleggenvan collecties. Dusniet
alleen museumcollecties,maar ook collecties van archie¬

ven, bibliotheken en documentatiecentra. Bovendienwerd
een verdieping gerealiseerdop het gebiedvan het vast¬
leggenvan toestand en bewaaromstandighedenvan col¬
lecties. De rapportage van dit WetenschappelijkOnder¬
zoek DeelcollectiesErfgoed in het Landvan Waas
(kortweg WODE)is te vinden op www.erfgoedcelwaas-
land.be,onder het kopje Projecten.
Intussenstartte ook ErfgoedcelAntwerpen met het op
(deel)collectieniveau inventariserenvan erfgoedcollecties.
Meer informatie over dit project, getiteld 'Collecties in de
districten' is te vinden op www.erfgoedcelantwerpen.be,
onder het kopje Projecten - Achter de schermen.Dit was
de aanleiding om een gezamenlijkewerkgroep te vormen,
die de basiswil leggenvoor een erfgoedbredestandaard
voor deelcollectieregistratie, die vervolgenszowel in
Vlaanderenals in Nederland kan worden toegepast.
Wie geïnteresseerdis, kan zich aanmeldenbij http ://deel-
collectieregistratielagelanden.pbwiki.com om zo de ont¬
wikkelingen volgen.

Nieuws uit Nederland
KVCE
Het KenniscentrumVeiligheid Cultureel Erfgoed:KVCE
heeft als doel veiligheidszorg een prominente plaats in de
Nederlandseerfgoedinstellingen te geven.
In augustus is de website www.kvce.nl gelanceerd,die is
opgezet als bredealgemene ingang voor het onderwerp
integrale veiligheidszorg in de erfgoedsector.De informa¬
tie wordt aangebodenin zeven hoofdrubrieken.Via de
zoekmachineen de rubrieken Nieuws en Agenda kan de
gebruiker de weg vinden door de site. Belangrijk is de
begrippenlijst, waarin de definities van begrippendie
KVCEhanteert zijn opgenomen.Mocht u op de website
toch geen antwoord op uw vraag vinden, schroom dan
niet het contactformulier in te vullen of ons te bellen.
Vanuit de diversedoelgroepen is een netwerk van experts
gevormd dat meedenktmet het KVCE.Maar ook bijdragen
van anderen uit het erfgoedveldzijn welkom. Het KVCE
wordt alleen een succesals het hele veld het draagt.

Belang van Incidentenregistratie
Nadat stagiaire Ninja Kleikampvoorjaar 2008 een gebrui¬
kersonderzoekhad uitgevoerd, is de DatabaseIncidenten¬
registratie Cultureel Erfgoed(DICE)aangepastnaar aan¬
leiding van opmerkingenvan gebruikers.Hierdoor is het
gebruiksgemakvan de databasetoegenomen en kan de
databasenog beter ingezet worden voor het registreren
van uw incidenten. Helaasweten nog te weinig instellin¬
gen dat DICEeen prima instrument is om bedrijfsi nciden-
ten te registreren. Eeninstrument voor uw interne
bedrijfsvoering, maar ook voor landelijke analyses.Ennog
steedsgeldt dat uw ingevoerde incidenten niet openbaar
worden gemaakt.
Medewerkersvan KVCEkunnen op verzoekworkshops

gevenover het gebruik van DICE,bijvoorbeeld tijdens bij¬
eenkomstenvan regionale NetwerkenVeiligheidszorgCul¬
tureel Erfgoed.
Veiligheidszorg is ook voor erfgoedinstellingen een thema
dat meer aandacht nodig heeft. Wij begeleidenu graag in
dat procesvan kwaliteitsverbetering.

KenniscentrumVeiligheid Cultureel Erfgoed
p/a Koninklijke Bibliotheek
Postbus90407, 2509 LKDenHaag
Tel.070-3140335 of 3140676, Fax070-3140655

Handreiking voor het schrijven van
een Collectieplan
DehandzameLCM/ICN-publicatie Handreiking voor het
schrijven van een Collectieplan is in een nieuwe gewijzig¬
de druk van de persgerold. O.a.zijn nu ook de SPEC-
TRUM-proceduresaangegevendie van belang zijn bij de
diverseonderdelenvan het collectieplan.
Het boekje is ook te downloaden van de websitesvan
ICN,LCMen FARO.

Onderzoek ICT-gebruik in musea
Het ICT-beleidin de Nederlandsemuseaschiet nog ern¬
stig te kort. Dit blijkt uit een onderzoeknaar ICT-gebruik
in museadat in 2007 is uitgevoerd onder 150 musea in
opdracht van de NederlandseMuseumverenigingen DEN.
Het onderzoeksrapporttoont hoe Nederlandsemusea ICT
voor museumspecifieketoepassingeninzetten en het
geeft inzicht in de ontwikkelingen op ICT-gebiedsinds de
vorige meting uit 2002.
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Datslechts30%vandemuseaICT-beleidin eenplanheeft
vastgelegdis zorgelijk.DoorICT-beleidkaneeninstelling
het digitaliseringsprocesduurzaaminbeddenin haarorga¬
nisatieenwerkprocessen.Overigenszijn dete verwachten
effectenvandesubsidieregelingDigitaliserenmet Beleid
vanhet ministerievanOCWnogniet in dit onderzoek
meegenomen.
Hetonderzoektoont ookaandat inmiddelsbijna ieder
museumop internetactief is.Sinds2002 is het aantal

museamet eenwebsitegegroeidvan81 naar99%.
Gebruikvangeautomatiseerdecollectieregistratiesystemen
(87%),e-mail nieuwsbrieven(67%),multimedialekiosks
(33%),PDA-tours(20%),samenwerkingop ICT-gebied
(33%)enanderevoorbeeldenvandigitaledienstverlening
staanin het rapportICT-gebruikin museabeschreven.
Downloadhet gratisop:
www.den.nl/ictmonitor/onderzoek/

DEGROTEONTMOETING
Nederland - Vlaanderen
"Creativiteit en innovatie.

Culturele zuurstof voor de economie."
Antwerpen - Arenbergschouwburg
31 januari 2009 - 13.00 uur

De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland (CVN) brengt op zaterdag 31 januari 2009
Nederlandersen Vlamingen samen voor "De Grote Ontmoeting" in Antwerpen, met al motto
"Creativiteit en innovatie. Culturele zuurstof voor de economie. ".

De Grote Ontmoeting start om 13.00 uur en eindigt om 21.00 uur
Discussies,artistieke projecten, interviews en presentaties wisselen elkaar af. In de loop van de middag
maakt u kennis met boeiende voorbeelden van Nederlands-Vlaamsesamenwerking. Er groeien nieuwe
ideeënen voorstellen. Maartje van Weegenen GuyJanssenspraten met bewindslieden. Eenhedendaagse
revue sluit de ontmoetingsdag af. Bekendeen minder bekende kunstenaars treden voor u op.

Vragen die aan bod komen, zijn:

Hoe ziet de toekomst voor de creatieve industrie eruit?
Krijgt jong artistiek talent genoeg kansen?
Sluiten arbeidsmarkt en onderwijs voldoende op elkaar aan?
Taal- en spraaktechnologie, ver van ons bed?
Digitalisering van erfgoed: doenbaar en betaalbaar?
Hoe beleven verschillende generaties de cultuur?
Hoe succesvol is de zorginnovatie?
Hoe treden Nederland en Vlaanderen samen internationaal op?
Naar nieuwe vormen van samenwerking voor televisie en film?
Slaan het cultuur- en erfgoedtoerisme nieuwe wegen in?
Cultuurmanagement, een stand van zaken?
Wetenschappelijk onderzoek zonder grenz

Deelnemenaan DeGrote Ontmoeting kost niets, maar snel inschrijven is noodzakelijk!
Het aantal plaatsen is beperkt. Wie tijdig inschrijft, krijgt later een gedetailleerd programma
toegestuurd.
DeGrote Ontmoeting, een niet te missendag voor iedereen die zich betrokken voelt bij de
Nederlands-Vlaamsesamenwerking.

Informatie en inschrijven:
E: commissie@cvn.be; T. +32 (0) 2 502 68 42; www.cvn.be

CVNis ingestelddoorhet Nederlandseen hetVlaamseparlementombeideregeringente adviserenoverde
samenwerkingop het gebiedvancultuur,onderwijs,wetenschapenwelzijn.
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Nieuws uit Vlaanderen
Vormingsaanbod 2008
Voor de achtste maal hebbende provinciale museumcon¬
sulenten hun vormingsaanbodgebundeld in een overzich¬
telijke brochure.Zoals steeds is er gestreefd naar een
gevarieerdaanbodvan cursussen,workshopsen werkbe¬
zoeken.Denieuwe vormingsbrochure is vanaf midden
november in PDF-formaatbeschikbaarop zowel de web¬
sites van de provinciale museumconsulentenals de web¬
site van FARO.

Derde cursusreeks Lokaal
Geheugen
In novemberstart in elke provincie een nieuwe reeksvan
drie avondcursussenvoor lokale erfgoedbeheerdersbin¬
nen het project LokaalGeheugen.Centraal in deze reeks
staat de vraag hoeje bezoekerskan (blijven) aantrekken
en boeien.Op elke cursusworden tips, ideeënen metho¬
desaan de hand gedaanvoor je museum,tentoonstelling,
activiteit voor Erfgoeddagof om het evenwelk evene¬
ment. Meer info: www.helpdesklokaalerfgoed.be.

Gezocht: serieuze spelletjes!?
Eenconferentie over gamesen erfgoed vindt plaats op 5
december2008 in Brusselen zal focussenop thema's
zoals: gamesen publiekswerking,het bewarenvan games,
de gespannenrelatie tussen commerciële historische
gamesen de geschiedenis,de mogelijkhedenvan de erf¬
goedsectorvoor gameontwikkelaars,enzovoort. Door het
presenterenvan enkele buitenlandse praktijkvoorbeelden
wil de conferentie een link leggenmet het internationale
forum. Dezekunnen inspirerendwerken voor zowel de
erfgoedsector als de Vlaamsegamingindustrie. Tijdensde
conferentie kunnen deelnemersook enkele historische
commerciële gamesen seriousgamestesten op hun his¬
torische of educatievewaarde.
Voor meer info kijk op: www.faronet.be.

Onderzoeksrapport naar regionaal
depotbeleid in de provincie West-
Vlaanderen
Het nieuwe cuitureel-erfgoeddecreet voorziet in een
ondersteuning van de provinciesvoor de uitbouw van een
regionaal depotbeleid. DeVlaamseoverheid onderkent de
grote behoeften aan depotwerking voor het roerendecul¬
tureel erfgoed en is van oordeel dat er coördinatie nodig
is om de individuele depotbehoeften af te stemmen en te
bundelen zodat er gezamenlijkedepotoplossingenkunnen
uitgewerkt worden en expertise kan uitgewisseld worden.
Hierin ziet zij een rol voor de provincies die zij beschouwt
als een uitstekend bestuursniveauom deze problematiek
aan te pakken.Maar hoe begin je daaraanals provincie?
Enhoe vervul je als provincie een regierol in de gehele
depotwerking op jouw grondgebied?

Deprovincie West-Vlaanderenhad al eerder plannen in
de richting van een provinciaal depotbeleid en heeft eind
2007 een studieopdracht over regionale erfgoeddepots
uitgeschreven.Doelstelling was om een zicht te krijgen
op de collecties in de provincie, de behoeften naar depots
en bouwstenen te verzamelenvoor een provinciaal
depotbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door de feitelij¬

ke vereniging Iris Steen-PatrickVan DenNieuwenhof en
vond erfgoedbreedplaats: niet alleen museamaar ook
heemkundigekringen, lokale collectiebeheerders,bewaar¬
bibliotheken, archieven en zelfs lokale cultuurverant¬
woordelijken zijn aangesproken(alleen kerkfabriekenen
private verzamelaarswaren niet meer bereikbaarom te
betrekken bij het onderzoek).Het resultaat is enerzijds
een databank met een massaaan cijfermateriaal en con¬
crete gegevensen anderzijds een aantal theoretische
denkoefeningenmet wetenschappelijkeverantwoording
vanuit internationale literatuur. Verder is er eenvoorstel
tot een netwerkstructuur van regionale én thematische
erfgoeddepotsverspreid over de provincie uitgewerkt.
Hoewel de studie werd uitgevoerd voor de provincie
West-Vlaanderen,biedt het eindrapport voor heel Vlaan¬
deren interessante lectuur met aanknopingspuntenvoor
zowel overhedenals erfgoedactoren. Het is vanaf novem¬
ber 2008 te raadplegenop www.west-vlaanderen.be/erf-
goed.
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Museumconsulenten in Vlaanderen

OOST-VLAANDEREN
Anneke Lippens
T (+32) 09 267 72 52
E anneke.lippens@oost-vlaanderen.be
MiekeVan Doorselaer
T (+32) 09 267 72 85
E mieke.van.doorselaer@oost-vlaanderen.be
ProvincieOost-Vlaanderen,9dedirectie - musea

WEST-VLAANDEREN
ReinoudVanAcker
T (+32) 050 40 35 70
E reinoud.van_acker@west-vlaanderen.be
DienstCultuur, ProvinciehuisBoeverbos

ANTWERPEN
IngeGeysen
T (+32) 03 240 64 29
E inge.geysen@admin.provant.be
DepartementCultuur, Dienst Erfgoed

LIMBURG
Anne Milkers
T (+32) 01123 75 80
E amilkers@limburg.be

VLAAMS-BRABANT
RebeccaSchoeters
T (+32) 016 26 76 19
E rebecca.schoeters@vlaamsbrabant.be
DienstCultuur

VLAAMSEGEMEENSCHAPSCOMMISSIE
PeggyVoesterzoons
T (+32) 02 208 02 94
E peggy.voesterzoons@vgc.be
ErfgoedcelBrussel,Directie Cultuur

FARO,VLAAMSSTEUNPUNTVOORCULTUREELERFGOED
LeonSmets,consulent behouden beheer
E leon.smets@faronet.be
HildegardeVanGenechten,
consulent publiekswerking
E hildegarde.vangenechten@faronet.be
T (+32) 02 213 10 60

Museumconsulenten in Nederland

GRONINGEN Roeli Broekhuis
MuseumhuisGroningen
T (+31) 050 313 00 52
E r.broekhuis@museumhuisgroningen.nl

FRIESLAND Mirjam Pragt
Museumfederatie Fryslan
T (+31) 058 213 91 85
E mpragt@museumfederatiefryslan.nl

DRENTHE PimWitteveen
DrentsPlateau
T (+31) 0592 30 59 34
E p.witteveen@drentsplateau.nl

OVERIJSSEL Girbe Buist
Stichting Kunst EtCultuur Overijssel
T (+31) 038 422 50 30
E g.buist@kco.nl

GELDERLAND JacobusTrijsburg
Stichting GeldersErfgoed
T (+31) 0575 51 18 26
E j.trijsburg@gelderserfgoed.nl

UTRECHT Marianne de Rijke
LandschapErfgoedUtrecht
T (+31) 030 220 55 24
E m.derijke@
landschaperfgoed-utrecht.nl

NOORD-HOLLAND
Minette Albers
Stichting Cultureel Erfgoed
Noord-Holland
T (+31) 023 553 14 98
E minettealbers@cultureelerfgoednh.nl

ZUID-HOLLANDJudith Tegelaers
Stichting ErfgoedhuisZuid-Holland
T (+31) 015 215 43 50
E tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl

ZEELAND LeoAdriaanse
Stichting Cultureel ErfgoedZeeland
T (+31) 011867 08 70
E lcm.adriaanse@scez.nl

NOORD-BRABANT
JulesVerschuuren
BrabantseMuseumstichting
T (+31) 073 615 62 62
E julesverschuuren@erfgoedbrabant.nl

LIMBURG AgnesVugts
Huisvoor de KunstenLimburg
T (+31) 0475 39 92 74
E avugts@hklimburg.nl

LandelijkContact van Museumconsulenten(LCM)
Postbus1325, 5200 BJ's-Hertogenbosch
T (+31) 073 615 62 73
F (+31) 073 615 62 63
E lcm@erfgoedbrabant.nl
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Reekx
Damsterdiep 231
9713 ED Groningen
Telefoon (050) 312 46 18
info@reekx.nl

Reekx
Randstad 21-09 D
1314 BD Almere
Telefoon (036) 547 09 16

Adviseurs en dienstverleners mfo@reekx.m

"^eekx
in informatievoorziening Meer informatie

www.reekx.nl



"Onze collectieregistratie is goed op orde
dankzij Adlib Museum. Daardoor kunnen de
andere afdelingen in ons museum de informatie
in Adlib ook gebruiken. Presentatie en educatie,
conservering en restauratie hebben allemaal
toegang tot dezelfde gegevens. Wel zo efficiënt".

Adlib software isal decennia toonaangevend in informatie-, collectie-, kennismanagement
en archiefbeheer.Adlib applicaties staan bekendom hun gebruiksgemak,overzichtelijkheid en
flexibiliteit. Belof e-mail voor meer informatie of voor een geheelvrijblijvende demonstratie.

Software voor musea, bibliotheken en archieven.

Adlib Information Systems
Postbus1436, 3600 BKMaarssen
Tel:(+31) (0)346 -58 68 00
E-mail: sales@adlibsoft.com
Internet: www.adlibsoft.com


