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Modern collectiebeheer is meer dan een digitale verzameling cataloguskaarten met een

afbeelding. Een up to date collectiebeheersysteem stelt de diverse afdelingen van uw

museum in staat om optimaal samen te werken: beheer van de collectie, onderzoek,

voorbereiden tentoonstellingen, interactieve zuilen op zaal en een volwaardige

aanwezigheid op internet.
Cit levert niet alleen de zeer gebruiksvriendelijke componenten voor zo'n geïntegreerde aanpak,
maar helpt ook graag bij de implementatie ervan. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een plan van
aanpak; het fotograferen/digitaliseren van uw collectie; ontwerp en realisatie van
informatiesystemen voor bezoekers (zuilen, websites).

V.W.VJJ

collections
information
technology

Advies/plan van aanpak
Cit adviseert u graag welke aanpak voor
uw museum het beste is. We kunnen uw
situatie analyseren en aanbevelingen doen.
We kunnen bijvoorbeeld workshops
organiseren om alle aspecten van het
collectiebeheer door te nemen en samen
tot specifieke oplossingen voor uw
situatie te komen.

Informatiezuilen
Bezoekersverwachten uitgebreide
informatie bij de door u uitgestalde
objecten.
Met behulp van CollectionConnection
kunt u delen van de informatie uit uw
collectiebeheersysteem in een
aantrekkelijke vormgeving aanbieden.

Collectiebeheer: The Museum System
Geen enkel ander systeem biedt zoveel mogelijkheden,
gemak en gebruikersvriendelijkheid. Elkobject, voorwerp
en bijbehorend detail kan in verschillende formaten en
vanuit elke invalshoek met een onbeperkte hoeveelheid
afbeeldingen, videobeelden en geluiden worden ingevoerd.
Het systeem kan meerdere taalversies bevatten.
Vele handige zoek- en helpfuncties zijn standaard in het
systeem ingebouwd.

Museum - Microsoft Internet Explorer
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Digitaliseren/fotograferen
Wij kunnen uw medewerkers bij de
data-invoer begeleiden of deze
geheel voor u verzorgen.
Zelf de collectie fotograferen ten behoeve
van een collectiebeheersysteem kan
echter veel geld kosten.Cit heeft een
zeer snelle en kwalitatief hoogwaar¬
dige methode ontwikkeld, waardoor er
maar liefst 1.000 foto's per week
haalbaar zijn.
U kunt kiezen tussen neutrale
(technische) fotografie of een meer
artistieke stijl. Of iedere gewenste
combinatie van beide.

Website
Als u de bezoekers van uw website een goede indruk
van uw collectie, informatie en tentoonstellingen
wilt geven, biedt CollectionConnection u de mogelijkheid
om dat zonder veel extra werk te doen.
Wellicht dat aan de vormgeving specifieke aandacht
besteed moet worden en dat bijvoorbeeld meer thematische
ingangen gewenst zijn. De informatie zelf koppelt
u via CollectionConnection direct aan uw collectiebeheersysteem.

Ontsluiting: CollectionConnection.
Met behulp van CollectionConnection
kunnen, delen van, collecties via informatiezuilen
in het museum zelf of wereldwijd via Internet
worden getoond. Daarbij wordt optimaal gebruik
gemaakt van de meest recente informatie in
The Museum Systemzonder dat kwaadwillenden
het systeemzelf kunnen benaderen.

Deafgelopen tijd hebbenwij TheMuseumSystemenCollectionConnectiongeïmplementeerdbij velemuseaenandere instellingen in Nederlandendaarbuiten.
Zo ook bij het FransHalsmuseum.Enkelevoorbeeldendie u hierziet zijn daarvan afkomstig: efficiënt beheer,digitaliseren/fotograferen, eenuitbreide internationale website.

Voor meer informatie over ons bedrijf en haar diensten zie WWW.G02CIT.NL



Eendroom van een museum
Op het omslag van Museumpeil ditmaal de cockpit van
'Connie'.DezeLockheedConstellation stond meer dan
een decenniumop het wensenlijstje van Aviodrome. Na
eenjarenlange restauratie is zij sinds 6 juli 2004 in het
nieuwe Aviodrome bij Lelystadte bewonderen.Hier ging
heel wat aan vooraf. Zowel aan de verwerving van dit
'mooiste vliegtuig ooit ontworpen' als aan de recon¬
structie van het oude Schiphol op LuchthavenLelystad.
Voor de betrokkenenging de ene wensdroom na de
ander in vervulling.

Aviodrome had een lange vlucht achter de rug met vele
tussenlandingenvoordat het nu bereikte resultaat kon
worden geboekt. Maar sinds de doorstart op de nieuwe
thuishaven zit Aviodrome in de lift. Doeltreffende pr en
marketing missenhun uitwerking niet. Kennelijk hebben
de beleidsmakersdestijds eenvisie ontwikkeld met toe¬
komstperspectief.

Hoestaat uw museumervoor? Ligt er een helicopter-
view ten grondslagaan uw beleidsplan?Of heeft u last
van hoogtevrees?Dit nummer van Museumpeil biedt u
een tour d'horizon van beleidsaspectenmet adembene¬
mendevergezichten.

Inhoud
4 Ik houd van stoffige musea
Eeninterview met CarmenWillems
PatrickDeRynck

7 Museumlobby
Hoe het (niet) werkt
GirbeBuist

10 Regionale samenwerking
Museaen erfgoed in Meetjesland
BramGhyoot

12 Netwerkaanpak bij veiligheidszorg
Veiligheidszorg,een onderdeelvan het
calamiteitenplan
Marja Peek

16 Musea stad en provincie Antwerpen
Naar een nieuw museumbeleidin Vlaanderen
PeterDeWilde enStevenThielemans

Wat dacht u van het ontwikkelen van een vraag-
gestuurd aanbod,doelgroep gerichte marketing en pr,
het aangaanvan strategische allianties met relevante
partners, het inhuren van externe adviseursmet een cv
van hier tot Tokio die zich inzetten voor not-for-profit
organisaties,en als klap op de vuurpijl veiligheidszorg
als speerpunt van nieuw beleid.
Laat duidelijk zijn dat wie op de automatische piloot
blijft vliegen, niet weet waar die uitkomt. Alleen wie
zijn vleugels durft uit te slaan, helder voor ogen heeft
naar welke bestemming draagvlak en reikwijdte ons
kunnen brengen,die kan de droom van zijn museum
realiseren.

Voor talloze musea lijkt zo'n droom slechts een illusie.
Zo dwingt de vierjaarlijkse cyclus van politieke verschui¬
vingen op het gemeentehuishen tot permanente legiti¬
matie van hun bestaansrecht.Museumpeil biedt de
wakkere practicus de helpendehand met 'lobbyen' en
met een nieuwe kijk op gemeentelijk museumbeleid.
Wie dit alles luchtfietserij vindt, kan dit nummer beter
opzij leggen.

JacobusTrijsburg

21 Duo-directie werkt
Nieuwe aanpak bij BrugseStedelijke Musea
Walter Rycqart

24 Reproductiefonds
Digitale beeldenbankvan Vlaams cultureel erfgoed
Jan Vermassen

26 Van cd-rom tot cd-rot
Dehoudbaarheidvan cd's en DVD's
Marcel Ras

29 Handreiking museumbeleid voor gemeenten
LeoAdriaanse

31 Alles kan altijd beter
Kwaliteitszorg in musea/ recensie
JanSparreboom

Colofon
Museumpeilnummer22,
najaar2004
Museumpeil informeert
museummedewerkers in
Nederland en Vlaanderen
over landelijke en provin¬
ciale ontwikkelingen in de
museumsector vanuit een
praktijkgericht perspectief.
Museumpeil is een uitgave
van Stichting Landelijk
Contact van Museumconsu¬
lenten in samenwerking
met de bureaus van de
provinciale museum¬
consulenten en Culturele
Biografie Vlaanderen vzw.
Museumpeil verschijnt
tweemaal per jaar en wordt
gratis verspreid onder de
relaties van museum¬
consulenten en Culturele
Biografie Vlaanderen vzw.

Redactie
Nina Duggen
Marjelle van Hoorn
Anne Milkers
Marianne de Rijke
LeonSmets
JacobusTrijsburg
Herro Brinks (eindredacteur)

Redactieadres
Stichting Landelijk Contact
van Museumconsulenten
Postbus2975
NL-1000 CZAmsterdam
T (+31) 020 551 29 17
F (+31) 020 551 29 01
E lcm@museumvereniging.nl

Abonnementen
Eenjaarabonnement kost € 12,-.
Opgavevoor Nederland
bij het redactieadres, voor België
bij Culturele Biografie België vzw,
Hofstraat 15, B-2000 Antwerpen.
Abonnementen lopen per kalen¬
derjaar en dienen voor het einde
van het jaar te worden opgezegd.

Lossenummers
Lossenummerskosten€ 7,-
(excl. verzendkosten).

Advertenties
Van Kruijsbergen Project
Media v.o.f.
Will A.G.van Kruijsbergen
Anna Blamanlaan 4
6532 SPNijmegen
T (+31) 024 350 22 27
F (+31) 024 350 22 29
Ewakruijs@worldonline.nl

Vormgevingen drukwerk
Drukkerij Olijdam, Enschede

Oplage
2650 exemplaren
ISSN1381-1088

Foto omslag:
Van 1946 tot 1962 vloog de KLM
met LockheedConstellations en
Superconstellations langeafstands-
vluchten naar Amerika, Australië
en Zuidelijk Afrika. De 'Connie' van
Nationaal Luchtvaart-Themapark
Aviodrome in Lelystad is een van
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Ik houd van stoffige musea
Een interview met Carmen Willems

PatrickDeRynck.
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CarmenWillems

Veel museumdirecteuren zullen Carmen Willems wellicht benijden om
de posities (meervoud!) die ze bekleedt: Willems is sinds 1995 direc¬
teur van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Samen
met conservator Guido Creemers leidt ze het museum.
Momenteel is deze econome ook waarnemend burgemeester van 'de
oudste stad van België'. Een gesprek over de grote museale beleids¬
lijnen. Niet iedereen vindt die vanzelfsprekend, zo blijkt...
Carmen Willems verdedigt ze met gloed.

aanbrengen,anderswordt het vergeten. Dat doen wij
consequent.'

Dit gebouw is tien jaar jong (1994) en toch staan
jullie al voor een nieuwe grote overgang:er komt
een nieuwbouw,nieuwe beleidslijnen.Het gaat wel
erg hard?
'Dat klopt. We kregendie opmerking ook toen we met
ons uitbreidingsplan kwamen. Degeplande uitbreiding
heeft te makenmet ons succes:een drastischestijging
van de bezoekers(van ea. 20.000 in het oude museum
via 100.000 tot 150.000),veel scholen met de bijbeho¬
rendeeducatievewerking (30.000 schoolkinderenper
jaar!), een grote toevloed van objecten... Daar is dit
nieuwe gebouw niet op ingericht. Nog los daarvan evo¬
lueert de museumwereldsnel.We moeten als museaons
maatschappelijk draagvlak écht gaan verruimen. Per¬
soonlijk loop ik erg graag rond in zogehetenstoffige
musea.Maar ik besefdat ik tot een kleine minderheid
behoor.We hebbeneenverantwoordelijkheid tegenover
de maatschappij die ons museumbetaalt. Devraag die
we moeten stellen is dus: wat heeft de maatschappij
aan ons?Endan moetje een eind meemet hoe die
maatschappij evolueert en moet je je dus aanpassen...
Daaroverjammeren helpt niet. Voor je het weet, beland
je als museum in eenvergeethoekje.Je zit ook in een
concurrentiepositie met de wereld van de harde beleve¬
nissen,type attractieparken en dergelijke meer.'

Benjij directeur van een regionaalof een Europees
gericht museum?Jullie schuivenstad en streek
prominent naar voren in de algemenedoelstellingen...
'Onzecollectie is van regionale oorsprong: de objecten
komen uit Limburg.Tongerenis nooit hét centrum van
een bepaaldecultuur of een bepaaldvolk geweest.Maar
we zijn wel degelijk in staat om veel meer te vertellen
dan een regionaal verhaal. In het nieuwe museumzullen
we dat heel nadrukkelijk opentrekken: de culturen die
hier geweest zijn, zullen in een Europeesperspectief
worden bekeken.Het grote geheel,zeg maar,en dat
wordt een universeelverhaal.

Jouw tweestoelenpositielijkt een uitgelezenkansom
op politiek niveaumet gezagte sprekenover de
directe en indirecte baten van een museum,niet
alleen over hoeveelhet allemaal kost.
'Dat is ook zo. Ik ben deels in de politiek gestapt omdat
ik het beleid wilde overtuigen van het belang van onze
aanwezigheidvoor Tongeren.Je moet daarbij bedenken
dat wij een provinciaal museumzijn. We werden zo'n
beetje bekekenals een eiland in de stad. De laatste jaren
is dat beeld grondig veranderd.Dankzij het feit dat ik in
de politiek ben gerold, moest ik als museumdirecteur
niet langer aan de kant staan roependat het museum
voor de stad veel betekende.
Overigensis de discussieover baten en kosten binnen de
museumwereldzelf nog jong. Zo'n tien jaar geleden,
toen ik begon,werd ze nauwelijks gevoerd.Musea
waren er lang bang voor. Het is nu eenmaal een feit dat
ze aan de gemeenschapgeld kosten... Maar ik begreep
snel dat het voor de overtuigingskracht van je museum¬
projecten bijzonder nuttig is als je bij politici met een
degelijk uitgewerkt financieel plaatje op de proppen
komt. Danzien ze datje ook geld genereert. Dat ons
huidige uitbreidingsproject is goedgekeurd(kostprijs:
13.500.000euro), is onder meer te dankenaan een
professioneelbegeleid businessplan.Daarin ging het dus,
behalveover de grotere exploitatiekosten, óók over
gunstige directe en indirecte effecten zoals tewerk stel¬
ling. Zoiets moetje als museum in je projecten blijven
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In het buitenland worden we beschouwdals hét archeo¬
logisch museumvan België. Ik denk dat ik dat mag zeg¬
gen.We liggen ook erg gunstig: vlak bij Duitsland en
Nederland,én vlak bij Wallonië. Wallonië hebbenwe als
markt echt bewerkt, en dat loont. In de Euregio is er
voor ons nog heel veel potentieel, daar ben ik van over¬
tuigd, zonder dat ik irrealistische dromen ga koesteren.'

Eenopvallendekeuze in het huidigebeleidsplanis
dat jullie de helft van het personeelen van de mid¬
delen inzetten voor publieksbeleid.Dat wil zeggen:
15 personeelsledenen jaarlijks 350.000 euro.
'De radicale keuzeom een publieksgericht museumte
maken,moetje bekijken in de geestvan de tijd: in de
negentiger jaren werd publiekswerking in Vlaanderen het
nee plus ultra. Dat was een inhaalbeweging en ons
museumwas op dat vlak een pionier, net als met het
tweekoppige leiderschap.Nu gaat de slinger stilaan
terug naar het midden... Maar al bij al zijn onze budget¬
ten voor publieksbeleidnog bescheiden,relatief bekeken.
Eneen goedepubliekswerking kost geld, maar rendeert
ook.'

Is met een dergelijke keuzeeen zakelijk directeur niet
iemanddie voortdurend'nee' moet zeggentegen de
conservatoren zijn ploegals het over verwerven, res¬
taureren en onderzoekgaat?
'Dat denk ik absoluut niet, al moet onze ploeg écht wor¬
den uitgebreid en moet er bijvoorbeeld diepteonderzoek
naar de collectie komenom nieuwe verhalen bloot te
leggen.Maar de jongste jaren hebbenwij bijvoorbeeld
heel wat initiatieven genomen inzakecollectiewerking.
Zo is de snelinventaris een feit. Aan de andere kant
moetje als museumook realistisch zijn, vind ik. Het
wordt ons somsverweten dat we geen restauratieatelier
hebben. Ik vind dat voor een archeologischmuseum
onterecht en zelfs absurd.Gamaar eenskijken naar de
uitrusting van een professioneelarcheologisch restaura¬
tieatelier... Zoiets moetje als archeologischemuseauit¬
bestedenof samendoen.Of neemeen ander facet: het
depot. Ik hoop dat in Limburg de geplande regionale
depotwerking er komt. Dangaan onze reservesernaar¬
toe, zekerweten. De ruimte in het centrum van een stad
is te kostbaarvoor een museumdepot.'

Je rekent ook op externe derdenvoor wetenschappe¬
lijk onderzoek,bijvoorbeeldvoor tentoonstellingen?
'Absoluut. Fundamenteelwetenschappelijk onderzoek is
voor ons niet haalbaar.Wij hebbengeneralisten in huis,
geenspecialisten.Naar mijn gevoel hóeft dat ook niet:
dat onderzoekgebeurt aan de universiteit, en als je als
museummet die mensensamenwerkt,wint iedereen.
Ookacademici moeten trouwens aan 'dienstverlening'
doen. In museumtermenzou je kunnen zeggen:aan
publieksbeleid... Ik vind dat academischonderzoek in de
museumsectorsterk onderbenut wordt. Het zou de
museaten goede komen.Wij werken graag samenmet
doctores en professoren.Zo hebbenwe eenjonge doctor
aangetrokken,die promoveerdeop Romeinsejuweel¬
kunst, om onzejuwelencollectie te inventariseren, te
beschrijvenenz.,en om de tentoonstelling Schoneschijn

Kunnenwe wat tot nu toe is gezegd,toepassenop
jullie succesvolleNeanderthalertentoonstelling.Hoe
zit het daar met de financiën?
'Ik verkondig bij mijn overheid al langer dat we met tij¬
delijke tentoonstellingen break-evenmoeten kunnen
draaien. (Personeelskostenlaat ik daarbij buiten
beschouwing.)De kaartjesverkoop,sponsoringen extra
verkoop in de shop moeten opwegen tegen de kosten.
Dat lukt sinds een paarjaar. Ik heb het dan over Keizers
aan deNijl, Asterix en met een beetje geluk ook de
Neanderthalers.Je moet weten dat ik daar 1 miljoen
euro voor heb gevraagd,wat bij de deputatie argwaan
wekte. Tot ik onze ambities uitlegde en het financieel
plan toonde... Toerismeen cultuur hebbenzich dan ver¬
enigd om het te kunnen waarmaken.
Ik moet bekennendat het natuurlijk altijd een beetje
gokken is, bijvoorbeeld als je voorafje beoogdebezoe¬
kersaantallen noemt. In het geval van de Neanderthalers
was dat 100.000.Maar daar zit ook weer een andere
kant aan: het lancerenvan zo'n ambitieus cijfer is erg
stimulerend. Je zetje dan als museumploegvolop in om

mee te concipiëren. Ik begrijp de kritiek niet die je van
uit de sector op die aanpak krijgt.'

Foto:Provinciaals

Gallo-Romeins

Museum.
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het ook effectief te halen. In ons geval helpt het dat we
goedepersrelatieshebbenopgebouwd.We onderhouden
die ook - dat is erg belangrijk, artikelen en tv-optredens
sorteren echt veel effect! - en voor de Neanderthalers
hebbenwe ook goedemediaruilen kunnen maken.De
krant Het Belangvan Limburg publiceerdetien dagen
lang een Neanderthalerbijlage.Het resultaat: meer Lim¬
burgers in het museumén een fenomenale meerverkoop
voor de krant.'

Hoe hebben jullie de Neanderthalers aangepakt, van
idee tot opvolging?
'De idee zelf voor de Neanderthalersis eind negentiger
jaren gegroeid uit de opgravingen in Veldwezelt, hier in
de streek. De Leuvenseuniversiteit kwam toen om steun
vragen. Daar hebbenwe positief op gereageerdomdat
we er voor onszelf potentieel in zagen,als tentoonstel¬
ling. Daar hebje dus weer die win-winsituatie.
Het volledige ontwikkelingsprocesvan een tentoonstel¬
ling is mijn verantwoordelijkheid, de inhoud komt van de
ploeg van conservatorGuido Creemers.Van de publieks-
werking maakt ook een "archeoloog-publiekswerker"
deel uit, een soort go-between die de opvolging voor
zijn rekening neemt. Het marketingaspectwordt van bij
het begin in rekening gebracht. Ook de vormgeverwordt

heel vroeg bij het procesbetrokken, én educatie, voor de
vertaalslag van wetenschap naar groot publiek.
Wat opvolging betreft: met het LeidseRijksmuseumvoor
Oudheden,dat in de grote museumwereldmeer weegt
dan ons al bij al kleine museum,proberenwe nu de
tentoonstelling 'op tournee' te zetten. We hadden
gebudgetteerd dat ze op nog twee plaatsen zou worden
getoond, maar het ziet ernaar uit dat ze op veel meer
plekkente zien zal zijn. Dat is financieel uiteraard erg
interessant voor ons.Wie weet moeten we straks naar
Amerika en Australië om onze tentoonstelling te gaan
openen...'

Bij wijze van uitsmijter: hoe zit het volgens jou met
de ICOM-definitie?
'Die is nogal minimaal en archaïsch,vind ik. Maar ze
wordt nu eenmaal overal als leidraad geciteerd. Het zou
voor de uitstraling van de museumwereldniet slecht zijn
dat ze wat gedynamiseerden uitgebreid wordt. Wij wil¬
len hier in Tongerenbewust de rol van een soort cul¬
tuurcentrum spelenen sterk aanwezig zijn in onze stad
en in de streek. Dat maakt van deze instelling meer dan
een ICOM-museum.Dat creëert somseen spanningsveld
met de traditionele museumtaken,maar ik denk dat we
dat evenwicht momenteel goed bewaken.'

Reacties van Carmen
Willems op vier mar-
ketingstellingen over
musea
Het product wordt ondergeschikt
aan de klantrelatie. De kwestie
is, ook voor musea, kwaliteit toe
te voegen aan het leven van je
klant.
Het Gallo-RomeinsMuseum richt
zich met het nieuwe museum
expliciet tot de bezoekerdie hier
iets wil leren, niet tot wie hier
alleen fun en gadgetszoekt. Het
product is niet ondergeschiktaan
de klantrelatie; er is een streven
naar evenwicht. Uiteraard moeten
de bezoekerszich hier welkom
weten en goedvoelen.

Het cultureel warenhuis wordt dé
toekomst: museum, bezoekers¬
centrum, bibliotheek en archief
in één.

Daar is 'Tongeren'absoluut mee
bezig. Die kant willen we uit: je
merkt in elk onderzoekdatje als
museumeen totaalpakket moet
bieden.Het museumcafé,de muse¬
umshop...: het zijn essentiële
aspectenvan een museum.

In Tongerengaan we naar één gro¬
te museumsitewaarbij bijvoorbeeld
ook de kerk en de toeristische
stadsdienstworden betrokken. Daar
moetje als beheerdersvoor samen
gaan zitten en goed weten dat het
de bezoekersworst is of iets nu
provinciaal is, of van de stad, of
van de kerk.Zij moeten het gevoel
krijgen dat het allemaal samen
hoort, dat ze een geïntegreerde
totaalervaring aangebodenkrijgen.
Door de dubbelfunctie als muse¬
umdirecteur en waarnemendbur¬
gemeesterwordt zo'n procesmak¬
kelijker gemaakt.

De overheid moet inzake marke¬
ting eisen stellen aan de musea.
Het Gallo-RomeinsMuseum krijgt
wel eenste horen dat het te mar-
ketinggericht is. Zelf vinden wij dat
niet. Eigenlijk zouden we nog veel
verder moeten gaan, zonder datje
in platte marketing hoeft te verval¬
len.Toegegeven,hier worden wel
eensboeiendediscussiesgevoerd,
zoals over de vraag watje uit het
gigantische aanbodvoor je muse¬
umshop kiest.

Kennis verzamelen over de
bezoekersvan je website is nog
belangrijker dan kennis van de
reële museumbezoeker.
Daar is men hier nog niet echt mee
bezig.Maar we zijn er wel van
overtuigd dat het hier om een
belangrijke doelgroep gaat.
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Museumlobby
Hoe het (niet) werkt
Amerikanen hebben eind 19de eeuw de lobby uitgevonden. Duimen¬
draaiend zaten ze in de lobby's van de congresgebouwen. Als de con¬
gressmen eindelijk langs wandelden om 'yea' of 'nay' te gaan stemmen,
kon men ze nog aanklampen, in een laatste poging zijn zin te krijgen.
Dit gedoe is geëvolueerd tot een uiterst fijnzinnig spel dat ook steeds
meer in de museumwereld zijn intrede doet. Wat zijn de regels van dit
spel en hoe doen lobbyisten het in Brussel, Den Haag of Groningen.
Wij vroegen het een professional.

GirbeBuist.,

Stichting

KunstEtCultuur

Overijssel.

Lobbyenis in. Ookmuseabeseffen dat lobbyen onmis¬
baar is om hun belangenbij overheid en politiek te
behartigen. Zakendoen op de politieke markt, behoort
bij hun organisatiebeleid.Opdie politieke markt is veel
te winnen, maar ook veel te verliezen op het gebiedvan
goodwill, commitment, steun, subsidiesen vergunnin¬
gen.Ongewenstemaatregelen kunnen worden tegenge¬
gaan en gewenst beleid kan onder de aandacht worden
gebracht. Sommigemuseaworden daar beter van, ande¬
re vissenachter het net. Erwordt steedsdrukker gelob¬
byd in DenHaagen op andere plaatsenwaar overheden
actief zijn. Lobbyenis een breedgeaccepteerdeactiviteit
geworden.Tegelijk bestaaner nog veel misverstanden
over wat lobbyen is en hoeje het moet doen.
Wij gingen te rade bij Govert van Oord,directeur van
Entree,Adviesbureauvoor Overheidsbetrekkingenin
Schipluiden, die meer dan tien jaar praktische ervaring
heeft met lobbywerk en trainingen geeft op dit gebied.

Waarom wordt lobbyen steeds
belangrijker?
Van Oord: 'Lobbyen is het systematischen op informele
wijze bepleiten van je belangen bij de overheid, om zo
meer grip te krijgen op de publieke sector. In onze hoog
ontwikkelde en complexe samenlevingheeft elke sector
van maatschappelijkebedrijvigheid wel eensmet de
overheid te maken.Somshebbenbeslissingenvan de
overheid zelfs grote invloed op de gang van zaken.Tal
van instellingen en bedrijven staan daarom regelmatig
voor de noodzaakom hun eigen belangenen zienswijzen
op effectieve wijze onder de aandacht te brengenvan
degenendie bij de overheid bij de besluitvorming
betrokken zijn. Deaanleiding kan liggen in eigen plan¬
nen of initiatieven, waarvoor steun of toestemming ver¬
eist is. Somsgaat het om de noodzaakte reagerenop
wat de overheid van plan is.'
DeNederlandseoverheid heeft veel gezichten.Wij ken¬
nen het Rijk, de provincies en gemeenten.Daarnaastzijn
er allerlei schappen(waterschap, recreatieschap)en
overheidsdienstenen -bedrijven. Binnen elke overheids¬
organisatie zijn weer tal van sectoren te onderscheiden.

Tenslotte zijn er in en rond de
overheid veel samenwerkingsorga¬
nen en organen,waarop delen van
de overheid hun beleid afstem¬
men.
De laatste 10 a 15 jaar wordt het
beleid van de overheid steeds
pragmatischer en vluchtiger. De
overheid is steedsmeer geneigd
om periodiek de krenten uit de
pap te halen en minder langdurige
relaties met het maatschappelijke
veld aan te gaan. Organisaties
worden daardoor meer gedwongen
om regelmatig hun belangen te
behartigen om te voorkomen dat
zij aan de kant worden geschoven
of de boot missen.

Systematisch bewerken van rela¬
ties met de overheid
Lobbyen- of aandacht vragen bij de overheid - is vaak
een onderdeelvan de algemenedirectietaak van organi¬
saties en bedrijven. Het is daarom een taak naast vele.
Het is bovendieneen taak die men meestal niet graag
oppakt. Deoverheid staat bekendals een lastig te
bewerken partner in het maatschappelijkeen zakelijke
verkeer.Lobbyenlijkt bovendienondankbaarwerk: er is
al snel een andere prioriteit gevonden.Dezetaak wordt
dus vaak pasopgepakt als het echt onvermijdelijk is,
met tegenzin en 'op hoop van zegen'.Endan is het vaak
eigenlijk te laat en het resultaat navenant.Zo wordt het
negatieve beeld van lobbyen bevestigd.
Toch kent de dynamiek van overheidsbeslissingenzijn
eigen logica en wetmatigheden. Voor wie daar goed mee
weet om te gaan - zijn huiswerk goed heeft gedaan - is
er een redelijk voorspelbarekansop succes.Lobbyenis
een procesvan communiceren en op dat terrein gelden
een aantal vaste lessenvoor de aanpak.Eendoordacht
en systematisch - en dus kansrijk - lobbyproceswordt
daarom gestart:

GovertvanOord.
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burgemeester Tijme

Bouwers en

Han Timmer

(VerenigingAaltense

Musea),

schatgravend

achter Markt 12.

• op basisvan heldereeigen wensen;
• surfend op de logica van overheidsgedrag;
• met het eigen huiswerk goed op orde;
• effectief - dus methodisch - communicerend.

Wie zakenwil doen met de overheid, moet de dynamiek
begrijpen waarlangs die overheid 'tot zaken komt'. De
totstandkoming van beleid verloopt namelijk meestal

langsvoorspelbareen typische lijnen. Enhet onderken¬
nen van die lijnen kan helpen om de eigen lobbyinzet
effectief te makenof misserste voorkomen.Wezenlijk is
de gedachte dat een overheid doorgaansniet alleen de
rationeel beste oplossingvoor problemenzoekt, maar
ook een politiek-maatschappeiijk draagvlakvoor wat ze
doet. Decombinatie van die twee elementen leidt tot
een procesgang,die men in een model met vier fasen
kan samenvatten. Elkefase wordt gekenmerkt door
eigen accenten en wetmatigheden. Elkefase biedt eigen
kansenaan een lobbyist. Maar elke fase vraagt ook om
een andere benaderingom effectief te zijn.
We onderscheiden:
• Destartfase van beleidsvorming:gekenmerkt door
verkenningenvan waarover het beleid moet gaan,
maar ook het politieke procesvan agendavorming
(waarover makenwij ons druk, waarover doen wij
dat niet).
• Deanalysefasevan beleidsvorming:gekenmerkt door
het zoekennaar gegevensover het maatschappelijke
probleem,maar ook naar het draagvlakvoor die
oplossingen.
• Deformaliseringsfasevan beleid: gekenmerkt door
het uitkristalliseren van een beleidsbeslissing,het
tellen van de neuzen,maar ook beginnendeaan¬
dacht voor de uitvoeringsproblemen.
• Deuitvoeringsfasevan beleid: gekenmerkt door
typische implementatievragen als wie werkt mee,
wat doen we met de losseeindjes en in het alge¬
meenbezorgdheidover de maatschappelijkewaar¬
dering voor wat er nu gebeurt.

Burgemeester op
lobbyoffensief
Deheer drs.TJ. Bouwers,burge¬
meestervan Aalten, heeft geduren¬
de de periode 1998-2003 intensief
gelobbydvoor het museumMarkt
12 in Aalten. Om dit nieuwe muse¬
um te realiserenwas een investe¬
ring van 2 miljoen euro nodig. Dit
bedragovertrof de financiële moge¬
lijkheden van de gemeenteAalten
vele malen. Deburgemeesteris
daarom samenmet GeldersErfgoed
en de initiatiefgroep op zoek gegaan
naar extern geld.
In de eerste plaats richtte de lobby
zich op de ProvincieGelderland.Om
te beginnen richtte de burgemeester
zijn pijlen op het provinciale fonds
Culturele Infrastructuur. Vooralsnog
viste hij echter achter het net,
omdat dit fonds zich in de beginja¬
ren vooral op de grote Gelderseste¬
den richtte en Aalten daarbij te licht
werd bevonden.Door een beleids¬
verandering werd dit fonds op een
gegevenmoment ook open gesteld

voor kleinere initiatieven. Bouwers
rook opnieuw zijn kansen zette een
lobbyoffensief in. Om het project op
de culturele kaart te krijgen werden
de provinciale en landelijke media
met persberichtenen nieuwsbrieven
bestookt. Daardoorkreeg het muse¬
uminitiatief veel media-aandacht.
Daarnaastwerden alle politieke
fracties via brieven en voorlich-
tingsgesprekkenbenaderd.Ook
maakte Bouwers regelmatig gebruik
van het inspreekrecht in de provin¬
ciale commissieCultuur. Tenslotte
ging hij verschillendemalen op
bezoekbij de provinciale ambtena¬
ren om zijn museumte bepleiten.
Na twee jaar lobbyenwerden zijn
inspanningen beloond met een een¬
malige provinciale subsidievan
340.000 euro.

Eentweede lobbytraject betrof de
particuliere fondsen. Hiertoe huurde
de VerenigingAaltense Museaeen
medewerkstervan het GeldersErf¬
goed in, die de fondsen benaderde

en daar enkele tonnen wist los te
peuteren.Tenslotte moest de Eure-
gio worden bewerkt. Dit is een
grensoverschrijdendsamenwer¬
kingsorgaan in de Nederlands-Duit¬
se grensstreek,dat Europesesubsi¬
dies verdeelt. Na lang heen en weer
gepraat en het invullen van stapels
formulieren tastte deze instelling
ook in de buidel en kwam met een
subsidievan 500.000 euro over de
brug. Demuseumlobbyheeft inmid¬
dels zoveel geld opgeleverddat het
museumop 3 december2004 kan
worden geopend.
Bouwerstrekt uit dit lobbyprocesde
volgende lessen:het verkopenvan
iets nieuws kost erg veel tijd, je
moetje zakengoed voorbereiden,
preciesweten waarover je het hebt
en je moet goed kunnen netwerken.
Uiteindelijk is het van belang om
instanties niet alleen geld te vragen,
maar ook mee te laten denken.En,
je moet verder niet te snel naar de
politiek stappen en de ambtenaren
passeren.
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Markt 12:
een (Achterhoek)huis met
oorlogsverleden
In het Achterhuis van Anne Frankdwalen de
bezoekersrond in een vrijwel lege ruimte,
maar krijgen toch een gevoel van herken¬
ning. Ze hebbenhet verhaal van Anne Frank
min of meer in hun hoofd en de beleving
van de plek waar het zich allemaal heeft
afgespeeld,doet de rest.
Op de Markt in Aalten, in de GelderseAch¬
terhoek, staat een huis waar tijdens de oor¬
log in de voorkamer de Ortskommandantur
zat. In de kelder,met tongewelf, schuilde de
hele buurt in geval van luchtalarm en op
zolder verborgenzich onderduikers.Dit ver¬
haal is buiten Aalten weinig bekend.
Wil je bezoekersdat verhaal laten beleven,
dan kun je niet volstaan met een leeg inte¬
rieur. In de eerste plaats zal de gerestau¬
reerde inrichting van het pand de authen¬
tieke sfeer van de oorlogsjarenmoeten

uitademen.Vervolgensmoeten de keuzen
die indertijd in het alledaagseleven afge¬
dwongen werden door de bijzondere oorlog¬
somstandighedenaan de bezoekersduidelijk
gemaakt worden. Het merendeeldaarvan
heeft de oorlog, zeker niet in Aalten, mee¬
gemaakt. Die beleving zal niet worden
opgeroepen,volgens plan van bureau Mar-
celwoutersontwerpers, door middel van
voorwerpen in vitrines en teksten tegen de
wanden. Deboodschappenworden verstopt
in de aankleding en het meubilair van de
verschillende kamersdie de functie meekrij¬
gen die ze in oorlogstijd hadden.
In een huis waar mensenomwille van de
vrijheid moestenonderduiken,wordt ook de
informatie enigszinsverstopt. Waar het voor
de bezoekersom gaat, blijft staan als een
huis: de hele TweedeWereldoorlog onder
één dak!

Ben Boersema,

projectcoördinator . ■■W 'Mm» z

Van de genoemdefasen trekt vaak de formaliseringsfase
- waarin de zichtbare officiële besluiten vallen - de
meestepublieke aandacht. Maar de kansenom op dat
moment als lobbyist de uitkomsten te bespelen,zijn vaak
zeer beperkt. Er liggen meestalveel meer kansen in de
andere fasen.
Eenlobbyist zit daarom in een spanningsveld.Hij zet zijn
energie het liefst niet in op die meest zichtbare fase van
het proces,maar doet het juist op andere momenten,
maar hij kan zich dat alleen veroorloven als zijn commu¬
nicatie en verstandhouding met de achterban zo sterk is
dat die handelwijze wordt geaccepteerd.

Daarbij gaat hij systematischen informeel te werk en
richt zich op mensen,die beslissingennemenof tenmin¬
ste beïnvloeden.Lobbyenvraagt derhalve om een aanpak
die zich over een lange termijn uitstrekt.
Van Oord: 'Een lobbyist is iemand die namenszijn orga¬
nisatie naar buiten treedt om beidewerelden van dienst

te zijn. Door de belangenvan zijn leden en die van de
omgeving met elkaar in contact te brengen en zo moge¬
lijk te verbinden, slaagt de lobbyist er in om processenin
beweging te krijgen. Daartoemoet hij optimist zijn die
in kansendenkt. Daarnaastmoet hij weten waarover hij
het heeft. Ookmoet hij het een beetje kunnen verkopen.
Tenslotte is het van belang dat hij geen tunnelvisie
heeft en ook de andere partijen serieusneemt'.
Eengoede lobbyist moet daarom over de volgende
eigenschappenbeschikken:
communicator, sociaal, kennisvan besluitvorming,
kennisvan dossiers,analytisch, netwerker, brede belang¬
stelling en inleven in de ander.
Eenlobbyist kan in zijn organisatie optreden als infor¬
mant, strateeg, plannenmaker,animator en luis in de
pels.Daartoemoet hij van zijn organisatie wel de ruimte
krijgen om een strategie te bepalen,om aan te jagen of
af te remmen,om vanuit de buitenwereld lastige vragen
te stellen en om zaken aan te pakken.

WSmamBm 's&Sül\

Deschuilkelder voor

de buurt, onder Markt

12.

Foto: MuseumMarkt 12.

Lobbyen kan je leren
Govert van Oord heeft niet alleen
meer dan tien jaar praktische erva¬
ring met het lobbywerk, maar geeft
ook regelmatig trainingen op dit
gebied.Opverzoekvan het LCMen
de Stichting Kunst EtCultuur Overijs¬
sel zal hij voor de museumwereldeen
training over lobbyenverzorgen.

Dezevindt plaats op maandag4 en
25 april 2005 in het Ecodromete
Zwolle.
In een groep van maximaal 15 deel¬
nemersontwikkelen de deelnemers
een concrete visie over wanneer en
hoe zij de lobby voor hun eigen
museumkunnen inzetten. Dezetrai¬
ning zal vooral praktisch van aard

zijn. Deprofessionele input van de
trainer wordt gepaardaan de analyse
door de deelnemersvan eigen
samenwerkingsprogramma'sen pro¬
jecten met (financiering door) de
overheid. Denadruk ligt op de beïn¬
vloeding van lokale en provinciale
overheden.
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Reg
Musea en erfgoed in Meetjesland
Bram Ghyoot,

coördinator

erfgoedbeleid

Erfgoedcel Brugge

(voorheen erfgoed-

consulent voor het

provinciebestuur

Oost-Vlaanderen in

het Meetjesland).

ionale samenwerking

Bezorgde moeders zouden hun jonge dochters hebben binnengehouden
bij de doortocht van Karei de Grote, waarop deze het gebied tot streek
van (oude) 'meetjes' heeft uitgeroepen. Het Meetjesland vormt een
landelijk gebied, doorweven met een ambachtelijke geschiedenis. De
talrijke dijken in het noordelijk deel zijn zichtbare sporen van inpolde¬
ringen. Het zuiden vertoont een meer diffuus beeld. Op toeristisch vlak
is de streek tussen Brugge en Gent een uitstekend wandel- en fiets-
gebied.

musea
meetjesland

ie zegtdat au
ioet gaan ...

- *s> ' ! '''jvjC' '' ff
'<Sfe ~V * . -t

Musea en bezoekerscentra
Elkvan het tiental kleine museavertelt een stukje van
de geschiedenisen noemt de zogenaamdtypische ken¬
merkenvan de streek. Defragmenten die ze vertellen,
lijken op zichzelf te staan: een collectie landbouwwerk¬
tuigen en tractoren in het Agrarisch Museum,ambach¬
telijke beroepenen huisraad in het Bardelaeremuseum,
het visserijverledenvan het onooglijke dorp Boekhoute
in het Visserijmuseum,de TweedeWereldoorlog en de
Canadesebevrijding in het CanadaMuseum,het exem¬
plarischeverhaal van een Eeklosestokerij in het Jene¬
vermuseum,aspectenvan de Eeklosegeschiedenisin het
HeemmuseumEeklo,diverseaspectenvan de Nevelse
dorpsgeschiedenisin het StreekmusemRietgaverstede.
Daarnaastzijn in het Meetjesland enkele thematische

bezoekerscentragevestigd
die evenzeereen deel van
het grote verhaal van de
streek brengen.Denamen
sprekenvoor zich: het Plat¬
telandscentrum, het Bos-
infocentrum, de Huysman-
hoeve,het Stoomcentrum.
Veel van dezeerfgoedinstel¬
lingen zijn kleinschalig van
opzet en de werking wordt
er in grote mate door
enthousiaste vrijwilligers

gedragen.Opmiddellange termijn zal echter een aantal
beheersmatigezaken aan de orde komen,zoals een nij¬
pend tot totaal gebrekaan depotruimte voor de opge¬
bouwde collecties, een weinig uitgewerkte visie op het
collectiebeleid, te weinig kennisvan en middelen voor
bewaring, conserveringof restauratie van de meest
waardevolle stukken, een zwakke inhoudelijke profile¬
ring, een gebrekkigetoeristische promotie...

Een regionaal museumnetwerk?
In 2001 werd een onderzoeksprojectgestart, om na te
gaan wat de mogelijkhedenwaren om tot samenwerking
te komen tussen dezeverschillende initiatieven. Losvan

elkaar tonen ze immers slechts een fragment van de
streek, samenzouden ze de bezoekereen meer globaal
beeldvan het verhaal van de streek kunnen geven.
Bovendienbetekent samenwerkingook meestal meer
slagkracht en meer slaagkracht op langere termijn; som¬
mige initiatieven van vrijwilligers dreigen immers ten
onder te gaan door het verdwijnen van sleutelfiguren die
aan de basisof de oprichting van het betrokken museum
liggen. Het uitgangspunt was om tot een samenwer¬
kingsstructuur te komendie potenties heeft voor erken¬
ning binnen het Museumdecreet.Zo'n erkenning zou
meteen de uitstraling en de financiële slagkracht van de
samenwerkendepartners een stuk verhogen.Als voor¬
beeldvoor een mogelijke samenwerkingsstructuur kon
het concept van de 'Eco-musea'gelden,waarbij de
bestaandekleinschalige instellingen blijven bestaanals
antennesvan een ruimer inhoudelijk geheel.Bezoekers
worden van de ene antenne naar een andere doorverwe¬
zen; het samenvoegenvan de inhoudelijke puzzelstukken
biedt de bezoekereen globaal beeld op de streekge¬
schiedenis.Door bovendienook niet-museale erfgoed¬
sporen (aanwezig in het landschap)bij de op het publiek
gerichte ontsluiting te betrekken,kan de bezoekereen
omvattend inhoudelijk verhaal opbouwen over de 'cultu¬
rele biografie' van de streek.
Diversegespreksrondenhebbenechter uitgewezen dat
het streven naar een erkenning als museum,voor veel
van de betrokken Meetjeslandsemuseaeen brug te ver
was. Devrijwilligers zouden teveel moeten inboeten aan
los-vaste en eigenzinnige samenwerking,het museum
zou haar charme kunnen verliezen. Endat risico woog
niet op tegen de voldoening die de huidige manier van
werken biedt. Eensamenwerkingwerd mogelijk en
opportuun geacht rond de organisatie van op het
publiek gerichte activiteiten, maar van structurele
samenwerkingwerd weinig heil verwacht. Bovendien
liepen de inhoudelijke troeven, maar vooral de respectie¬
velijke aspiraties op vlak van professionaliseringen kwa¬
liteitsverbetering tussen de betrokken instellingen heel
sterk uiteen. In plaats van te blijven streven naar een
musealeeenheidsstructuur in die verscheidenheidvan
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instellingen, werd ervoor geopteerd om het rijke en uit¬
gebreide palet aan erfgoedorganisatiesdie in het Meet¬
jesland actief zijn, als uitgangspunt te nemenvoor een
regionaal beleid rond cultureel erfgoed.Samenwerking
lijkt immersvanzelfsprekendtussen organisatiesdie
werkzaamzijn rond hetzelfde lokale erfgoed, hetzij van¬
uit eenverschillende invalshoekof met eenverschillende
finaliteit: het presenterenvan een musealecollectie, de
uitgave van een heemkundigepublicatie, de organisatie
van een publieksgericht evenementen dergelijke. Naast
de museawerden dus ook de heemkundigeen andere
erfgoedverenigingen,monumentenzorgers,archiefinstel¬
lingen en andere (gemeentelijke)actoren die rond het
lokaal cultureel erfgoed actief zijn, actief benaderdvia
de installatie van een zgn. 'regionaal erfgoedconsulent-
schap'.Deerfgoedconsulent biedt een ondersteunings¬
structuur aan de erfgoedactoren uit de streek, en stimu¬
leert overleg en samenwerkingtussen uiteenlopende
partners.Op die manier wordt, naast de netwerkvorming,
gewerkt aan een publieksgerichteontsluiting van het
Meetjeslandsecultureel erfgoed.Alleen al de talrijke
vrijwilligers die in de diverseerfgoedorganisatiesactief
zijn, zorgen met hun eigen netwerken voor een breed
maatschappelijkdraagvlakvoor het cultureel erfgoed.
Daarnaastis ook het politiek draagvlakvoor publieksge¬
richte werking rond cultureel erfgoed van zeer groot
belang, te meer daar het Meetjesland mikt op een regio¬
nale (dusgemeentegrensoverschrijdende)benadering.
Dezebenadering is inhoudelijk zeer relevant (de beteke¬
nis van cultureel erfgoed stopt niet aan de bebouwde

kom of aan de gemeentegrens),maar organisatorisch
niet voor de hand liggend. In een intergemeentelijke
benaderingvan het cultureel erfgoed dient veel tijd en
overleg geïnvesteerdte worden in het op elkaar afstem¬
men van politieke en cultureel-inhoudelijke agenda's,
het zoekennaar concrete samenwerkingsmodaliteiten en
de gemeenschappelijkebepaling van prioriteiten. De
financiële mogelijkheden binnen het Erfgoeddecreeten
het besef dat kleine gemeentenop zichzelf weinig slag¬
kracht kunnen ontwikkelen wat betreft de publieksge¬
richte ontsluiting van het 'eigen' cultureel erfgoed, heb¬
ben in het Meetjesland de poorten opengezetvoor het
starten van een intergemeentelijke samenwerking rond
cultuur in het algemeenen rond het cultureel erfgoed in
het bijzonder. Dezesamenwerking heeft de vorm aange¬
nomenvan een interlokale vereniging COMEET(Cultuur-
OverlegMeetjesland).Het afsluiten van een erfgoedcon¬
venant zou in het Meetjesland mogelijkheden bieden
voor het ontwikkelen van 'good practices' met betrek¬
king tot de ontsluiting van het cultureel erfgoed.Anders
dan bij stedelijke erfgoedconvenantenzal evenwel veel
aandacht geschonkenmoeten worden aan de organisatie
van overleg en samenwerking tussen de dertien (!)
betrokken gemeentebesturen,en aan het betrekkenvan
de bestaande(vrijwilligers- en) erfgoedverenigingenvoor
de uitbouw van een omvattend erfgoedbeleidvoor de
streek. Erfgoedgaat immers niet alleen over (oude) din¬
gen en verhalen, maar ook over de mensendie ermee
bezig (willen) zijn.

Non-destructief onderzoek met multispectraal technieken
verkrijg feitelijke informatie over uw kunstbezit

ftrtSpect

Werkwijze, aanwezige ondertekening, overschildering en
retouche opmerken, herkennen en documenteren

www.artspect.nl info@artspect.nl

Priatnov
consult 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 wwwpriatnov.nl
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Netwerkaanpak bij veiligheidszorg
Veiligheidszorg, een onderdeel van het calamiteitenplan

Marja Peek,

adviseur Instituut

Collectie Nederland

Galerij van

Rijksmuseum

Twenthe.

Schadena ramp van

13mei 2000.

Foto: Smit.

Een museum kan over een prachtig calamiteitenplan1 beschikken, maar
wanneer veiligheidszorg niet is opgenomen in het beleid van het
museum, werkt het niet. Veiligheid van mensen, het gebouw en de
collectie, raakt alle lagen van de organisatie en is daarom een on¬
misbaar onderdeel in het museumbeleid.

Veiligheid is een hot item, zowel in Nederlandals daar¬
buiten. Deaandacht voor veiligheid is de afgelopen
jaren sterk gegroeid en na de aanslagenvan elf septem¬
ber in een stroomversnelling geraakt. Detoenemende
aandacht voor veiligheidszorg, dat wil zeggenveiligheid,
beveiliging en bewaking, laat ook de museumwereldniet
ongemoeid.

Instituut Collectie Nederland
Tochwas er voor het Instituut Collectie Nederland(ICN)
geen calamiteit nodig om dit onderwerp, ruim tien jaar
geleden,aan te pakken.2Veiligheidszorg is van alle tij¬
den. Langvoor 'Enschede'en 'Volendam' kwamen bij het
Centraal Laboratorium (CL),éénvan de voorgangersvan
het ICN,vanuit de museaal regelmatig vragen binnen
over veiligheid, meestal gerelateerd aan de collectie. Om
in de behoefte aan kennis en informatie te voorzien,
adviseert het ICNsindsdienover dit onderwerp en heeft
in 1992 de publicatie Voor het kalf verdronken is... uit¬
gegeven.3In 1992 is door het CLook een themadag
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gewijd aan dit onderwerp Musealecalamiteiten en cala¬
miteitenplanning en in 2001 vond de themadag Water
en Vuur plaats, waar onder anderede gevolgenvan de
vuurwerkramp voor het RijksmuseumTwente op het pro¬
gramma stond. Het aantal adviesaanvragenover veilig¬
heidszorg is sindsdienalleen maar toegenomen.
Het ICNheeft na 'Het Kalf' uit 1992, dat een bestseller
bleek,nog diversepraktische publicaties uitgegeven om
museaen andere collectiebeherendeinstellingen te
ondersteunen in hun inspanningenom incidenten te
voorkomen en (vervolg)schadebij calamiteiten tot een
minimum te beperken.Zo zijn er het Waterschadewiel,
de Calamiteitenwijzer, het preventiespelCalamity en de
Handleiding voor het maken van eencalamiteitenplan, de
moderneopvolger van de eerdergenoemdebestseller.4
Het onderwerp is intussen uitgegroeid tot een structu¬
reel aandachtsgebiedbinnen de taken van het ICN.
Hierbij wordt een integrale benaderinggehanteerd.
Deveiligheid van mensen- personeelen bezoekers-,
het gebouw en de collectie worden in relatie tot elkaar
bekekenwaarbij de samenhangtussen de drie een
belangrijke rol speelt. Dezorg voor collecties impliceert
veiligheidszorgvoor collecties. Naast aandacht voor
mogelijke schadeaan collecties als gevolg van bijvoor¬
beeld licht, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, is
aandacht voor de risico's van bijvoorbeeld brand, water
en diefstal natuurlijk ook van groot belang.Veiligheids¬
zorg voor de collectie is onderdeelvan collectiemanage¬
ment.

Calamiteitenplan een noodzaak
Met de explosie in Enschedeis het laatste restje twijfel
over de noodzaakvan een calamiteitenplan voor musea
in één klap weggevaagd.Musea in Nederlandhoeven
niet meer overtuigd te worden van het belang van een
dergelijk plan. Dit bewustzijn heeft zich helaasniet van¬
zelf vertaald in een substantiële toename van het aantal
deugdelijke plannen.
Door de afschrikwekkendevoorvallen van de laatste
jaren en de wereldwijd groeiendeaandacht voor veilig¬
heidszorg,zijn museaweliswaar steedsmeer doordron¬
gen van de verschillende dreigingen die op de loer lig¬
gen en wordt de behoefte aan preventie ook steeds
sterker.Maar wanneer je een willekeurig museumzou
vragen naar het calamiteitenplan, zul je vrijwel zeker te
horen krijgen dat het bijna af is.



Met dit in gedachten heeft het ICN in de zomer van
2002 op feestelijke wijze een pilot project gestart voor
erfgoedinstellingen in de regio DenHaag,dat al snel
bekendwerd als 'de Haagsepilot'. Hier is de thuisbasis
van de ICN-collectie en bevindenzich een aantal
befaamdekunstmusea,de Koninklijke Bibliotheek en het
Nationaal Archief. In de mooie OudeZaal van deTwee¬
de Kamerder Staten Generaalvond de feestelijke aftrap
plaats. Hier ontving de burgemeestervan DenHaag,
namensde deelnemendeinstellingen, een symbolische
lege map om aan te gevendat deze instellingen in de
komendeperiodeveel werk zouden gaan verzetten om
de map te vullen met hun calamiteitenplannen. De
startbijeenkomst werd gevierd in aanwezigheidvan de
brandweer en de politie.
Depilot beperktezich niet tot musealeinstellingen
maar was sectoroverschrijdend.In totaal hebbennegen¬
tien instellingen deelgenomen.5

De Haagse Pilot
Het doel van het project was om de musealeen andere
beheerdersvan cultureel erfgoed in deze regio te helpen
bij het opstellen en invoerenvan een calamiteitenplan.
In het project werd veel aandacht besteedaan het
inbeddenvan de zorg voor de collectie in het plan. Het
project betrof dus zowel de zorg voor mensenen
gebouw,de bedrijfshulpverlening (BHV),als de zorg voor
de collectie, de collectiehulpverlening (CHV).Samenwer¬
king tussen afdelingen bedrijfsvoering en afdelingen die
verantwoordelijk zijn voor de collectie was hierbij cruci¬
aal.
Overde grenzenvan de eigen instelling heenwerd een
netwerk opgebouwd,bestaandeuit collega-instellingen,
overheden(rijk, provincie en gemeenten),hulpdiensten
(brandweer,politie, ambulancedienst)en beredderings-
bedrijven.Aan dit aspect werd in het project veel aan¬
dacht besteed.

Belangrijke uitgangspunten van het project waren de
zelfwerkzaamheidvan de instellingen en een actieve
deelname.Kennisdelen en elkaar professioneelonder¬
steunen stonden voorop. Hiervoor zijn werkbijeenkom¬
sten georganiseerden is tussentijds 'huiswerk' uitge¬
deeld. De instellingen hebbenhun calamiteitenplan zelf
geschrevenen geïmplementeerden onderhouden het
zelf, ook in de toekomst. Ook het trainen van personeel
en het testen van het plan doen de instellingen zelf.
Het project is op 8 september2003 afgesloten. Opdeze
dag werden de calamiteitenplannen door de trotse eige¬
naren symbolischaan burgemeesterDeetmanoverhan¬
digd.
Bij het project is gekozenvoor een netwerkaanpak.De
reden hiervoor is dat de opgedanekennis en ervaring in
een lokaal netwerk worden gebundeld.Omdat het net¬
werk na afronding van het project blijft bestaan,kan de
uitwisseling van kennis en de onderlinge ondersteuning
voortduren en de aandacht voor veiligheidszorg structu¬
reel worden.
Tijdensde slotbijeenkomst van het project in DenHaag
hebbenalle deelnemerseen convenant getekendwaar¬
mee het Haagsepreventienetwerk van kracht werd. Het

netwerk heeft een roulerend secretariaat. Het Nationaal
Archief heeft dezetaak als eerste op zich genomen.

De resultaten van de Haagse pilot
Allereerst zijn dat natuurlijk de calamiteitenplannen van
de deelnemendeinstellingen en het Haagsenetwerk dat
tijdens de pilot is opgebouwden dat als 'vangnet' zal
fungeren wanneer zich een calamiteit voordoet. Een
ander doel van de pilot was het ontwikkelen van een
aanpakvoor preventieprojecten. Dezeaanpak,de net¬
werkaanpakveiligheidszorg is nu beschikbaar.
De resultaten van de pilot zijn gepresenteerdtijdens het
congresGlamour for safety and security dat op 6 en 7
november2003 in DenHaag plaatsvond.Dit congres
werd georganiseerddoor het ICN in samenwerkingmet
de NMV.
Eenvan de ontwikkelingen waar het congreseen aan¬
zienlijke stimulator voor is geweest is de oprichting van
een NMV-sectie Veiligheid en Facility Management.Tij¬
densdit congres is de intentie uitgesprokendezesectie
op te richten. Intussen is dezesectie in oprichting en
zal tijdens de volgende algemene ledenvergaderingvan
de NMV in novembereen feit zijn.

Netwerkaanpak
Wat behelst nu die netwerkaanpakveiligheidszorg en
wat vraagt dezeaanpakvan de deelnemers?Eenvan de
belangrijkste uitgangspunten van dezeaanpak is dat
musea,archieven en bibliotheken uit een regio of
gemeentegezamenlijk werken aan het opstellen en
invoerenvan hun calamiteitenplannen om de kennis en
ervaring in netwerken te bundelen.
Denetwerkaanpakwordt projectmatig uitgevoerd. Bin¬
nen de instelling leverenalle medewerkersnaar vermo¬
gen een bijdrage aan het project, ieder vanuit zijn eigen
expertise.Afgevaardigdenvan de afdeling Collecties,
Bedrijfsvoering/Facilitaire zaken en Communicatie/PR
hebbenhierbij een voortrekkersrol. Communicatie/PR
heeft eenvan de hoofdrollen vanwege het enorme
belang van goede in- en externe communicatie bij het
invoerenvan het plan in de organisatie en het woord¬
voerderschapin geval van nood.Van het grootste
belang is daarnaast een actieve opstelling van de direc¬
tie. Dedirectie zal moeten uitdragen dat ze waarde
hecht aan het calamiteitenplan en erop toezien dat het
plan ook daadwerkelijk ingevoerdwordt. Erdient een
aantal beleidsbeslissingente worden genomenen een
budget voor veiligheidszorg worden opgenomen in de
begroting.
Buiten de instelling behoort samengewerkt te worden
met verschillende organisaties,zoals collega-instellin¬
gen, overheden,hulpdiensten, beredderingsbedrijvenen
deskundigenop het gebiedvan restauratie- en herstel¬
werkzaamheden.

Hoe gaat men bij de netwerkaanpakte werk?
Dewerkwijze van de netwerkaanpakbestaat uit: werk¬
bijeenkomsten, informatieve bijeenkomstenen individu¬
ele begeleiding.
Tijdensde werkbijeenkomstenwordt het calamiteiten¬
plan stap voor stap doorlopen. Dedeelnemersleren van
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Enkeledeelnemers

tijdens de feestelijke

startbijeenkomst van

het Preventieproject

in Delft op

I september 2004.

Foto: Erfgoedhuis

Zuid-Holland.

elkaar en makengebruik van de expertise die door het
ICNwordt aangereikt. Op de werkbijeenkomstenworden
middelen uitgereikt ter ondersteuning bij het schrijven
van het plan, zoals de eerdergenoemdehandleiding.
Tijdensde informatieve bijeenkomstenstaat informatie¬
uitwisseling centraal, bijvoorbeeld over recente ontwik¬
kelingen en gebeurtenissen.Tijdensdezebijeenkomsten
wordt ook kennis gemaakt met externe organisaties
zoals de hulpdiensten.
Gedurendehet hele project is inhoudelijke expertise en
ondersteuning beschikbaarvoor individuele instellingen,
bijvoorbeeld via een help desken een bezoekaan de
instelling. Deechte uitdaging is niet het schrijven van
een calamiteitenplan en het opbouwen van een netwerk
maar het onderhoudenvan beide: het creërenvan een
organisatie die alert, voorbereid en getraind is. Om dit te
bereiken is structureel aandacht nodig voor veiligheids¬
zorg. Veiligheidszorgmoet daarom eenvast onderdeel
uitmaken van het museumbeleid.
In bovengenoemdeprojecten en de netwerkaanpakvei¬
ligheidszorg gaat veel aandacht uit naar beleidsaspec¬
ten, niet alleen in theoretische maar zeker ook in prakti¬
schezin. Eenvan de opdrachten die aan de deelnemers
wordt gegeven,is het opstellen van een schriftelijke ver¬
klaring van de directie waarin de visie op veiligheidszorg
binnen de organisatie en het beleid op dit gebied uiteen
worden gezet. Dit betreft zowel de bouwkundige en
elektronischevoorzieningen als de organisatorische
voorzieningen. Het gaat concreet over taken, verant¬
woordelijkheden en bevoegdhedenvan functionarissen,
incidentele uitgaven en structurele budgetten voor
opleiding, training en aanschaf en onderhoud van
gebouw en voorzieningen.Ookde relatie tussen het
calamiteitenplan en het beleidsplanwordt gelegd.

Denetwerkaanpakveiligheidszorg is in feite een kwali¬
teitsproject op het specifieke terrein van veiligheidszorg.
Enwelke museumdirecteur is niet geïnteresseerdin
kwaliteitsverbetering? Demethode kan ook voor kwali¬
teitstrajecten op andere terreinen binnen het museum
worden toegepast.
Binnen de netwerkaanpakveiligheidszorg komt niet
alleen het beleid van het museumaan de orde maar
wordt ook gekekennaar het veiligheidsbeleid van de
gemeentewaarin het museumzich bevindt. Sindsjuli
2004 zijn gemeentenverplicht om in het gemeentelijke
rampenplanaandacht te schenkenaan cultureel erf¬
goed.6Deprovincie speelt een rol vanwege haar taak om
de gemeentelijke rampenplannenbinnen haar provincie¬
grenzen te toetsen. Het rijk is vanzelfsprekendeen
belangrijke speler vanwege de landelijke wetgeving op
dit terrein.
Op instellingsniveau is de betrokkenheidvan de directies
bij het opstellen van de calamiteitenplannen en het
bouwen van het preventienetwerk van cruciaal belang.
Zij mogen niet ontbreken bij de al dan niet feestelijke
start- en slotbijeenkomsten van preventieprojecten.Op
gemeentelijk niveau heeft de burgemeester- niet in de
laatste plaats als hoofd van politie en brandweer - een
vergelijkbare rol van betekenis.
Het ICNheeft de taak om veiligheidszorg en calamitei¬

tenplannen bij collectiebeheerdersonder de aandacht te
brengen,hierover te adviserenen activiteiten op dit
gebied te initiëren en te stimuleren. Met de ontwikke¬
ling van het Landelijk Model NetwerkaanpakVeiligheids¬
zorg heeft Nederlandvoor dit doel een mooi instrument
in handen.

7 Eencalamiteitenplan kan gedefinieerd worden als een organisatie¬
overzichten een afspraken- en waarschuwingssysteem, te gebruiken bij
calamiteiten. Het kan onder andere bevatten: telefoonlijsten van interne
en externe contactpersonen, adressenvan leveranciers,procedures bij
calamiteiten, eenprioriteitenlijst van de collectie, ontruimingsinstructies
en instructies voor de evacuatie van objecten, plattegronden met vlucht¬
routes en aanwezige voorzieningen zoals brandblusapparatuur, instructies
voor het personeel, enz.
Eencalamiteitenplan heeft tot doel in noodsituaties zo veel mogelijk de
regie in handen te houden en tijd te winnen. Als er adequaat gereageerd
wordt op calamiteiten, kan er veel (vervolg)schade worden voorkomen.
Bovendiengaat er eenpreventieve werking van het plan uit, doordat het
voortdurend de aandacht vestigt op de veiligheid.

2 Het ICN is hét nationale kennisinstituut op het gebied van behoud en
beheer van het roerend cultureel erfgoed. Het is uniek vanwege de combi¬
natie van zijn activiteiten: het beoefenen van conserveringswetenschap,
het geven van onderwijs, het geven van adviezen en het beheren van de
ICN-collectie. Het instituut is gevestigd in Amsterdam en Rijswijk en valt
onder de Directie Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cul¬
tuur en Wetenschappen.

3 Mosk-Stoets, L.H.,Voorhet kalf verdronken is, handleiding voor het
maken van eenmuseaal calamiteitenplan. Centraal Laboratorium, CL-
informatie nr. 10,Amsterdam 1992.

4 Het waterschadewiel ( 1999) en de calamiteitenwijzer (2002 2e druk)
zijn praktische hulpmiddelen bij de voorbereiding op calamiteiten en bij
het voorkomen van (vervolg)schade in geval van een calamiteit. Calamity
(2003) kan als processpelgespeeld worden, ter ondersteuning bij preven¬
tietrainingen en -opleidingen, en kan als traditioneel kaartspel gespeeld
worden.
Marja Peeken TonCremers,Handleiding voor het maken van een calami¬
teitenplan voor collectiebeherende instellingen. Instituut Collectie Neder¬
land, Amsterdam 2003.

5 Lijst van deelnemende instellingen aan het pilot project in DenHaag:
Mauritshuis en Galerij Willem V,Museon, Instituut Collectie Nederland
(afdeling collecties in Rijswijk), HaagsHistorisch Museum, Museum De
Gevangenpoort, Ministerie van OCW,Inspectie Cultuurbezit, Tweede
Kamerder Staten Generaal,Gemeentearchief , Koninklijke Bibliotheek,
GemeentemuseumDenHaag, Koninklijk Huisarchief, Museum Meerman-
no-Westreenianum, Nationaal Archief, Museum voor Communicatie,
Museum Mesdag, PanoramaMesdag,Museum Beeldenaan Zee en Muse¬
um Bredius.

6 Op 1juli 2004 is de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding
(Wkr) in werking getreden. Dit is een wet tot wijziging van drie wetten:
de Brandweerwet 1985,de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet
geneeskundigehulpverlening bij rampen.
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Preventieproject
CALAMITEITEN in
Delft en Leiden:
een netwerkaanpak

Tijdensde Haagsepilot heeft het
Instituut Collectie Nederland(ICN)
de netwerkaanpakveiligheidszorg
ontwikkeld. Devolgende stap is
het toetsen van dezeaanpak.Dit
gebeurt door middel van twee pre¬
ventieprojecten in Delft en Leiden.
Het ErfgoedhuisZuid-Holland en
het ICNgaan in de periodesep¬
tember 2004 tot januari 2005
samenbeheerdersvan cultureel
erfgoed in Delft en Leidenhelpen
bij het opstellen en implementeren
van een geïntegreerdcalamiteiten¬
plan. Dedeelnemersaan het pre¬
ventieproject krijgen een program¬
ma aangebodendat bestaat uit
vier werk- en informatieve bijeen¬
komsten, individuele begeleiding
en adviesop maat. Inhoudelijke
expertise en ondersteuning vanuit
het ICNen ErfgoedhuisZuid-Hol¬
land zijn beschikbaar.

Ookzal een preventienetwerk wor¬
den opgezet tussen de collectiebe-
herende instellingen en de
gemeentelijke hulpdiensten zoals
brandweer en politie. Kennisen
ervaringenworden uitgewisseld en
belangrijke contacten worden
gelegd.Daarbij is het uitgangspunt
dat de calamiteitenplannen van de
instellingen aansluiten bij de
gemeentelijke rampenplannen.Op
dezewijze profiteren ook de
gemeentenvan de netwerkaanpak.
In Delft en Leidenwordt geprofi¬
teerd van de ervaringen opgedaan
in DenHaagen wordt aandacht
besteedaan de recente ontwikke¬
lingen, zoals het onderzoeknaar
de bouwkundige buitenschil en het
opzetten van een incidentenregis¬
tratiesysteem.
Het preventieproject start met de
opbouw van het preventienetwerk
en zal vervolgens ingaan op het
opstellen en verbeteren van de
individuele calamiteitenplannen.
Tot slot wordt aandacht besteed
aan de implementatie van het

calamiteitenplan (personeelstrai-
ning en testen plan). Het project
zal eind januari 2005 met een
feestelijke bijeenkomst afgesloten
worden. Dedeelnemerszelf hou¬
den daarna het netwerk in de
eigen stad in stand.
Dedeelnemersin Delft zijn Muse¬
um Lambertvan Meerten, Stedelijk
Museum Het Prinsenhof,Museum
Nusantara,Museum PaulTétar van
Elven,Legermuseum,Techniekmu¬
seum Delft, VakteamArcheologie,
Gemeentearchiefen de bibliotheek
van deTechnischeUniversiteit.
In Leidendoen vooralsnog de vol¬
gende instellingen mee: Museum
Boerhaave,Stedelijk Museum De
Lakenhal,Nationaal Historisch
Museum Naturalis, Rijksmuseum
van Oudheden,Rijksmuseumvoor
Volkenkunde,Gemeentearchiefen
de Universiteitsbibliotheek Leiden.
Tijdens het project wordt een cala¬
miteiten informatiepakket/cd-rom
ontwikkeld en aan alle Zuid-Hol¬
landseerfgoedinstellingen uitge¬
reikt.

NinaDuggen,

consulentbehoud

enbeheer,

Erfgoedhuis

Zuid-Holland.

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 030-241 1724
E-mail info@tetos.nl
Website www.tetos.nl

Restauratie atelier Sterken BV
Atelier voor conservering en restauratie van papier en perkament, gericht op behoud
Brieven & Archieven
Boeken & Banden
Prenten & Grafiek
Kaarten & Wandkaarten
Charters & Zegels
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Documentenwacht is een service van
Documenten W acht Restauratie Atelier Sterken B.V.

en gericht op schadepreventie.Calamiteitenservice, ^org en beheer

isotron
Documentenwacht is de exclusieve partner van Isotron Nederland B.V.
voor de gehele Culturele en Administratieve sector
in de Benelux en duitsland

DeCloese7-9, 7339 CM Ugchelen(Apeldoorn)
Telefoon.055-5423147 Fax. 055-5430614

E. info@sterken.nl Meer informatie op www.sterken.nl
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Musea stad en provincie Antwerpen■
Naar een nieuw museumbeleid in Vlaanderen

Peter DeWilde,

departementshoofd

cultuur,

provincie Antwerpen

en

Steven Thielemans,

algemeen directeur

musea, bewaar¬

bibliotheken

en erfgoed,

stad Antwerpen.

Am
Musea
Antwerpen

Zilvermuseum

Sterckshof.

Foto:Zilvermuseum.

Antwerpen, na Brussel de grootste stad van Vlaanderen, beschikt over
erfgoed van uitzonderlijk belang. De musea vervullen een rol van bete¬
kenis bij de zorg voor en de ontsluiting van dit erfgoed. Begin 2004
sloten zij een ambitieuze samenwerkingsovereenkomst.

&

De musea in Antwerpen
Demusea in Antwerpen vallen onder de verantwoorde¬
lijkheid van diversebesturen,zijn verzelfstandigd of lou¬
ter privé initiatief. In de stad zijn zeventien museadie
qua collectiewaarde en publieksbeleidduidelijk het
belang van de andere overstijgen: negenstedelijke, vier
provinciale, een bestuurd door de VlaamseGemeenschap
(het Koninklijk Museumvoor SchoneKunstenAntwer¬
pen), eenverzelfstandigd verbondenmet de Vlaamse
Gemeenschap(het Museumvan HedendaagseKunst
Antwerpen), een van het OCMW(Maagdenhuis)en een
van een bank (Rockoxhuis).Dezesituatie is complexer
dan in de meesteVlaamsestedenwaar de belangrijke
museameestal stedelijk zijn. DemeesteVlaamseprovin¬
cies besturen nauwelijks musea.Deprovincie Antwerpen
vormt een uitzondering. Haarvier grote museabevinden
zich bovendienop het grondgebiedvan de stad. De
VlaamseGemeenschapbezit nauwelijks eigen museale
instellingen (buiten de twee in Antwerpen enkel het
kasteelvan Gaasbeek).Defederale Belgischemusea lig¬
gen allemaal in Brussel.

Devoorbije jaren was er overleg tussen de stedelijke, de
provinciale en Vlaamse instellingen. Detwee andere
belangrijke instellingen in de stad werden hier niet bij
betrokken en de resultaten van het overlegwaren niet
voldoende. Klemtonen en belangenvan groepenen
afzonderlijke instellingen willen wel eensverschillen.

Samenwerking
stad en provincie
Devoorbije twee jaar kwa¬
men er nieuwe directies
voor de Museastad Ant¬
werpen, de Museaprovincie
Antwerpen en het Museum
van HedendaagseKunst
Antwerpen. Dit resulteerde
in talrijke projectmatige
samenwerkingsverbanden,
maar vooral ook in structu¬
reel samenwerkingsverband
tussen beide groepen
musea.
Beginmaart 2004 onder¬
tekenden de provincie Ant¬
werpen en de stad Antwer¬

pen een intentieverklaring voor musealesamenwerking
tussen beide groepenmusea.Samenvertegenwoordigen
de dertien museaeen aanzienlijk gewicht binnen het
stedelijke, provinciale en Vlaamsemuseumlandschap,
zowel wat betreft het belang van hun collecties als hun
bezoekersaantal.
Deprovincie en de stad Antwerpen laten hun musea
gezamenlijk een dubbeleverantwoordelijkheid opnemen.
Als 'tandem' werken ze nauw samen,als 'motor' stimu¬
leren ze brederesamenwerking,zowel ten aanzienvan
anderemusea in de stad als ten aanzienvan andere erf¬
goedactoren in de provincie.

De belangrijkste groep musea in
Vlaanderen (buiten Brussel)
Zowel de provincie als de stad Antwerpen investeren
aanzienlijk in hun musea.Samenhebbenze 330 fte's in
dienst, dragen ze zorg voor 800.000 collectiestukken en
bereikenze 900.000 bezoekersper jaar (2003). Hun
gezamenlijk budget bedraagt 9.000.000 euro (2004),
zonder personeelskostenen investeringen in gebouwen.
Decollecties zijn van regionaal, nationaal en internatio¬
naal belang. Desteun van deVlaamseGemeenschapis
fundamenteel, maar toch nog relatief bescheiden.Getui¬
ge van belang en kwaliteit van deze instellingen zijn bij¬
voorbeeld één regionale en acht landelijk erkende instel¬
lingen binnen het museum- en archiefdecreet.
Degroep van 13 stedelijke en provinciale museaomvat
drie 'historische huizen', namelijk MuseumMayer van
den Bergh (verzamelaar),Museum Plantin-Moretus
(ondernemer)en Rubenshuis(kunstenaar).Dezedrie
kunnen worden aangevuldmet Kasteeld'Ursel,een erf¬
goedinitiatief van de provincie, met onder andereeen
18de-eeuwsestedelijke collectie uit het momenteel
gesloten museumSmidt van Gelder.Deanderemusea
focussenop een specifieke kunstvorm en/of aspecten
van lifestyle: mode,fotografie, diamanten juwelen, beel¬
dende kunst, literatuur, muziek en etnische kunst. Dit is
eenvrij unieke situatie in het Vlaamsemuseumland¬
schap.Tweeanderemusea(volkskundeen scheepvaart)
zullen worden samengebracht in een gloednieuw stads¬
museumdat in 2008 de deuren zal openen: het Museum
aan de Stroom.

Profilering en vernieuwing
Demeestemuseawerden of worden geprofileerd en/of
vernieuwd. In de drie historische huizen worden na de
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onthaalfaciliteiten, de bewegwijzering en publieksbege¬
leiding aangepast.Het MuseumMayer van den Bergh
krijgt er een tijdelijke tentoonstellingsruimte bij.
Het nieuwe Modemuseumopende in 2002, evenalshet
vernieuwde Diamantmuseum.Dit jaar volgden het Foto¬
museumen het Letterenhuis.Het openluchtmuseum
Middelheim breidde uit en krijgt monumentale sculptu¬
ren van onder andere DanGraham. In 2006 opent het
Vleeshuis,nu niet langer als verzameling van allerlei
collecties, maar wel met een duidelijk profiel rondom
muziek. Endan natuurlijk het Museumaan de Stroom...

Desamenwerkingtussen stad en provincie biedt de
mogelijkheid om van eikaarssterke punten te leren. De
Musea provincie Antwerpen haddeneenvoorsprongwat
betreft hun profilering. DeMuseastad Antwerpen staan
sterk op het vlak van organisatie, door het voeren van
een gecoördineerdcollectie- en publieksbeleidvoor alle
museasamen.Beidegroepenwillen een coördinerende
en voortrekkersrol opnemenen ook op dat vlak kunnen
ze nu de inspanningenverdelen.

Eenheid in verscheidenheid
Degemeenschappelijkevisie van de Museastad Ant¬
werpen en de Museaprovincie Antwerpen vormt de
optimale zorg voor hun collecties en de ontsluiting
ervan voor een ruim publiek. Deprovincie Antwerpen en
de stad Antwerpen beschouwende realisatie van deze
visie als een essentieelonderdeelvan hun maatschap¬
pelijke opdracht en klantgerichte werking, die boven¬
dien bijdraagt tot het versterkenvan hun beider identi¬
teit en imago in de stad en de provincie, in Vlaanderen
en internationaal. Desamenwerkingsovereenkomstfor¬
muleert een gedeeldevisie, een algemeen'framework'
en gezamenlijkeambities op het vlak van collectie en
publiek.

DeMuseastad Antwerpen en de Museaprovincie Ant¬
werpen zijn beide deel van organisatiesdie een ruimere
verantwoordelijkheid ten overstaanvan het erfgoed
opnemen.Het gaat enerzijdsom musea,bewaarbiblio¬
theken en erfgoed en anderzijdsom het Departement
Cultuur. Destedelijke organisatie omvat ook instellingen
zoals de Stadsbibliotheek,éénvan de belangrijkste
bewaarbibliotheken van Vlaanderen (net zoals die in het
Museum Plantin-Moretus), het Rubenianum,het docu¬
mentatiecentrum over Rubensen zijn tijd(genoten), en
het Letterenhuis,dat zowel museumals literaire archief
van en voor Vlaanderen is.
Deprovinciale organisatie omvat instellingen zoals de
dienst Erfgoed,de Arenbergschouwburg,Kasteeld'Ursel,
het Architectuurarchief, het Bibliotheekcentrum Vriesel-
hof en... het Suske-en-Wiske-kindermuseum.

Naar 1.000.000 bezoekers per
jaar
In de samenwerkingsovereenkomsttussen stad en pro¬
vincie vormen belangrijke uitgangspunten: inbedding
binnen de beleidsoptiesvan beide besturen,mogelijk¬
heid tot complementariteit en aandacht voor de diversi¬
teit van de betrokken instellingen.

m
ii i

Doelstellingenzijn het sterker profileren van de musea
als geheel en afzonderlijk, het leverenvan beleidsvoor-
bereidendwerk, het vertolken van gemeenschappelijke
standpunten, het ontwikkelen van gezamenlijkeactivi¬
teiten en het stimuleren van brederesamenwerking.
Deuitbreidingen en heropeningenvan enkelemusea in
2004 (FotoMuseumprovincie Antwerpen; Museum
Mayer van den Berghen Letterenhuisstad Antwerpen)
en andere toekomstplannen (bijvoorbeeld het Museum
aan de Stroom) makeneen gezamenlijkeambitie van
1.000.000bezoekersrealistisch.

Prioriteiten en realisaties
DeMuseastad Antwerpen en de Musea provincie Ant¬
werpen hebbenvoor alle museumfuncties gezamenlijke
prioriteiten bepaald:
Eencollectiemobiliteitsplan, gericht op een samenhan¬
gendeaankoop-, uitwisselings- en afstotingspolitiek. Er
worden collectiestukken en/of deelcollecties uitgewis¬
seld, om collectieprofielen te verduidelijken en publieks-
werking te verbeteren.Voorbeeldenvormen het groepe¬
ren van de prentencollecties in het Prentenkabinetvan
Museum Plantin-Moretus (stad Antwerpen) of het
tonen van onderdelenvan de stedelijke collectie Smidt
van Gelder in Kasteeld'Ursel (provincie Antwerpen).
Eenexpertiseplatform behouden beheergericht op ver¬
dere complementaire ontwikkeling en uitwisseling. Er
worden bijvoorbeeld onderlinge expertisesdoor vakspe¬
cialisten uitgevoerd of calamiteitenplannen uitgewerkt.
Raamovereenkomstenmet de hogescholenin de provin¬
cie Antwerpen en deVlaamseUniversiteiten met onder
andereafsprakenover het uitbesteden van onderzoek in
de musea,het begeleidenvan stagesvan studenten en
het ontsluiten van wetenschappelijke kennis.Eenander
voorbeeld vormt de gezamenlijkeorganisatie van het
tweejaarlijks internationaal congresvan de historische
musea in 2006.
Publiekswerkingen communicatie, als MuseaAntwer¬
pen,met onder andere de uitgave van bijvoorbeeld één
uitgebreid jaarprogramma en jaarverslagen,doelgroe¬
penwerking, gezamenlijkeevenementenen versterkte
samenwerkingen overleg met de toeristische diensten.

Maquette Museum

aan deStroom.
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SESAM Academie

SESAMstaat voor Seniorenen
Samenleving.DeSESAMAcademie
(opgericht in 2002) wil senioren die
professioneelniet meer actief zijn,
inzetten voor de samenleving.
Daartoe krijgen degenendie een
leergangaan de SESAMAcademie
volgen, een opleiding van drie
maandenwaarin zij kennismaken
met een groot aantal maatschappe¬
lijke organisaties (waaronder het
museumveld)en daarnaast getraind
worden tot SESAMAdviseur dan
wel SESAMCoach.Ook na het ont¬
vangen van hun certificaat worden
de afgestudeerdenbij het uitvoeren
van opdrachten begeleiddoor de
SESAMAcademie.

Omdat SESAMAdviseursen
Coacheseen lange ervaring in lei¬
dinggevendefuncties in het
bedrijfsleven paren aan maatschap¬
pelijke betrokkenheiden omdat de
kosten van het inschakelenvan een
coach dan wel adviseur zeer laag
zijn, liggen hier juist voor musea
belangrijke kansen.In 2003 deden
twee SESAMAdviseursvoor de
NMV een onderzoeknaar de relatie
tussen museaen de toeristische
sector.Opdrachtenbij een aantal
museazijn in voorbereiding.
Opdrachtenworden beoordeeld
door een toetsingscommissiedie
met name kijkt of de opdracht
betrekking heeft op een organisatie
die vooral werkt met vrijwilligers en
of de opdracht geen concurrentie¬

vervalsing betekent. DeSESAMaca¬
demie voert uitsluitend opdrachten
uit die anders - vanwege het ont¬
brekenvan fondsen - niet gedaan
zouden kunnen worden.
Opdrachtgeversvan SESAMAdvi¬
seursdan wel Coachesdienen voor
100 euro per jaar lid te worden van
deVerenigingSESAMAcademie.
Daarnaastbetalen zij 50 euro licen¬
tievergoeding per dagdeelvoor de
uitvoering van een opdracht. De
SESAMAdviseursen Coacheszelf
werken als vrijwilligers, tegen ver¬
goeding van onkosten.

Annemarie VeisHeijn,

oud-directeur NederlandseMuseumvereniging.

Voor meer informatie: www.sesamacademie.ni
of (+31) 055-5769082
(dagelijks 9.00-12.00 uur)..

Senior Consultants
Vlaanderen
Inventaris en docu¬
mentatie bij Open¬
luchtmuseum Bokrijk

Het Openluchtmuseumbezit zo'n
30.000 voorwerpen verspreidover
ca. 60 locaties en het depot. De
roerendecollecties bezitten op
volkskundig, historisch en sociaal-
economischgebied zowel regionaal
als landelijk een groot belang. De
combinatie van gebouwenen roe¬
rende collecties vormen samende
belangrijkste verzameling met
betrekking tot de geschiedenisvan
het dagelijks leven in Vlaanderen.

Van al de voorwerpen was in theo¬
rie de basisregistratie op fiche aan¬
wezig. In praktijk bleek deze regi¬
stratie echter niet met de
werkelijke situatie overeente

komen.Ookop het vlak van docu¬
mentatie, dossier-vorming en
bibliografische referenties was er
nog een hele weg af te leggen.Om
de problematiek een oplossing te
bieden,deed het Openluchtmuseum
Bokrijk in 1997 een beroepop Seni¬
or ConsultantsVlaanderen (SCV).
Met de vereniging werd contractu¬
eel overeengekomendat vier perso¬
nen één maal per week tegen een
beperkteforfaitaire vergoeding en
reiskostenhun diensten zouden
aanbieden.
Samenstelden zij een plan op dat
zowel de herinventarisering en
documentatie als de automatisering
van de collectie beoogde:het pro¬
ject Selecterenom te bewaren,dat
in 2000-2001 werd gerealiseerd.

Deautomatisering van de collectie
diende in Bokrijk ex nihilo te wor¬
den aangevat.Voorop stond de idee
dat de automatisering in principe
volledig onafhankelijk van een spe¬
cifiek beheersysteemmoest zijn.
Vanuit deze idee werd een parcours
uitgezet dat enkele belangrijke
aandachtspunten omvatte: de digi¬
talisering van de bestaande
geschreveninventaris, de proble¬
matiek van onvolledige collectie¬
dossiers,de geautomatiseerde
basisregistratievan de 30.000
museumobjecten,de verrijking/

documentatie van de colleetiegege-
vens met informatie over de objec¬
ten en het toevoegenvan beeldma¬
teriaal. De inbreng van SCVin dit
parcours is tweevoudig. Enerzijds
begeleidt en coacht de vereniging
de professioneleaanpak bij de
automatisering van de collectie.
Anderzijds neemt zij de verant¬
woordelijkheid voor de controle te
velde. Dit heeft betrekking op de
aanwezigheidvan de collecties en
op het uitpluizen van briefwisseling
en dossiers.
De realisatie van een dergelijk pro¬
ject is geen eenvoudiggegeven.
Zowel infrastructuur als personeel
zijn noodzakelijkevoorwaarden.
Specifiekvoor de realisatie van de
inventarisatie speelt SCVeen bij¬
zondere rol. Debouw van een
nieuw depot is gepland en zal reeds
volgend jaar worden aangevat.Ook
hier reikt het SCVvanuit de erva¬
ring en competenties van haar
leden nuttige ideeënaan. Het mag
duidelijk zijn: de inbreng van SCV
in het collectiebeheervan het
OpenluchtmuseumBokrijk is van
een onschatbarewaarde en een
voorbeeld voor de inzet van vrijwil¬
ligers in Vlaanderen.

Dr.Robert Nouwen,

Collectiebeheerder Openluchtmuseum Bokrijk.
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Hoe wordt iemand
bestuurder bij een
Nederlandse culturele
instelling?

Dat is heel eenvoudig: daarvoor
wordt men benaderd.Door de zit¬
tende bestuurders,door de directeur
of door een gemeenschappelijke
kennis.Het is een systeemvan
coöptatie - maar het werkt. Neder¬
landseculturele instellingen worden
vakkundig bestuurd. Door over het
algemeensolide, ervarenvijftigers
en zestigers.Gemiddeldeen dame
per tien heren.Mensendie elkaar
kennenen die met elkaar een goed
overlappendnetwerk beheren.

Coöptatie heeft ook grote nadelen.
Dekansdat een nieuw reservoiraan
bestuurlijk talent wordt aangeboord,
is niet groot. Dat is vaak geen onwil
- maar je komt elkaar moeilijk
tegen. Enga je een keer op zoek in
de wereld buiten het vertrouwde
stramien, dan lijkt het of er nie¬
mand te vinden is.
DeNederlandsebevolking is ingrij-

Cultural governance
Ondercultural governancewordt
verstaan goed,verantwoord en
transparant bestuur en toezicht in
de culturele sector. Deprofessiona¬
lisering en verzakelijking van de
sector maakt nadenkenover de
kwaliteit van besturen en toezicht
belangrijk. Niet alleen bestuurders
en toezichthouders hebbenbaat bij
cultural governance.Ookandere
betrokkenenhebbener profijt van.
Eengoed functionerend bestuur of
een goede raad van toezicht draagt
bij aan betere resultaten, zowel
zakelijk en artistiek.

Cultural governancesluit aan op de
maatschappelijketrend om een hel¬
der onderscheidte maken tussen
taken en bevoegdhedenvan directie,
bestuur of raad van toezicht. Zeker
binnen instellingen die afhankelijk
zijn van overheidsgeldenis er
behoefte aan meer transparantie.
Staatssecretarisvan Cultuur, Medy

pend en definitief van samenstelling
veranderd - culturele diversiteit is
een alledaagsverschijnsel gewor¬
den. Daarvanis in de besturen en
commissiesvan veel culturele
instellingen zo goed als niets terug
te vinden. Geenkennis,geenmen¬
sen,geen contacten.
Doodzonde,want er is op dat ter¬
rein talent genoeg.Ener is bij veel
culturele instellingen behoefte aan
mensendie het bijbehorende proces
van verandering kunnen vormgeven.
Als bestuurders,als commissieleden
of als adviseurs.

Het ATANA-programmaricht zich
op mensendie thuis zijn in die
nieuwe wereld: potentiële bestuur¬
dersmet een dubbele culturele
bagage.Goedthuis in Nederlanden
goed thuis in een van de vele ande¬
re culturen die Nederland inmiddels
rijk is. Professionalsdie zich graag
op kwaliteit en kracht laten aan¬
spreken- omdat ze goed zijn in
zakenals financiën, management,
marketing, juridische zaken of ken¬
nis van kunst en cultuur. Omdat ze

van der Laan,onderkent in haar Uit¬
gangspuntenbrief van 1 juli 2003
het belang van cultural governance.
Zij geeft aan dat zij zich bij de
bedrijfsmatigheidstoets van culture¬
le instellingen (mede)zal laten lei¬
den door 'De 23 AanbevelingenCul¬
tural Governance'.
Op de site www.culturalgovernan-
ce.nl vindt u De23 Aanbevelingen
Cultural Governanceen informatie
hoe dezete implementeren. In de
handleiding Cultural Governance;
Vrijwillig, niet vrijblijvend kunt u
alle informatie nog eensuitgebreid
nalezen.

Beginjanuari 2004 is het nieuwe
projectteam Cultural Governance
van start gegaanmet de taakstel¬
ling om de culturele sector verder te
ondersteunenbij het implementeren
van de 23 aanbevelingenen boven¬
dien de begripsvorming rond dit
thema te bevorderen.De23 Aanbe¬
velingen Cultural Governancezijn

hun netwerk meenemenen willen
inzetten. Enomdat ze hun dubbele
culturele bagageniet zien als een
probleem.

Het ATANA-programmafunctioneert
als partner voor culturele instellin¬
gen die aansluiting zoekenbij de
veranderdesamenstelling van de
Nederlandsebevolking.ATANAis
een bescheidenprogramma: het is
alleen gericht op het vinden van
bestuurders,commissieledenen
adviseursdie kennisvan zaken heb¬
ben op dat terrein.
ATANAbeschikt over een uitgebreid
bestandaan deelnemersmet een
biculturele achtergrond, die bereid
zijn zichzelf en hun netwerken in te
zetten voor de cultuursector. Niet
op termijn, maar nu. Eenop maat
gemaakt trainingsprogramma houdt
de deelnemersup-to-date.

De Ruyterkade 139

1011AC Amsterdam

T (+31) 020- 522 1190

F (+31) 020- 522 11 89

E info@atana.nl

onderverdeeldin vier groepen: taak¬
afbakening, werkgeversrol,samen¬
stelling en transparantie.
In het traditionele bestuursmodel is
sprakevan een bestuur en een
directie. In een raad-van-toezicht-
model wordt gesprokenover een
raad van toezicht en een directie.
Alhoewel de aanbevelingenzich
richten tot het bestuur of de raad
van toezicht, is het vanzelfsprekend
dat dezeorganen andere partijen,
zoals de directie, nauw betrekken bij
de uitvoering van cultural gover¬
nance.

Projectgroep Cultural Governance

Stichting Kunst EtZaken

Westzeedijk 102

NL-3016 AH Rotterdam

T (+31)010-241 00 36

F (+31)010-436 11 69

E info@culturalgovernance.nl
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Duo-directie werkt
Nieuwe
Walter Rycquart,

zakelijk directeur

Stedelijke Musea

Brugge.

Dedirectie van de

Brugsemusea:

Manfred Sellink

(links)

en Walter Rycquart.

Foto:Stedelijkemusea

vanBrugge.

aanpak bij Brugse Stedelijke Musea
In de museumsector komt het model van een zogenaamd duo-directie
zelden voor. De opdeling van de eindverantwoordelijkheid tussen een
artistiek en een zakelijk directeur bestaat in Brugge echter al sinds
2001. Wat was de aanleiding? Waar zit het verschil? Hoe werkt dit?
Welk management wordt toegepast? Wat is de meerwaarde?

WÊBÊÊBÊBÊÊBk
—
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Voorgeschiedenis
In Vlaanderen is de professionaliseringvan de museum¬
sector een van de laatste domeinen die de aandacht van
het beleid kregen.Met het verschijnen van de eerste uit¬
voeringsbesluitenvan het museumdecreetin 1998, zag
het Brugsestadsbestuurdat haar stedelijke museanog
ver af stonden van de voorwaarden voor een erkenning,
die men in Brusselstelt. Ondankseen ijzersterke reputa¬
tie en internationaal gewaardeerdetentoonstellingen,
vormde het feit dat de groep van veertien museaonvol¬
doendedoorzichtigheid kende,het belangrijkste struikel¬
blok. Het college van burgemeesteren schepenen
besteldeeen doorlichting bij de Universiteit Antwerpen.
Ongeveertegelijkertijd maakte Bart Caron,als 'informa¬
teur' bij de voorbereiding van het Europeseculturele jaar
in 2002 zijn eindrapport op, waarin hij voor de musea
duidde op het gebrekaan autonomie - ondermeer in
het financiële beleid -, het gebrekaan een transparante
boekhoudingen een te weinig doorzichtige structuur
van het (te kleine) personeelskader.Deaudit van de Uni¬
versiteit Antwerpen, eind 2000 opgeleverd,gaf onder
andere als aanbevelingmee dat de eindverantwoorde¬
lijkheid het best opgesplitst kon worden tussen een

hoofdconservatormet daarnaast een zakelijk directeur.
Het stadsbestuurvolgde dit en organiseerdeeen wer¬
vingsexamen.Na dezeselectie werd dr. Manfred Sellink
hoofdconservatoren ikzelf zakelijk directeur.

Even vergelijken
Hoewel dit bestuursmodel in de culturele wereld - en
meer specifiek in de podiumkunsten - meermaalsvoor¬
komt, blijkt dit voor de museumsectorniet het geval te
zijn. Vandaardat ik even kort de verschillendemodellen
doorloop en met hun belangrijkste verschillen typeer:
Eenhoofdconservatorals enige eindverantwoordelijke -
het meest traditionele model - komt nog veel voor en
vertrekt duidelijk vanuit de inhoudelijke achtergrond.
Zakelijk beleid, administratie, logistiek en techniek zijn
hiërarchisch ondergeschikt.

Eenalgemeendirecteur als enige eindverantwoordelijke
zien we voornamelijk bij 'grotere' instellingen. In Vlaan¬
deren is de algemeendirecteur meestal ook iemand met
een inhoudelijke achtergrond, maar qua functioneren
moet hij of zij zowel de inhoudelijke als de zakelijke stu¬
ring op zich nemen. In dezedualiteit gaat de meestetijd
en energie naar management.

Eenartistiek directeur met daarnaast een zakelijk eind¬
verantwoordelijke is meestal een model voor productie¬
huizen in de podiumkunsten,waarbij het aansturen en
managementmeestal het zwaartepunt vormen voor de
zakelijk leider en waarbij de artistiek directeur zich kan
toeleggen op het uitstippelen en uitvoeren van de
inhoudelijke lijn.

Hoe vertaalt dit zich in de praktijk?
Tijdensde inloopperiode werden alle initiatieven en dos¬
siers in nauw en gemeenschappelijkoverleg tussen de
directieleden benaderden uitgevoerd. Elk deeddit van¬
uit zijn achtergrond en expertise.Zo werd gedurendede
eerste driejaar de verzameling van veertien stedelijke
museaen verspreidediensten gereorganiseerdtot een
duidelijke structuur met vier museumgroepen,onder¬
steund door gemeenschappelijkelogistieke eenheden.

Ter bevorderingvan de interne communicatie werd in
eerste instantie gewerkt met stafvergaderingen,meer
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bepaaldeen inhoudelijke en een coördinerendestafver¬
gadering. Het aantal stafleden nam ondertussen in een
snel tempo toe en bij de reorganisatie van de musea
werd dan ook een zogenaamdmanagementteamopge¬
richt, waar - naast communicatieoverdracht en coördi¬
natie - ook aan echte beleidsvoorbereidinggedaan kan
worden. Tweewekelijksvergaderenhier de vier conserva¬
toren en de bureauchef financiën en personeelmet de
directie. Elkeconservator neemt in zijn museumgroep
het initiatief om teamvergaderingente organiseren.

Dehoofdconservator - of beter gezegdde artistiek
directeur - staat in voor de inhoudelijke, kunsthistori¬
sche leiding, de coördinatie en de programmering van de
museumentiteiten. Hierin stuurt hij rechtstreeksde
eindverantwoordelijken van dezemuseumgroepenaan.
Voor elk van de museumgroepenoverlegt de artistiek
directeur met de conservator over de aspectenbehoud
en beheer,wetenschappelijk werk en publiekswerking.
Met de conservatorenstippelt hij de programmeringvan
elke museumgroepuit en coördineert hij dezedossiers
inhoudelijk. Niet alleen de programmeringvan de afzon¬
derlijke museumentiteiten, maar ook de gezamenlijke
initiatieven vallen onder dezebevoegdheid.Concreet
betekent dit de verantwoordelijkheid over dossiers
behoud en beheer,wetenschappelijkedossiers,
tentoonstellingsdossiers,projecten publiekswerking
en wetenschappelijkebibliotheek.

Dezakelijk directeur is verantwoordelijk voor het perso¬
neel, de uitbating, de technische aangelegenheden,de
administratie en de financiën. Hierin stuurt hij recht¬
streeksde eindverantwoordelijken van de veiligheid en
uitbating, het technisch atelier en de administratie aan.
Dit betekent concreet opmaakbegrotingsvoorstel en -
wijzigingen, opvolging budgettaire boekhouding,perso¬
neelsdossiers,technische dossiers,organisatie van de
bewaking, veiligheidscentrale en merchandising.
Inzakepers,communicatie en marketing zijn beide
directeuren verantwoordelijk.

Verder behoren nog volgende domeinen tot hun geza¬
menlijke verantwoordelijkheid: deVriendenvereniging,
het bedrijfsleven, (sponsoring),andereculturele facto¬
ren, opdeelbaar in inhoudelijke initiatieven en zakelijke
aspectenen het nationaal en internationaal museaal
'netwerken'.

Een zelfevaluatie
Eenbelangrijk voordeel om als directieduo een museum¬
groep te leiden, is de dubbele functionaliteit van de
directie. Dit betekent dat alle dossiers,projecten en ini¬
tiatieven tegelijkertijd beoordeelden begeleidworden
met evenwaardigeaandacht voor zowel de inhoudelijke,
artistieke kant als de zakelijke, technische en praktische
randvoorwaarden.Nadat wij als directieleden op elkaar
ingespeeldwaren en nadat we veel aandacht hadden
besteedaan 'interne teambuilding', werd het vanzelf¬
sprekenddat zowel de inhoudelijke lijn als de organisa¬
torische praktijk door elk van de directieleden ook alleen
kon gevolgd worden. Dit werd echter niet vertaald in

een zogenaamdeduobaan,maar blijft een gegarandeer¬
de evenwichtige aandacht tussen het inhoudelijke en
het zakelijke aspect. Dit leverdeeen groot voordeel op
naar de output van de verschillendemuseumgroepen.
Waar vroeger vastgesteld kon worden dat de Brugse
museaaan inertie leden,werd vlug duidelijk dat nu met
een dubbele snelheid gewerkt kon worden, wat op zich
resulteerde in een stroom van publieksinitiatieven. Deze
- misschieneerder - experimentele fase, waarin vooral
de publiekswerking gedynamiseerdwerd, compleet
kaderendin deVlaamsebeleidsaanbeveling,gaat nu
over in een meer gestructureerdewerking. Dit gebeurt
tegelijkertijd met de concretisering van de vier museum¬
groepen,waarbij alle museumaspectenvoldoendeaan¬
dacht krijgen. Jaarlijks worden niet minder dan zo'n der¬
tig grotere en kleinere initiatieven ontwikkeld, gaande
van tentoonstellingen en ateliers tot grote en kleine
publieksmomenten.Het was verder mogelijk om de
opgebouwdeachterstand rond de permanent getoonde
collecties adequaat aan te pakken.Jaarlijks resulteert dit
in de oplevering van een totaal of gedeeltelijk vernieuwd
concept.Voor het Memlingmuseum-Sint-Janshospitaal
was dit al in 2002 het geval, het Groeningemuseumen
het Museumvoor Volkskundekwamen in 2003 aan bod
en het Bruggemuseum-Archeologiein 2004.

Bovendienbleek het model van de duo-directie een
ander belangrijk organisatorisch voordeel te bieden.
Hoewel de Brugsemusea in 2002 in drie grote en tal
van andere tentoonstellingsprojecten participeerden,
bleek dat zowel de artistieke bewaking als de organisa¬
torische begeleidingvolstrekt combineerbaarwaren met
de dagelijksepraktijk van de musea.Met anderewoor¬
den: de impact van het culturele jaar was handelbaar.
Zo is het dan mogelijk dat Manfred Sellink zich voor
CorpusBrugge '05, eenvolgend hoogtepunt, volledig
kan wijden aan de taak van inhoudelijk coördinator van
dit festival, zonder dat zich in belangrijke dossiers,in de
continuïteit en verdereontwikkelingen vertragingen
voordoen. In een stad als Brugge,die ambieert om elke
drie a vijfjaar uit te pakkenmet een groots opgezet cul¬
tureel evenement,blijkt dat een duo-directie daar per¬
fect kan op inspelen.

In drie jaar tijd verdriedubbeldende inkomsten uit de
eigen werking. Bovendienwordt een groot aantal subsi¬
diedossiersbij de VlaamseGemeenschappositief ont¬
haald en van een toelage voorzien. Als één van de wei¬
nige musea in Vlaanderenontwikkelden we onze
merchandisingop professionelewijze en startten we
onlangs met marketingpraktijken op maat voor onze
musea.Dezebundeling, ondermeerdoor de werking van
het managementteamen een verhoogde respons-
zowel inhoudelijk als zakelijk - van de museumstaf in
één sterke, beleidsmatig en organisatorisch gecentrali¬
seerdeorganisatie, maakt de Brugsemuseatot een ster¬
ke partner en dit zowel lokaal, regionaal als landelijk
met een internationale ambitie. Zijn de Brugsemusea
daar al volledig in geslaagd?Het zou van een ongepaste
ijdelheid getuigen, mocht ik hier eenduidig 'ja' op ant¬
woorden. Desnelle groei, zowel van het aantal mede-
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Museumpersoneel

Brugge.

werkers als van de talrijke initiatieven en projecten,
moet voor de toekomst verzekerdworden in een dyna¬
mischestructuur welke momenteel door de directie
wordt uitgetekend. De krachtlijnen ervan zijn de beves¬
tiging van de vier inhoudelijke museumgroepen,het
managementteamen de logische bundeling van de
logistieke en technische instrumenten. In de nieuwe
structuur blijft de duo-directie eindverantwoordelijk
voor de totaliteit van Brugsemusea,maar worden staf-
en lijndiensten duidelijk in een organogram gezet.Zo
wordt tegemoetgekomenaan de - terechte - opmer¬
king van medewerkersdat er meer duidelijkheid moest
zijn over wie welke taken en bevoegdhedenop zich
neemt.

Nadat de zeer sterk hiërarchischestructuur van het ver¬
leden opgegevenwerd, zal in de toekomst meer en meer
een departementaal en horizontaal structuurconcept
gehanteerdworden. Het managementteamzorgt onder
anderevoor de afstemming en de behoeften die vanuit
de matrix moeten worden ingevuld. Dezeorganisatie¬
structuur moet aangepastzijn om nieuwe ontwikkelin¬
gen en aandachtspunten op te vangen en wordt gericht
op de output van de musea.Daarbij wordt gewaakt over
de ruimte die inhoudelijke stafleden nodig hebbenvoor
de versterking van het wetenschappelijkewerk en de
bezorgdhedenrond behoud en beheer.Het is echter te
vroeg om dieper in te gaan op dit nieuwe organogram,

Directie 8t
secretariaat van de
Stedelijke Musea
van Brugge
Dijver 12,

B-8000 Brugge
T (+32) 050-44 87 11,

44 87 78.

De 14 Stedelijke Musea in Brugge

Schone Kunsten
15de tot 21ste eeuw
• Groeningemuseum
• Arentshuis

Woordkunst-poëzie
• Guido Gezellemuseum

Bruggemuseum
• Gruuthuse
• Onthaalkerk
van 0.-L.-Vrouw
• Archeologie
• Belfort
• Stadhuis
• BrugseVrije
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omdat zowel de toetsing met de syndicale afgevaardig¬
den als met het bestuur nog moet gebeuren.

Management: participatief en
veranderingsmanagement
Bij het doorlopen van de resultaten zou de lezer zich
kunnen afvragen welke managementtechniekener in
Bruggegebruikt worden. Wij als directie opteren wij
ervoor om de voornamelijk uit wetenschappelijkemede¬
werkers bestaandestaf op een participatieve wijze te
motiveren en te laten functioneren, dit alles echter
tegen de achtergrond van de schaarsemiddelen en de
beperkingenvan ruimte en tijd. Zij worden hier met
anderewoorden expliciet voor anderedan zuiver weten¬
schappelijkeverantwoordelijkheden gesteld.
Deniet-wetenschappelijke medewerkersworden ook bij
dit procesbetrokken en versterkt in zelfstandige werk¬
methodes.Omwille van het grote belang van motivatie
bij het functioneren van medewerkers,worden met
geduld en gelijkmatigheid alle aspectenvan de organi¬
satie doorgenomenom, wanneer de tijd rijp is, aanpass¬
ingen en veranderingen in te zetten. Deaanzet tot de
veranderingen komt het best voort uit de vaststellingen
en bevindingenvan de medewerkers,hiertoe aangezet
door de directie, collega's of externe invloeden. Het blijft
een uitdaging om de gemeenschappelijkebetrokkenheid
van alle medewerkerste bundelen in de dagelijksewer¬
king en de continue vernieuwing. Naast de aandacht
voor het routinematige gebeuren,het verhogenvan de
efficiëntie en het verscherpenvan het beheersmatige,is
het inzicht in de veranderingendie zich zowel in de
artistieke als in de zakelijke domeinenvoltrekken voor
de museavan cruciaal belang. Dat men dit op directie¬
niveau -elk vanuit zijn specifieke kennis en ervaring,
maar wel gezamenlijk - kan aansturen, levert alleszins
in Bruggemooie resultaten op.

De meerwaarde
Het duo-directiemodel biedt zonder meer een meer¬
waarde: de combinatie tussen de artistieke en zakelijke
verantwoordelijkheid, gedragenvanuit iedersspecifieke
expertise,garandeert een evenwichtige benaderingvan
dossiersen ontwikkelingen. Ookde snelheid in de orga¬
nisatie neemt toe. In de praktijk resulteerdedit voor
Brugge in een sterk verhoogdedynamiek naar het
publiek toe, jaarlijks in eenvernieuwing van een perma¬
nente opstelling, een doorzichtige bedrijfsvoering, ruim¬
te en tijd voor culturele festivals en niet in het minst in
een organisatiestructuur die open staat voor vernieu¬
wing en verandering.

Twee historische hospita¬
len met kunstschat
• Memlingmuseum-
Sint-Janshospitaal
• Museum
0.-L.-V. ter Potterie

Volkskunde
• Museumvoor
Volkskunde
• Sint-Janshuismolen
• Koeleweimolen
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Rep
Digitale
Jan Vermassen,

directeur

Reproductiefonds

VlaamseMusea nv.

Theodore

Géricault.

Portret van een

kleptomaan.

Museum voor Schone

Kunsten, Gent.

roductiefonds
beeldenbank van Vlaams cultureel erfgoed
Het valt niet te ontkennen dat het digitale tijdperk definitief zijn
plaats aan het verwerven is, ook in de museumsector. Steeds meer
musea zijn op een professionele manier bezig met het digitaliseren van
de collecties. Hierbij gaat echter nog steeds weinig aandacht naar het
aanbieden en catalogiseren van beelden in een hoge resolutie.

Omdat dit doorgaanseen grote investering met zich
meebrengt die niet altijd haalbaar is voor de museazelf,
nam deVlaamse regering het initiatief tot oprichting
van het ReproductiefondsVlaamseMuseadat medio
2003 gestart werd.
Het Reproductiefondspast in het nieuwe beleid dat
vanaf het midden van de negentiger jaren ontwikkeld
voor van de museaen het culturele erfgoed. Het is een
toekomstgericht project om het Vlaams cultureel patri¬
monium een brede toegankelijkheid, een grote beschik¬
baarheid en een sterkeremarktpositie en uitstraling in
binnen- en buitenland te verlenen. Dit zal in hoofdzaak
gebeurendoor overkoepelendeinitiatieven op het vlak
van beeldverwerkingen reproductiesvan kunstwerken.

Hoofdtaken en profiel
Deopdracht van het Reproductiefondsis drieledig.
In de eerste plaats moet het fonds een digitaal platform
ontwikkelen voor het interactieve beheeren het ontslui¬
ten van het Vlaams cultureel patrimonium. Tentweede
wil het vanuit de collecties merchandisingontwikkelen.
Als derde opdracht zal het fonds ook een kenniscentrum
ontwikkelen, dat advies kan verlenen over de juridische

en technische aspectenverbonden
aan beeldverwerkingen beeld¬
rechten.

Het Reproductiefondszal zich
voornamelijk profileren als een
dienstencentrum met een lange-
termijnvisie om die missiete reali¬
seren. In die zin zal het zich gelei¬
delijk ontwikkelen en prioriteiten
stellen, zowel naar opdrachten als
naar infrastructuur.
Als dynamischoverheidsbedrijf,
actief in de erfgoedsector,zal het
fonds gebruik makenvan de
nieuwste technologieën op het
gebiedvan digitale infrastructuur
en e-commerce. Hedendaagse
communicatiemiddelen en media
zullen hierbij belangrijke troeven
worden. Via een digitale beelden¬
bank en de verspreiding via inter¬
net zal het Reproductiefonds

ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van het culturele
patrimonium sterk wordt vergroot. Zo zal het ook zijn
plaats binnen een internationale context verwerven. Het
streeft hierbij de hoogste kwaliteitsnormen op het
gebiedvan beeldverwerkingna. Het Reproductiefonds
richt zich zowel op een professioneelals op een breed
doelpubliek in binnen- en buitenland.

Initiatieven
Het is de bedoeling om te komen tot een gecoördineer¬
de en hoogwaardigedigitale beeldenbankvan het
Vlaams cultureel patrimonium. Het Reproductiefondszal
hiervoor de meest geavanceerdeinformatietechnologie
aanwendenen aldus een meerwaardebieden zowel op
kwalitatief als op infrastructureel gebied.
Debeeldenbankzal steedsverwijzen naar de betreffen¬
de collectie. Het is immers niet de bedoeling om alle
stukken uit een collectie in hoogwaardigebeeldente
digitaliseren. Dedigitale beeldenbankis dus comple¬
mentair ten opzichte van de collectieregistratie. Daaren¬
bovenzal dezebeeldenbankook linken leggenmet
bestaandebeeldenbankenof deze incorporeren.

Meer dan louter inventarisatie
Het Reproductiefondskan in opdracht van museaof
collectiebeheerdersde reproductierechten op de kunst¬
werken beheren.Door dit te centraliseren kunnen heel
wat onnodige investeringendoor de museavermeden
worden.
Het beheervan de reproductierechten valt niet te
onderschatten en houdt verschillende taken in.
Zo zullen bij het Reproductiefondsde aanvragenen
orderverwerking van digitale beeldenen het on line
aanbiedenvan dezebeeldenvia een gecentraliseerde
website verlopen. Dit systeemwordt het hart van het
Reproductiefonds.Tevenswordt gezorgdvoor een kwali¬
teitsbewaking op de beeldverwerking,de communicatie
en promotie van de collectie via de website en de
auteursrechterlijke controle via gespecialiseerdeorgani¬
saties.

Het Reproductiefondszal een gelijkvormige structuur
ontwikkelen voor het aanvragenen afsprakenmaken
betreffende prijsstelling voor copyright en het gebruik
van beelden.Bovendienzullen de plichten voor het
gebruik van de beelden,onder meer in relatie tot
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wetenschappelijk onderzoek,worden vastgelegd.
Wat de aanmaakvan de beeldenbetreft, zal er met
bestaandebeeldenworden gewerkt (scannenvan ekta's
of digitale beelden)of zullen nieuwe beeldenworden
aangemaakt.Het Reproductiefondszal een netwerk van
fotografen opbouwen en hiervoor standaardcontracten
ontwikkelen. Bij voorkeur zal gekozenworden voor pro¬
fessioneledigitale fotografie.

Ontwikkeling van merchandising
Naast het ontwikkelen van een digitale beeldenbankzal
het Reproductiefondsook een marktgerichte merchandi¬
sing ontwikkelen die zowel kwalitatief als naar omzet en
stockbeheereen meerwaardeten opzichte van bestaan¬
de initiatieven moet opleveren.Voor de aanmaakvan
afgeleide producten zal het fonds zelf het initiatief
nemenof werken op verzoekvan museaen andere cul¬
turele of erfgoedorganisaties.Het fonds zal ontwerpers
en ontwikkelaars van producten zoekenen het produce¬
ren van het product uitbesteden. Het kan daarbij gaan
om prints en publicaties, cd-rom's en DVD's,maar ook
om producten in grote oplagen.

Het Reproductiefondswil op termijn ook een concept
ontwikkelen en de economischehaalbaarheidonderzoe¬
ken van een distributienetwerk met museumwinkels,
stads- en anderegespecialiseerdewinkels. Dewinst zal
verdeeldworden tussen de rechthebbendevan de repro¬
ductierechten en het Reproductiefonds.Op het vlak van
merchandising is een uitbreiding mogelijk naar het ont¬
wikkelen van specifieke producten voor grote of éénma¬
lige culturele evenementenzoals een Rubensjaar.
Schaalvergroting, kwaliteitsbewaking en een gezamenlijk
stockbeheerzullen zeker een meerwaardeopleveren.De
ontwikkeling van een shop-on-line is hierbij nadrukkelijk
een uitdaging.

Kenniscentrum
Musea,erfgoedorganisatiesen publieke of private col¬
lectiebeheerderszullen lid kunnen worden van het
Reproductiefonds.Met de ledenzal een bijzondere rela¬
tie worden opgebouwd.Zo zullen zij gratis gebruik kun¬
nen makenvan algemeneadviezenvan het Reproductie¬
fonds en voordelen genieten op de diensten die het
Reproductiefondsaanbiedt.
Het Reproductiefondszal een pool van experts verzame¬
len, op juridisch en technisch vlak, op het gebied van
auteursrecht, reproductierecht, rechten van de fotograaf,
digitaliseren, ICTen dergelijke om zo als kenniscentrum
te fungeren voor de museum- en erfgoedsector en aan¬
verwante overheidssectoren.
Dezedienstverlening zal in eerste instantie via het lid¬
maatschapworden betaald. Basisinformatie en veel
terugkerendevragen met antwoorden zullen voor de
ledenvia de website gratis zijn. Consultancyof adviesop
maat zal wel vergoedmoeten worden.

Verderwordt de mogelijkheid onderzocht om het Repro¬
ductiefonds, in samenwerkingmet steunpunten, de aca¬
demischewereld of andereculturele organisaties,dis¬
cussiefora,workshopsof colloquia te laten organiseren

betreffende de materie van repro¬
ducties en reproductierechten, zowel
op het vlak van technische en juridi¬
sche kennis als op dat van marketing
en digitale ontsluiting.

Het Reproductiefondszal zich in eer¬
ste instantie richten op de belangrij¬
ke collecties in de museaen op uit¬
zonderlijk cultureel patrimonium
afkomstig uit niet-museale collecties.
Bij de verdereontwikkeling zal het
culturele patrimonium meer en meer
in zijn volledigheid worden
beschouwd.Zo zal er gefaseerdook
aandacht gaan naar collecties uit
archieven,bewaarbibliotheken, priva¬
te en religieuze collecties, architec¬
turaal patrimonium, kunstenaarsar¬
chieven of naar projecten van
hedendaagsekunstenaars.
Deafnemersvan de beeldenen de
reproductieszullen heel divers zijn.
Het kan gaan om zowel de professio¬
nele culturele sector (bijvoorbeeld
musea,archieven,erfgoedcellen en
bibliotheken) als de media en pers,
het onderwijs, uitgeverijen, de aca¬
demischeen commerciëlewereld,
evenalshet brede publiek.

Meerwaarde voor partners
Demeerwaardedie het Reproductiefondsten opzichte
van de bestaandesituatie voor de eventuele partners
met zich meebrengt, ligt op een aantal gebieden.

Op het maatschappelijke en educatieve vlak: door het
breder toegankelijk makenvan kunstwerken en cultureel
erfgoed, door het zichtbaar makenvan verbanden tussen
kunstwerken of collecties, door het toegankelijk maken
van niet-zichtbare of gesloten collecties en door het
inbrengen van nieuwe media en technologie.

Op het vlak van management: door professioneler
beheervan rechten op kunstwerken, beeldverwerkingen
reproductie, door betere afstemming van het beleid
betreffende beeldverwerkingen reproductie (zoals bij
thesaurusbouw,digitale infrastructuur, data-uitwisseling
en prijszetting), door verlichting van het takenpakket
van het personeelin de musea,archieven en erfgoedor¬
ganisaties,door het voordeel van de gecentraliseerde
investering in digitale infrastructuur en de grotere
schaal van merchandising (beter managementvan pro¬
ductie, verkoop en stockbeheer)en door juridische en
technische consultancy.

Op het vlak van communicatie, uitstraling en promo¬
tie: door het ontstaan van één aanspreekpuntvoor alles
wat met beeldverwerkingvan cultureel erfgoed te
maken heeft, door het aanborenvan nieuw publiek via
internet en nieuwe media (onder anderejongere genera-

JosephBenoït Suvée.

Deuitvinding van de

tekenkunst,

Groeningemuseum,

Brugge.
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Van
De houdbaarheid van cd's en DVD's

Marcel Ras,

Vereniging Digitaal

Erfgoed Nederland.

Duidelijk is te zien

hoe corrosie aan de

rand van de cd begint

en langzaam naar het

midden trekt.

Foto:

Jean-MarcFontaine,

Laboratoired'Acoustique

Musicale,Paris).

cd-rom tot cd-rot
Cd's en DVD'szijn de meest gebruikte informatiedragers van dit
moment. De onverwoestbaarheid van de audio-cd werd begin jaren
tachtig demonstratief getoond door ze als frisbee of als bierviltje te
gebruiken en ze te besmeren met pindakaas. Daarna werden ze in de
cd-speler gestopt en zowaar, er kwam nog steeds een prima geluid uit!

Minstens zo indrukwekkendwas de verwachte levens¬
duur: zeker honderdjaar, aldus de fabrikanten. Cijfers
die gebaseerdwaren op kunstmatige verouderingstesten.
Overdie levensduur is de laatste tijd heel wat te doen
en de informatie daarover is tegenstrijdig. Geblekenis
dat de onverwoestbaarheidflink tegenvalt. Uit een prak¬
tijktest, die in 2003 uitgevoerd werd door het computer¬
tijdschrift PC-Active,bleek dat de data op een cd-r (cd-
recordable)binnen twee jaar onleesbaarkunnen worden.
Zet dat eensaf tegen de door de producenten beloofde
levensduurvan wel honderdjaar.

PC-Active heeft dertig verschillendemerken cd-r's aan
een kwaliteitstest onderworpen. Dezewerden twintig
maandenbewaard in de originele verpakking in een
afgesloten kast.Vervolgensis er met een cd-analyzer
bekekenwat de staat van de cd-r was. Daaruit bleek dat
een aantal cd's volledig onleesbaarwas geworden en
dat bij andere cd's de gegevensgedeeltelijk onleesbaar
geworden waren (het ging daarbij om bekendeen min¬
der bekendemerken).Deoorzaakwas: cd-rot!

Architectuur van de cd
Om uit te kunnen leggenwat cd-rot nu eigenlijk is, is
het goed om eerst te bekijken hoe een cd is opgebouwd.
Eencd bestaat uit verschillende lagen: het optionele eti¬
ket, de laklaag, een reflectielaag (zilver,zilverlegering of
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goud), de opnamelaagen tot slot een beschermende
plastic (polycarbonaat) laag. In de opnamelaagbevindt
zich de werkelijk gebrande informatie. In tegenstelling
tot fabrieksmatig geperstecd's (bijvoorbeeld audio-cd's)
waarin de informatie letterlijk is gestanst, bestaat de
opnamelaagvan de cd-r uit lichtgevoelig, organisch
materiaal. Wanneerdie opnamelaagaangetast wordt,
kan het zijn dat de cd onleesbaarwordt.

Erzijn vier soorten cd's: de audio-cd, de cd-rom, de cd-
recordable (cd-r) en de cd-rewritable (cd-rw). Een
audio-cd bevat alleen audiotracks en is in de jaren tach¬
tig geïntroduceerd,cd-roms bevatten computerbestan¬
den van alle mogelijke formaten. Eencd-r en cd-rw
kunnen beide bevatten (ook door elkaar heenop een
schijfje). Het verschil is dat de cd-r slechts een keer
beschrevenkan worden, terwijl de cd-rw vaker beschre¬
ven en gewist kan worden.Voor archiveringsdoeleinden
wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de cd-r.

Cd-rot
Determ cd-rot is zeker geen nieuwe term. Deeerste
gevallen van cd-rot dedenzich al snel na de introductie
van de audio-cd voor en waren het gevolg van een
coating die niet bestand bleek tegen het papier van het
boekje in de cd. Aangetaste cd's klonken als Ip's met
veel krassen,en daar dacht men nu juist met de intro¬
ductie van de cd vanaf te zijn.

Cd-rot ontstaat wanneer de reflectielaag van de cd aan¬
getast wordt door vocht en begint te roesten.Dat begint
meestal aan de buitenrand van de cd en werkt zich
langzaamnaar binnen. Deopnamelaagwordt uiteinde¬
lijk onleesbaar.Cd-rot in meer ruimere zin houdt in dat
de opnamelaag- organisch en lichtgevoelig - uit zich¬
zelf degradeert.Dit procesverloopt normaliter zeer
langzaam,maar kan worden versneld door externe fac¬
toren, zoals roest. Maar ook warmte, zonlicht en (ver¬
keerde)behandeling brengen het schijfje in gevaar.Uv-
straling kan de lichtgevoelige opnamelaagaantasten en
onleesbaarmaken.Dewarmte van het zonlicht kan de
opnamelaagbeschadigen,zeker in combinatie met een
hoge luchtvochtigheid. Ook plotselinge temperatuurwis¬
selingen zijn schadelijk voor de cd-r. Door snelle afkoe¬
ling kunnen scheurtjes in de beschermendelaag ont-
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staan. Entot slot kan de reactie van de inkt (waarmee
cd's bedrukt worden) een cd onleesbaarmaken.

Toch is het niet altijd zo dat de samenstelling van het
schijfje en de fabrikant de schuldigen zijn. Ookde
gebruiker kan cd-rot veroorzaken.Denkdaarbij vooral
aan het gebruik van zelfklevende labels. In de lijm van
deze labelszitten bestanddelendie corrosie in de hand
werken. Dat is ook het geval bij specialewatervaste cd-
stiften. Om cd-rot te voorkomen is het beter om niets op
de cd te plakkenof schrijven. Gebruik altijd de jewelcase
om de gegevensop te schrijven.

DVD-rot
Net als de cd is de DVDeen optisch opslagmedium,
waarbij laserlicht gebruikt wordt voor het schrijven en
lezenvan gegevens.Dewijze waarop een DVDis opge¬
bouwd is in principe gelijk aan de cd, maar het fabrica¬
geprocesis anders.EenDVDis te beschouwenals twee
aan elkaar gelijmde cd's, hij kan aan twee zijden
beschrevenen gelezenworden.
Ookde DVDblijkt een vorm van corrosie te kennen
waardoor dezeonleesbaarkan worden, in dat geval
sprekenwe van DVD-rot. Dit is te herkennenaan een
soort koffievlek op het oppervlakvan de DVD.Ook het
fysiek loslaten van de lagen op het schijfje is eenvorm
van DVD-rot. Het is moeilijker te zien dan bij cd's,maar
wel te herkennenaan haperingenbij het afspelenvan de
DVD.

Niet alleen rot
Het is niet zo dat rot de enige reden is dat een cd of
DVDvroegtijdig aan zijn einde komt. Verkeerdgebruik
van de cd en DVDkan veel schadetoebrengen. Krassen,
vingerafdrukken en vuil kunnen ze onleesbaarmaken.
Met namede onderkant van de schijf is gevoelig voor
krassenomdat de reflectie- en opnamelaagzich er vlak
onder bevinden.Sommigecd's hebbendaarom een extra
beschermendelaag aan de bovenzijde.
Het buigen van cd's,maar vooral DVD's,kan zeer
schadelijk zijn. Hierdoor kunnen de verschillende lagen
waaruit de cd's en DVD'szijn opgebouwdvan elkaar los¬
laten, waardoor ze onleesbaarworden. Dit procesheet
delaminatie. Buigenvan cd's en DVD'sgebeurt sneller
dan je denkt, bijvoorbeeld als ze lastig uit de jewelcase
te halen zijn.

Werkelijke levensduur
De levensduurvan een cd is afhankelijk van een viertal
factoren: het materiaal waaruit de cd bestaat, de
bewaaromstandigheden,de manier waarop men de cd
behandelt en de kwaliteit van de data.

Wat er wordt verstaan onder levensduur,is echter niet
altijd eenvoudig te definiëren. In de vakliteratuur wordt
het moment waarop een cd of DVDniet meer bruikbaar
is het end of life moment genoemd,zeg maar de overlij¬
densdatum.Voor een gebruiker komt de levensduurdan
ook overeenmet de tijd dat het schijfje bruikbaar blijft.
Toch is er voor die tijd al veel schadeontstaan; onge¬
merkt omdat een cd- of DVD-spelerin staat is fouten te

detecteren en te corrigeren. Dit kunnen ook fouten zijn
die optreden in het schrijfproces van de cd; het betreft
dan geen fysieke schade,maar schadeaan de data. Er is
echter een grensaan de mogelijkheid om fouten te cor¬
rigeren.Waar dezegrens ligt, is afhankelijk van de kwa¬
liteit van de cd of DVD.Deofficiële norm is gesteld op
220 BLER(Block Error Rate).Dat wil zeggendat er 220
fouten mogen optreden per seconde.
Dewerkelijke levensduurvan cd's en DVD'svalt moeilijk
te voorspellen.Wel is het zo dat van goedkopecd-r's,
cd-rw's en DVD'sgeen lange levensduurte verwachten
valt. Dit blijken vaak schijfjes van mindere kwaliteit te
zijn. Vast staat in ieder geval dat de levensduurvan
honderdjaar die de fabrikanten in de eerstejaren claim¬
den, niet realistisch is. Eenlevensduurvan 10jaar is vol¬
gensonderzoekvan het National Media Labeen redelij¬
ke termijn. DeNational Archives and Records
Administration (NARA)vervangt de dragersvan digitale
archiefbestandenom de tien jaar en controleert de dra¬
gersjaarlijks op fouten.

Bewaaromstandigheden
In wezen is dus de houdbaarheidvan geen enkele cd en
DVDecht gewaarborgd.Erzijn echter wel proceduresdie
de risico's voor verval zoveel mogelijk uitsluiten (vastge¬
legd in een gezamenlijk rapport van de Council on Libra¬
ry and Information Resourcesen het National Institute
of standardsand Technology.F.R.Byers,Careand Hand¬
ling of cds and DVDs.Zie:
http://www.clir.org/pubs/reports/pub121/pub121.pdf).
Bovendienbestaat er sinds 2002 een ISO-normvoor
goedebewaring en behandeling van optische schijven
(ISO-18925, Imaging materials - Optical disc media -
storage practices).

Een aantal praktische aanwijzingen:
• koopA-merk cd's, het liefst met een reflectielaag van
goud;
• bewaar de cd's bij een temperatuur tussen de 5°Cen
20°Cen bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de
20 en 50%;
• bewaar de cd's in de doosjesen plaats de doosjes
verticaal;
• neemeen cd altijd bij de rand vast en vermijd vinger¬
afdrukken, stof en krassen;
• bewaar een eventueel hoesjeniet in het doosje,het
papier kan vocht aantrekken;
• schrijf niet op het etiket van de cd en gebruik geen
cd label stickers;
• voorkom plotselinge temperatuurwisselingen;
• omdat ook lege cd-r's geleidelijk degraderenis het
niet verstandig om voor de lange termijn een voor¬
raad cd-r's aan te leggen;
• maak eventueel een gebruikerskopieals de cd veel
gebruikt wordt;
• beschrijf cd's in één sessie;
• gebruik IS0-9660 als bestandssysteemvoor cd's;
• controleer de data op de cd regelmatig op fouten.

Zie hiervoor ook de Quick ReferenceGuide for Careand
Handling in het rapport van Byers.

Eendetail vandeze

corrosie.

Foto:

Jean-Marc Fontaine,

Laboratoire

d'Acoustique Musicale,

Paris).
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Vervolg van pagina 27.

Vervolg van pagina 25

Hieronymus Bosch,

De kruisdraging

(detail).

Museum voor Schone

Kunsten, Gent.

Toegankelijkheid op lange termijn
Of cd's nu 10jaar of 100jaar meegaan,is eigenlijk niet
relevant. Teneerste kan een regelmatige foutenanalyse
waarschuwenvoor het verval van de drager,zodat de
data tijdig overgezet kunnen worden naar een andere
drager.Bovendienis het niet echt waarschijnlijk dat men
over 100jaar nog over de hard- en software beschikt
waarmeeonze huidige cd's en DVD'ste lezenzijn.
Bedenkdaarom dat het verval van het opslagmedium
slecht één factor is met betrekking tot behoudvan digi¬
tale data. Eenminstens zo belangrijke bedreiging is het
in onbruik raken van hard- en software. Met de komst
van nieuwe hard- en software zijn oudere programma's
en dragersvaak niet meer te gebruiken, ondankshet feit

Reproductiefonds

dat dezeals drager nog lang niet onleesbaarhoevente
zijn. Denkmaar eensaan de ponskaart, in de jaren
zeventig nog volop gebruikt, en de 5" floppydisk uit de
late jaren tachtig, nog maar 20 jaar geleden.

Het bewarenvan digitale gegevensvoor de lange termijn
vereist dan ook een strategie voor de identificatie,
opslag,migratie naar nieuwe media en een beleid met
betrekking tot het gebruik en de toegankelijkheid van de
data. Digitale producten vereisendus eenvoortdurende
zorg. Digitale data slijten immers niet langzaamen stuk¬
je bij beetje. Detoegankelijkheid gaat verloren, of niet.
Eenbeetje toegankelijk bestaat niet!

\

ties, buitenland), door het drempelverlagendeeffect op
de ontsluiting van het culturele patrimonium, door de
promotionele meerwaardevan de metabeeldenbanken
de afgeleide producten en door een bredereen sterkere
internationale uitstraling en promotie van ons cultureel
patrimonium.

Huidige stand in de ontwikkeling
Het operationaliserenvan het Reproductiefondszal
gefaseerdverlopen. Uiteraard zullen de verschillende
fasen geleidelijk in elkaar overlopen en overlappingen
kennen.

Tijdensde startfase van het reproductiefonds lag de
nadruk vooralop mogelijkhedenvan musea,gelijkaardige
initiatieven in binnen- en buitenland en de bekendma¬
king in de museum- en erfgoedsector.Verderwerd een
aantal studies afgerond onder andereop het vlak van
technische mogelijkheden betreffende reproductie. Op
basishiervan werd een businessplanen een investe¬
ringsdossieropgesteld.
Momenteel loopt een aantal proefprojecten op het vlak

van beeldverwerking,merchandising,kennis en consul¬
tancy.
Bedoeling is om op basisvan de studies en de opgedane
ervaring tijdens de proefprojecten te komen tot de ont¬
wikkeling van de digitale beeldenbanken de productie
en verspreiding van afgeleide producten.Wij voorzien
dat het Reproductiefondsin de loop van 2005 operatio¬
neel zal worden.

Praktische informatie

Reproductiefonds Vlaamse Musea nv

Directeur: Jan Vermassen

E jan@reproductiefonds.be

Stafmedewerker: Timothy Naessens

E timothy@reproductiefonds.be

Projectleider Digitale Beeldenbank: Dries Beheydt

E dries@reproductiefonds.be

Bijlokekaai 1A - B-9000 Gent

T (+32) 09-235 47 30

F (+32) 09-235 47 39

E info@reproductiefonds.be

I www.reproductiefonds.be
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Handreiking museumbeleid
voor gemeenten
Dit voorjaar viel bij menig museum de Handreiking museumbeleid
voor gemeenten in de brievenbus, een gezamenlijke uitgave van de
Nederlandse Museumvereniging, het Landelijk Contact Museumcon¬
sulenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Het boek is ook
verstuurd naar alle gemeentehuizen in Nederland, Een impressie van de
eerste ervaringen bij enkele Zeeuwse gemeenten.

Provinciaal Museumbestel
Dehandreiking kwam in Zeelandop het juiste moment.
Voortvloeiend uit de vorige provinciale cultuurnota werd
afgelopen jaar een projectgroep ingesteld om het huidi¬
ge museumbestelin kaart te brengenen aanbevelingen
te doen voor verbetering en versterking. Zeeland kent op
dit moment nog twee museadie provinciale subsidie
krijgen. In de komendebeleidsperiode(2005-2008) zal
dit er nog maar één zijn. Van de overige circa 35 musea
hebbende meesteeen subsidierelatie met een gemeen¬
te. Veel hiervan zijn (cultuur-)historische museadie van
oudsher een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie
ontvangen. In het nieuwe bestel zullen dezemuseazich
nadrukkelijker moeten gaan profileren, ofwel een duide¬
lijker 'visitekaartje' afgeven,zodat gemeenten hier hun
museumbeleidbeter op kunnen afstemmen. Danmoet
er ook wel gemeentelijk beleid zijn of komen,gericht op
de drie kerntakenvan een museum:collectietaak,
publiekstaak en bedrijfsvoering. Demuseakunnen
bovendienmeer ingezet worden voor de versterking van
het (culturele) imago van de gemeente.Dit onderwerp
kwam ter sprake in het bestuurlijk overleg dat de
Zeeuwsegedeputeerdevoor cultuur in juni met alle
gemeentelijke portefeuillehouders had.Aansluitend
werd hen de nieuwe Handreiking museumbeleidvoor
gemeentenoverhandigd. In septemberwerd aan enkele
gemeentengevraagdom de eerste ervaringen.

LeoAdriaanse,

provinciaal

museumconsulent,

Stichting Cultureel

ErfgoedZeeland.

1
I

Veere
In juni 2001 stelde de gemeenteVeerede nota Cultuur
op st®eekvast, waarin het gemeentelijke cultuurbeleid
voor de periode 2001-2007 werd beschreven.Deze
gemeente is in de afgelopenjaren ontstaan na een her¬
indeling op Walcheren.DegemeenteVeerekent musea
die een directe relatie hebbenmet de aard en geschie¬
denis van de gemeente,zoals het MuseumDeSchotse
Huizen en StadhuismuseumDeVierschaar (beide in
Veere),het Marie Takvan Poortvlietmuseum(Domburg)
en het onlangs geopendeDijk- en OorlogsmuseumHet
Polderhuis(WestkapelIe). Erzijn ook museavoor wie die
relatie niet geldt, zoals het Zijdemuseum(Meliskerke)en
het ZeeuwsBiologisch Museum (Oostkapelle).Deze

museahebbenjuist een meer overstijgendewaarde (en
trekken in verhouding tot de anderemuseaveel
publiek).Verder kent de gemeente nog bezoekerscentra
binnen haar grenzen,zoals het Waterland Neeltje Jans.
Binnen de gemeenteVeerezijn dertien kernen.De
beleidsnota gaat ervan uit dat cultuur de identiteit van
die kernen kan versterken.Tegelijk is er één gemeente
waarbinnen samenhangaan de cultuur moet worden
gegeven.Dat betekent keuzesmaken.

Adrie Ie Clercq,beleidsmedewerkercultuur: 'We hebben
destijds in die nota Cultuur op st®eekacht actiepunten
opgesteld met betrekking het museumbeleid.Samen¬
werking is daarbinnen een belangrijk sleutelwoord. Wij
ondersteunende museabij de versterking van hun pro¬
fiel. Wij willen op cultureel gebied best investeren in de
toekomst en investeren in ontwikkelingen, liever dan in
tekorten.
Wij streven ernaar voor de musea,die veelal met vrij¬
willigers werken, een kleine professionelestaf aan te
stellen. Dit sluit aan bij de plannen van het provinciaal
museumbestel.Binnenkort starten wij een overleg hier¬
over met de musea.De Handreikingmuseumbeleidvoor
gemeentenzal ik de komendetijd zeker als leidraad
gaan gebruiken voor het vervolgtraject.'

Gemeentehuis-

Schouwen-

Duiveland.

Foto:LeoAdriaanse.
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r-v-

Stadhuismuseum

Zierikzee.

Foto: LeoAdriaanse.

Schouwen-Duiveland
OpSchouwen-Duiveland is sinds 1996 een Platform
MuseaSchouwen-Duivelandactief. Het platform
bestaat uit het Stadhuismuseumen Maritiem Museum
in Zierikzee (beide gemeentelijke musea),de Museum¬
haven in Zierikzee,het Streek- en Landbouwmuseum
Goemanszorgin Dreischor,het Visserijmuseumen de
Oudheidkamerin Bruinisse,Museum DeBurghse
Schoole in Burgh-Haamstedeen MuseumWatersnood
1953 in Ouwerkerk.Voor de volledigheid: er zijn zelfs
nog meer musea,zoals het BrouwsMuseum in Brou¬
wershaven.Aan museadus geen gebrekop Schouwen-
Duiveland.
LukkieZijlstra, voorzitter van de stichting Streek- en
LandbouwmuseumSchouwen-Duiveland (MuseumGoe¬
manszorg,Dreischor),was de afgelopen zevenjaar ook
voorzitter van het Platform MuseaSchouwen-Duiveland.
'Dat platform is in het leven geroepenmet de op han¬
den zijnde gemeentelijke herindeling op Schouwen-Dui¬
veland per 1 januari 1997. Deprioriteit van de nieuwe
gemeente lag bij aanvang bepaald niet bij cultuurbeleid.
Dat hebbenwe als museaop Schouwen-Duiveland
onderkenden we haddener in het begin zelfs enig
begrip voor. Om die reden hebbenwe in 2000 als plat¬
form zelf een beleidsnotitie opgesteld en hebbendeze
officieel aan de toenmalige wethouder aangeboden.Het
voorwerk voor een toekomstig museaalbeleid voor de
gemeentewas hiermeedoor ons alvast gemaakt en
werd als het ware op een presenteerblaadjevoorgescho¬
teld.

Het document bleekzo relevant te zijn dat het platform
zelf nog steedsaan de hand van die notitie werkt. Denk
aan samenwerkingop het gebied van collectiebeheer,
afstemming tentoonstellingen, gezamenlijkepromotie,
deskundigheidsbevorderingvan vrijwilligers en dergelij¬
ke. Erwordt inmiddels zelfs heel voorzichtig gesproken
over een gemeenschappelijkverzamelbeleiden afstem¬
ming van collecties. Toch heeft de gemeentetot op de
dag van vandaag nog steedsgeenmuseaalbeleid ont¬
wikkeld. Daarzijn allerlei oorzakenvoor. In die zeven
jaar platform zijn we inmiddels al aan onzevijfde wet¬
houder toe. Ik hoop van harte dat de nu verschenen
Handreiking museumbeleidvoor gemeentende huidige
wethouder zal enthousiasmerendit beleid wel te ont¬
wikkelen. Het is een prima handleiding voor gemeenten
om inzicht te krijgen hoe alles in museumlandwerkt en
op welke wijze de gemeente haar taak kan uitoefenen.
Deafgelopenjaren hebbenwe wel allerlei onderzoeks¬
bureausover de vloer van de gemeentelijke musea
gehad.Rapport na rapport verscheen,met lijvige aanbe¬
velingen, die vervolgenséénvoor één weer in een heel
diepe lade verdwenen. Ik zou graag zien dat de gemeen¬
te Schouwen-Duivelandnu wel eensde aanbevelingen
uit dézehandreiking gaat overnemen.'

Handreikingmuseumbeleidvoorgemeenten
ISBN90 70225-27-1
Samenstelling:drs.IngridJansen
Eindredactie:AnnemarieVeisHeijn
Uitgave:NMV,LCMenVNG
Verkoopprijs:€ 15,00(te koopbij de boekhandelof LCMBoekhuisvia
GeldersErfgoed,www.gelderserfgoed.nl)

Maatmeubilair
EN VITRINEBOUW
VOOR MUSEA
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KWADRANT
INTERIEURBOUW

STAVANGERWEG16, 9723 JCGRONINGEN
TEL.:050 - 36 84 480, FAX.: 050 - 36 84 499
INTERNET:www.kwadrant.com

Museum Magazijn
Uw partner voor de museumwinkel

Assortiments- en inrichtingsadvies

Custommade producten in kleine
aantallen

Museale producten uit binnen- en buiten¬
land, zoals: Replica glas, tinnen replica's,
historisch speelgoed en koelkastmagneten
met afbeeldingen van kunst

Zie ook onze site op internet:
www.museumbv.nl
E mail info@museumbv.nl

Of bezoek ons kantoor/showroom:
Hendrik Jacobszstraat 14
1075 PD Amsterdam (nabij Vondelpark)
tel. 020 4711 723 fax 020 4713 455
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Alles kan altijd beter
Kwaliteitszorg in musea/recensie

Wanneer een museum bovenstaand motto huldigt, is het toe aan
kwaliteitsmanagement. Het hier besproken boek Kwaliteitszorg in
musea maakt aan kleine en middelgrote musea duidelijk dat ook zij op
eenvoudige, maar zorgvuldige wijze hun organisatie en performance
systematisch kunnen verbeteren. Toch moeten die musea bedenken dat
kwaliteitszorg een langdurig en ingrijpend proces kan zijn, waarbij een
grote dosis zelfkritiek nodig is.

Jan Sparreboom,

Museumconsulent

Museaal EtHisto¬

risch Perspectief

Noord-Holland.

Een praktische handleiding
Goffe Germeraaden KeesPlaisierschreveneen prakti¬
sche handleiding1 voor kleine museaover kwaliteitszorg
in musea.Plaisier (PRIATNOV,consult £t training) kennen
we onder andereals voormalig directeur van de
gemeentelijke dienst musea in Rotterdam en als co¬
auteur van het succesrijkeboekje over voorbeeldenvan
functies in musea;Germeraadis unitmanager Documen¬
taire Advisering van de Gemeentebibliotheekin Rotter¬
dam.

Inzicht via imaginair museum
Het boek,208 pagina's heeft een overzichtelijke indeling
en inhoudsopgave,is voorzien van bijlagen, een (onmis¬
bare) begrippenlijst, een kleine literatuurlijst en een
register. In de overige 150 bladzijden krijgt de lezer niet
alleen een inleiding in het werken met kwaliteitsmodel¬
len, maar ook inzicht in het reilen en zeilen van een
denkbeeldig 'voorbeeldmuseum',het Streekmuseum
Hernhutterpias, gelegen in de gemeenteTussenveen
(Wie streekmuseum,hernhutterpias en tussenveen
'googelt' zal geenenkele hit vinden, voorwaar een hele
prestatie!). Deauteurs doen namelijk door het gehele
boek heenverslagvan de pogingenvan dit exemplari¬
sche, imaginaire museumom modellen van kwaliteits¬
zorg in zijn dagelijksepraktijk toe te passen.Debeschrij¬
ving van die pogingenverraadt een grote kennisvan de
problemenwaar kleine museazich dagelijks voor gesteld
zien. Het brengt kwaliteitszorg als techniek tevens dich¬
terbij voor al die museadie reserveshebbenbij het toe¬
passenvan uit het bedrijfsleven overgewaaidemanage¬
menttechnieken.
Kwaliteitszorg in museabevat ook enige 'intermezzi'
over de planning en control-cyclus, het publieksonder¬
zoek en projectmanagement. Dit wordt geïllustreerd met
voorbeeldenuit de praktijk over het formuleren van de
missieen de analysevan stakeholders,het gebruiken van
de vragenlijst bij het Museumregisteren het makenvan
plannen met de BalancedScoreCard.Dedaarbij beno¬
digde technieken staan zeer toegankelijk beschrevenen
kunnen zo ook op kleine schaal worden toegepast.

Tenslotte is het boek gelardeerdmet uit¬
sprakenvan negenechte museummede¬
werkersvan echte musea,die antwoord
proberente gevenop de vraag: 'Wanneer
doet mijn museumhet goed?' Deant¬
woorden zijn somsobligaat, soms intri¬
gerend; waarom bijvoorbeeld meent het
Baggermuseumhet goed te doen als er op
een middag 300 bezoekersin de rij
gestaan hebben?
Waarom doetje museumhet goed als
'iedereen (bezoekers,vrijwilligers, perso¬
neel, stakeholdersen de directeur) tevre¬
den' is?

Stimulans voor
kritische vragen
Het boek is bedoeldals introductie en als
praktische handleiding, maar stimuleert
vooral de lezer om vragen te stellen over
de kwaliteit van zijn museum.Het begin
van ieder verbetertraject begint namelijk met het stellen
van kritische vragen. Daarbij is geen plaats voor zelfin¬
genomenheid,tevredenheid of defensief gedrag.Wie
met kwaliteitszorg aan de gang wil, moet eerlijk zijn
tegen zichzelf, zijn werkomgeving en tegenover alle par¬
tijen die belang hebbenbij het goed functioneren van
het museum:de stakeholders.Verbeteren is bovendien
een continu proces,zoals de auteurs benadrukken.Je
museumdoet het dus pasecht 'goed', als het zichzelf
steedsonderwerpt aan zelfreflectie en zelfkritiek: kwali¬
teitszorg is zeggenwatje doet en doen watje zegt, en
je bent er eigenlijk nooit mee klaar.Zelfs het voldoen
aan bepaaldenormen, zoals opname in het Nederlandse
Museumregister,geeft geenvrijbrief om vervolgens
tevreden achterover te leunen; herijking na vier of vijf
jaar nodigt de museauit opnieuw naar hun prestaties te
kijken.
Het is niet geheel onbegrijpelijk dat er enige huiver is bij
museavoor de gevolgenvan het in gang zetten van een
procesvan kwaliteitsverbetering. Ookde auteurs realise¬
ren zich dat: bestuur en medewerkersvan het Streekmu-

Kwaliteitszorg in musea
Een praktische Handleiding voor kleine musea

Goffe G e *m&
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Germeraad,

G en K. Plaisier:

Kwaliteitszorg in

musea.

Een praktische hand¬

leiding voor kleine

musea.

Den Haag: Elsevier

Overheid, 2004,

ISBN9059019873.

seum Hernhutterpias verzuchten op pagina 132: 'het
wordt ingewikkeld, bijna om moedeloosvan te worden'.
Op basisvan een nieuw geformuleerdemissie,een sterk¬
te-zwakteanalyse, het reglement van het Museumregis-
ter, de BalancedScoreCarden de benoemingvan een
aantal prestatie-indicatoren neemt dit museumzich
voor om maar liefst vijf plannen te maken: collectieplan
met deelplannen,toeristisch plan, pr-plan (sponsoring),
opleidingsplan en een plan voor de versterking van de
plaats van het museum in de maatschappij.Tegelijkertijd
neemt dit 'museum' zich voor om het aandeelvan spon¬
soring in het totaal van de begroting van 10 naar 25 °/o
te laten stijgen, meer toeristen en scholieren binnen te
halen, meer gezamenlijkeexposities te makenen bezin¬
ningsbijeenkomstente organiserenmet de vrijwillige
medewerkers.Dat lijkt wat veel allemaal, en als dat het
gevolg van 'kwaliteitsmanagement' zou zijn, zou die
reservebij kleine museabegrijpelijk zijn. Maar we moe¬
ten ons realiserendat dit voorbeeldenzijn in een boek,
waarmee de auteurs de museajuist willen helpen en
niet afschrikken. Dat neemt niet weg dat ieder museum
zich moet bezinneneer het begint.

'Als je het doet, doe het dan goed' is het motto van de
auteurs. Goedbetekent in hun ogen ook alomvattend,
integraal. Hierbij is wel een kanttekening te maken.
Niets staat toch een museum in de weg om stapsgewijs,
op onderdelen (bijvoorbeeld exposities,collectiebeheer,
bezoekersmanagement,vrijwi 11igersbeleid)bepaaldever¬
beteringen te realiserenvolgens de beschrevenmetho¬
diek van kwaliteitszorg? leder museumkan er ook op
deelgebiedenmeeaan de gang, als het maar voortkomt
uit systematisch gemaakteen afgewogen beleidskeuzes.

De Balance Score Card en andere
instrumenten
Deauteurs gevende lezer tal van suggestiesover kwali¬
teitsmanagement. Het begint al bij de hulpmiddelen die
een museumkan gebruiken bij de bepaling van zijn
eigen kwaliteiten, formuleren van de missieen de sterk¬
te-zwakteanalyse. Na deze interne analysedient het
museumook zijn omgeving te verkennen:wat verwach¬
ten klanten van ons?Wie zijn eigenlijk onze klanten
(stakeholdersanalyse,publieksonderzoek)?Dezeuit de
marketing afkomstige begrippen dagen de museauit om
niet alleen productgericht, maar ook klantgericht te
werken. Kwaliteitszorg kan overigensbeide richtingen
op. Verbetering van de objectregistratie is bijvoorbeeld
gericht op versterking van een intern proces.Beschrij¬
ving van de servicenormenin de Rotterdamsegemeen¬
telijke musea(bijlage 5 in het boek) is gericht op de

klant en wat deze in en van het museumkan verwach¬
ten.

In volgende hoofdstukken komen diverse kwaliteitsbena¬
deringen aan de orde: INK-managementmodel,het
Museumregisteren de mogelijkheid om op basisdaarvan
aanvullende eisenaan je eigen instelling te stellen, en
de BalancedScoreCard. In het boekmissenwe overi¬
gensaandacht voor 'goed bestuur', met name de publi¬
catie en 23 aanbevelingenmet betrekking tot 'Cultural
Governance',uitgegeven in 2003 door de commissiemet
die naam (zie www.culturalgovernance.nl).
In dit bestek is het niet mogelijk alle verschillende
methodeste beschrijven,maar omdat Kwaliteitszorg in
museatamelijk uitgebreid stilstaat bij de BalancedScore
Card (BSC)daarover hier nog enige woorden. Dezesco-
rekaart, aangepastvoor de culturele sector,verschaft
museade mogelijkheid stapsgewijs en vanuit verschil¬
lende perspectieven(financieel, de klant, intern, innova¬
tief en maatschappelijk) te kijken naar hun eigen func¬
tioneren. Hierdoor kunnen instellingen op al deze
terreinen zogenaamdeprestatie-indicatoren vaststellen.
Dit zijn - en we raadplegende begrippenlijst - meetbaar
gemaaktedoelstellingen. Bijvoorbeeld: ons museum
krijgt veel (we weten niet hoeveel)herhaalbezoek;meer
herhaalbezoekzouden we kunnen beschouwenals een
succesfactor.Omdat wij wel meer herhaalbezoekwillen,
zeg 10°/o,gaan we met publieksonderzoekvaststellen of
we dezedoelstelling kunnen halen.Als uit publiekson¬
derzoekblijkt dat onze inspanningen beloond worden,
kunnen wij het bijhouden van herhaalbezoekals een
goedeprestatie-indicator beschouwen.DeBSCbrengt
museazo niet alleen tot het steedspreciezeren meer
afgewogen formuleren van doelstellingen, maar ook tot
een meerverfijnde controle op hun eigen functioneren.
DeBSC,of de culturele versie ervan, is helaasniet als
bijlage opgenomen.Wanneereen museumdezeexercitie
zou willen doen, zal het zich moeten behelpenmet de
tabellen 6.1 en 6.2 in het boek,en de daar besproken
vijf stappen.

Als afronding van dezebesprekingeen wat algemenere
laatste opmerking: wie bezig gaat met kwaliteitszorg,
zal er goed aan doen zich van tevoren breed te oriënte¬
ren op de verschillendemogelijkheden.Hier ligt een
belangrijke taak voor de provinciale museumconsulen¬
ten. Vanzelfsprekendzullen er ook snel consultants en
adviseursklaar staan om museahierbij te helpen, en
verkopersvan software. Wie met succesaan kwaliteits¬
zorg wil gaan doen, kan echter niet om deze inleiding en
praktische handleiding heen.

Aanvullingen &
correcties nr. 21
In het colofon stond Anneke Lippens
als redactielid vermeld. Eénvan onze
beideVlaamse redactieleden is even¬
wel Anne Milkers.

Jan van deVoort (artikel pag. 25)
was voorheenverbondenaan het
Rijksbureauvoor Kunsthistorische
Documentaties.
Het artikel op pagina 26 was van
LeonHomburg.

Defoto op pagina 34 werd door
Henk Boudewijns in de Sint Pieters¬
abdij in Gent gemaakt.
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CBV-nieuws
De krachtlijnen van het Vlaams Erfgoeddecreet (7 mei 2Ó04)
Dit decreet heeft tot doel een cultureel-erfgoedbeleid
uit te bouwen vanuit een geïntegreerdeaanpakeen
kwalitatief waardevolle en duurzamezorg voor en ont¬
sluiting van het cultureel erfgoed te stimuleren.
Debelangrijkste krachtlijnen van het Museumdecreet
van 1996 blijven hierin geïntegreerd.Musea kunnen
erkendworden door deVlaamseGemeenschapen subsi¬
dies ontvangen op basisvan een indeling in drie niveaus:
basis,regionaal en landelijk. Dekwaliteitseisen of erken¬
ningscriteria blijven gelijk. Erkendemuseakunnen pro¬
jectsubsidies aanvragenter versterking van de basis¬
functies van de museumwerking.Het betreft specifieke
projecten voor beheeren behoud,wetenschappelijk
onderzoekof publieksgerichtewerking.
Belangrijkewijzigingen of toevoegingen ten opzichte
van het Museumdecreetvan 1996 zijn de verruiming
van de definitie van museum in het decreet, conform de
internationale ICOM-definitie; werkingssubsidiesvoor
samenwerkingsverbandenvan minstens drie erkende
museavoor een expertisefunctie en werkingssubsidies
voor erkendemusea ingedeeld bij het basisniveau.Een
erfgoedconvenant is een overeenkomstmet afspraken,
tussen deVlaamseGemeenschapen het lokale bestuurs¬
niveau, met het oog op de uitbouw van een duurzaam
en integraal cultureel-erfgoedbeleid.

Cultureel-erfgoedpublicaties
Eenuitgever kan voor een publicatie die inhoudelijk
relevant is voor het cultureel-erfgoedveld en die een
bovenregionaletot zelfs internationale reikwijdte bezit,
een subsidieaanvragen.

LCM-nieuws
ICN-cursus behoudsmedewerker musea, archieven en bibliotheken 2005

Projectencultureel erfgoed
In eenjong beleidsveld is het belangrijk ruimte te laten
voor nieuwe initiatieven. Projectsubsidiesvoor het rui¬
mere erfgoedveld moeten dezeontwikkeling stimuleren.
Naast cultuurhistorische tentoonstellingen en interna¬
tionale projecten kunnen ook ontwikkelingsgerichte pro¬
jecten op het gebiedvan cultureel erfgoed binnen dit
decreet gesubsidieerdworden. Denadruk ligt hierbij op
de motorfunctie die het project vervult binnen de ont¬
wikkeling van een erfgoedinstelling, -vereniging of het
erfgoedveld.Dezeprojecten kunnen museaten goede
komen,maar ook verenigingen die actief zijn binnen het
domein van de volkscultuur, publiekrechtelijke archieven
en andere spelersbinnen het erfgoedveld.
Voorbeeldenzijn: voorbereidendestudies voor samen¬
werkingsverbanden,sociaal gerichte cultureel-erfgoed-
projecten, vormingsprojecten en dergelijke.
Lokale initiatieven in gemeentenof samenwerkingsver¬
bandenvan gemeentenwaar een erfgoedconvenant
werd gesloten, komen niet in aanmerking.

Steunpunt
DeCulturele Biografie Vlaanderenvzw, het steunpunt
voor musea,archiefinstellingen, bewaarbibliotheken,
documentatiecentra en erfgoedconvenantswerking,
wordt decretaal verankerd in het Erfgoeddecreet.Dit
steunpunt moet de integratie, de netwerk vorming en de
samenwerkingbevorderentussen de verschillende erf¬
goedactoren.Het decreet vermeldt uitdrukkelijk dat het
haar kerntaken moet vervullen in nauwe samenwerking
met het VlaamsCentrum voor Volkscultuur vzw.

Decursus is bestemdvoor (depot)medewerkersdie
werkzaamzijn in een collectiebeherende instelling. De
start is op 10januari 2005, het slot op 5 december2005
(29 maandagentheorie met huiswerkopdrachten) Loca¬
tie: Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag.Prijs is €2.995,- incl. studiemateriaal.
Decursist krijgt na afloop een certificaat van NVM en
Diva.

Instroomeisen
Minimaal mavo/vmbo of een daarmeevergelijkbaar
niveau, beheersingvan de Nederlandsetaal in woord en
geschrift (minimaal NT2-3 niveau) en een functie bekle¬
den binnen een organisatie met een professionele
behoudscultuur. Deorganisatie dient te beschikkenover
leidinggevendendie de eindverantwoordelijkheid kunnen

dragen over het - inhoudelijk - functioneren van de
cursist.

Aan het einde van de opleiding kan de cursist de restau¬
rator, conservator,bibliothecaris of archivaris assisteren
bij alle voorkomendewerkzaamheden,met name op het
gebied van de preventieve conservering.Het zorgdragen
voor de meest ideale omgevingsomstandighedenvoor
het bewaren van objecten staat centraal. Tevenskan de
cursist/behoudsmedewerkersituaties signalerenwaarbij
deskundigehulp op het gebiedvan conserveringen/of
restauratie vereist is. Hij kan op een actieve manier
meedenkenover het behoud en beheervan collecties en
hierover communiceren met collega's en gebruikersvan
de collectiebeherende instelling waarvoor hij werkzaam
is.

Ministerie van de

Vlaamse Gemeen¬

schap Administratie

Cultuur.

Hilde Cuyt, cel voor

Cultuur-, Jeugd- en

Sportbeleid.

Marina Laureys,

afdeling Beeldende

Kunst en Musea.

Voor meer

informatie:

www.vlaanderen.be/

erfgoed

Aanmelding en meer

informatie bij:

Monique.de.

Louwere@icn.nl

Museumpeil22,najaar2004 33



Museumconsulenten in Vlaanderen
OOST-VLAANDEREN

Anneke Lippens
T (+32) 09 267 72 52
Eanneke.lippens@oost-vlaanderen.be
MiekeVan Doorselaer
T (+32) 09 267 72 85
Emieke.van.doorselaer@oost-vlaanderen.be
ProvincieOost-Vlaanderen,9de directie-musea
BramGhyoot
T (+32) 09 378 67 01
Ebram.ghyoot@oost-vlaanderen.be
ProvincieOost-Vlaanderen

WEST-VLAANDEREN
ReinoudVan Acker
T (+32) 050 40 35 70
E reinoud.van_acker@west-vlaanderen.be
Dienst Cultuur, ProvinciehuisBoeverbos

ANTWERPEN
AnnemieAdriaenssens
T (+32) 03 240 64 29
Eanna-maria.adriaenssens@admin.provant.be
DienstAlgemeenCultuurbeleid

LIMBURG
Anne Milkers
T (+32) 011 23 75 80
Eamilkers@limburg.be
ProvinciaalCentrum voor Cultureel erfgoed

VLAAMS-BRABANT
RebeccaSchoeters
T (+32) 016 26 76 19
E rebecca.schoeters@vl-brabant.be
Dienst Cultuur

VLAAMSEGEMEENSCHAPSCOMMISSIE
PeggyVoesterzoons
T (+32) 02 208 02 94
Epeggy.voesterzoons@vgc.be
Coördinator Musea Brussel,Directie Cultuur

CULTURELEBIOGRAFIEVAANDERENVZW.
LeonSmets,consulent behoud en beheer
T (+32) 03 224 15 47
E leon.smets@erfgoednet.be
Steven Leman,consulent ICT
T (+32) 03 224 15 44
Esteven.leman@erfgoednet.be
HildegardeVan Genechten,
consulent publiekswerking
T (+32) 03 224 15 48
Ehildegarde.vangenechten@erfgoednet.be

LCM-bestuur
GRONINGENRoeli Broekhuis

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

FRIESAND Mirjam Pragt
Federatievan FrieseMusea
en Oudheidkamers
T (+31) 058 213 91 85
Econsulent@friesmuseum.nl

DRENTHE PimWitteveen
Drents Plateau
T (+31) 0592 30 59 34
Ep.witteveen@drentsplateau.nl

OVERIJSSELGirbe Buist
Stichting Kunst EtCultuur Overijssel
T (+31) 038 422 50 30
E kco@kco.nl

GELDERANDJacobusTrijsburg
Stichting GeldersErfgoed
T (+31) 0575 51 18 26
Ej.trijsburg@gelderserfgoed.nl

UTRECHT AnneliesJordens
Stichting ErfgoedhuisUtrecht
T (+31) 030 234 38 80
Ea.jordens@erfgoed-utrecht.nl

NOORD-HOLAND
Birgitta Fijen
Stichting MuseaalEtHistorisch
PerspectiefNoord-Holland
T (+31) 023 531 91 39
Efijen@mhp-nh.nl

ZUID-HOLAND
Judith Tegelaers
Stichting ErfgoedhuisZuid-Holland
T (+31) 071 513 37 39
Etegelaers@erfgoedhuis-zh.nl

ZEEAND LeoAdriaanse
Stichting Cultureel ErfgoedZeeland
T (+31) 0118 67 08 70
E lcm.adriaanse@scez.nl

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

LIMBURG AgnesVugts
Centrum voor Amateurkunst Limburg
T (+31) 046 420 81 29
Eagnes.vugts@symbiose.nl

SECRETARIAAT
Stichting Landelijk Contact
van Museumconsulenten
T (+31) 020 551 29 17
E lcm@museumvereniging.nl
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Zoekt
en gij zult
vinden

ADLIB I Museum
Fotobestelmodule

ADLIB I Bibliotheek
Bestelmodule
Uitleenmodule
Tijdschriften module

ADLIB I Internet Server

ADLIB I Archief
Uitleenmodule

• Flexibel informatiebeheer

• Zeer uitgebreid & gebruiksvriendelijk

• Webportalen

• Full Text zoekmogelijkheid

• Real time interactie gebruikers,

zoals on-line reserveren

• Geavanceerd thesaurusbeheer

• Cross domain ondersteuning

ADUB Information Systems

Telefoon: 030 - 241 18 85

E-mail: info@nl.adlibsoft.com

www.adlibsoft.com



NederlandsCentrumvoorVolkscultuur

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, het landelijk instituut

voor de cultuur van het dagelijks leven en het immateriële erfgoed,

presenteert een nieuwe website en een nieuw tijdschrift.

Eennieuw vakblad voor de erfgoedsector:

Levend Erfgoed

Vakblad voor public folklore & public history

Hoe maak je erfgoed inzichtelijk voor een

breed publiek? LevendErfgoed reflecteert over

publieksgerichte activiteiten van musea, archieven,

monumenten- en volkscultuurorganisaties en

verkent ook de raakvlakken met educatie, toerisme

en cultuurbeleid. Het omspant zowel het materiële

als het immateriële erfgoed. LevendErfgoed is

bedoeld voor de erfgoedprofessional die kritisch

na wil denken over zijn vak.

Levend Erfgoe TilJaarganginummer v,2004
www.voiksciiUyuf.nl

Vakbladvoor public folklore &public history

Nieuw vakblad voor de erfgoedsector

Belvedere en geschiedenis

Erfgoed als attractie

Eerste Nationale Verteldag

Taalverandering en taalverloedering

Europeade

Museale voorwerpen als historische getuigenis

Bezoekde digitale kennissite over alledaagse dingen, tradities en rituelen

www.volkscultuur.nl
Vraag een informatiepakket aan bij:

Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Postbus 13113, 3507 LCUtrecht

tel: 030 - 2760244, fax: 030 - 2736111, e-mail: ncv@volkscultuur.nl

■
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