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Rond het onderwerp uitbesteden, het 
thema van dit nummer, zijn er meerdere 
ontwikkelingen te bespeuren. Ten 
eerste is er de trend om vanwege de be-
zuinigingen op cultuur vast personeel 
van musea te ontslaan en deze vervol-
gens weer als zelfstandige in te huren.  
Twee auteurs in dit nummer schrijven in 
hun artikel (over gidsen en governance) 
bijvoorbeeld over ‘een vaste groep  
freelancers’. Een effect dat in Nederland 
met zijn nieuwe en soepeler ontslag- 
wetgeving niet alleen in musea zicht-
baar wordt. 

Ten tweede is er een tendens om 
steeds meer museumtaken uit te 
besteden; niet alleen de traditionele 
outsourcing van café of winkel is 
populair, maar ook die van onderzoek, 
vormgeving, tentoonstellingsontwerp 
en -conceptontwikkeling, fondsenwer-
ving, collectie- en depotbeheer, object-
registratie, bewaking en beveiliging, 
pr en marketing en nog veel meer. 
Het begint te lijken op het museum 
als geraamte, dat wij naar believen en 
gevoelde noodzaak voor een specifiek 
doel optuigen met een paar organen, 
zintuigen, hersenen, ervaring en kunde. 
In de wereld van de klassieke muziek 
hebben ze het in zo’n geval over een 
kaartenbakorkest: het gezelschap heeft 
wel een eigen naam en misschien ook 
nog een dirigent of zakelijk leider, maar 
wordt overigens verder bevolkt door 
de nieuwe seizoenarbeiders en drui-
venplukkers van de cultuur: musici.  
Directeur MAS (Museum aan de Stroom 
Antwerpen), Marieke van Bommel, komt 
in haar inleidende bijdrage tot een mu-
seumgeraamte van drie functies: een 
conservator, een publiekswerker en een 
bedrijfsleider.  Grote kunst is om dan nog 
te slagen in het behoud van identiteit.

Let wel: we spreken hier over een 
trend in musea die beschikken over 

de middelen om uit te besteden, de 
grotere instellingen dus. De kleine 
musea hebben geen geld om taken 
uit te besteden, hooguit beschikken 
ze over ausdauer en vindingrijkheid 
om hun bestaan en functioneren op 
bescheiden schaal voort te zetten.  Die 
kleine musea moeten het van hun vrij-
willigers hebben, aan wie zij in feite hun 
hele hebben en houden outsourcen.

Er zijn ook wel lichtpuntjes: uitbeste-
den zorgt ervoor, dat je als museum 
beter gaat nadenken over wat je kan, 
en over hoe anderen dat beter zouden 
kunnen. Zo ontstaan er zowaar in de 
sfeer van opdrachten omschrijven, 
contracten aangaan, zakelijke evalua-
ties of interne opleidingen nieuwe en 
betere methoden van controle, betere 
protocollen, checklists, rapportage en 
soms gewoon ook nieuwe contacten 
met nieuwe doelgroepen.  Het kan zelfs 
zover komen dat een museum na een 
tijdje succesvol uitbesteden en de kunst 
afkijken, bijvoorbeeld van de catering, 
het toch weer zelf wil doen, en vervol-
gens de verloren zoon van café, restau-
rant en events of museumwinkel weer 
in de armen sluit. Er is nog een gunstig 
effect, namelijk waar uitbesteding en 
detachering elkaar raken: het aangaan 
van onderlinge samenwerking tussen 
musea om met elkaar de inzet van 
deskundigen te delen, oftewel musea 
die zichzelf aan collega’s outsourcen. 
Daarover in het komende nummer, dat 
zal gaan over samenwerking, meer. 

In dit nummer zijn twee vrijkaarten 
voor de Museum Vakdagen op 24 & 25 
mei  2016 in het Evoluon te Eindhoven 
ingebonden; interessant voor musea 
die willen aan- en uitbesteden. 

Jan Sparreboom 
hoofdredacteur

04 Uitbesteden: tovermiddel of kaalslag?  
 Marieke van Bommel   

07 Uitbesteden is een droom voor veel musea  
 Franklin van der Pols

10 Uitbesteden geeft zuurstof  
 Zelfkennis is de bron van alle wijsheid 
 Inge Geysen  

12 Overdracht overgedragen  
 Werken met externe gidsen 
 Leon Smets 

15 Governance  
 Het bestuur blijft altijd verantwoordelijk  
 Joost Heinsius 

16 Fondswerving  
 Wel of niet uitbesteden 
 Girbe Buist  

18 Depot, meer dan deponeren  
 Het uitbesteden van depotfuncties 
 Jan De Vree  

21 Eieren in een vreemd nest  
 Depotbeheer uitbesteed 
 Leon Smets

23 Cateren in huis of uitbesteden?  
 Impressie van een studiedag  
 Frédéric Jonckheere 

26 De uitbestede museumwinkel is een zonderling  
 Frédéric Jonckheere 

28 Win-Win?  
 De supervrijwilliger 
 Alexandra van Steen 

29 Uitbesteden van de collectieregistratie 
 Cora Weijsenfeld  

30 Jachtinstinct in het museum  
 Plaagdierinspecties in het Collectiecentrum Amsterdam  
 Marysa Otte 

32 Verder oriënteren

Foto omslag: Jesse Willemse M HKA, depot Katoen Natie
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Ik versta onder outsourcing het laten uitvoe-
ren van werk dat onderdeel is van je organi-

satie of organisatie-output op basis van een 
strategische beleidskeuze. Het zou dus het 
gevolg moeten zijn van de weloverwogen 
beslissing om taken die voorheen in huis 
werden uitgevoerd, elders onder te brengen. 
Deze keuze zal in veel gevallen gebaseerd 
zijn op een financiële overweging. Het kan 
goedkoper zijn om minder personeel in 
dienst te hebben, traditioneel gaat er immers 
een aanzienlijk deel van het budget op 
aan personele lasten. Maar het outsourcen 
kan natuurlijk ook het gevolg zijn van het 

ontbreken van bepaalde kennis of expertise 
in eigen huis.
Hoewel vaak gekoppeld aan de bezuinigin-
gen, is outsourcen niet iets nieuws. Sommige 
zaken besteden we al zo lang uit dat we dat 
als musea heel vanzelfsprekend vinden.

NEDERLAND VLAANDEREN
Ik werkte voordat ik in het MAS directeur 
werd als hoofd presentatie in het Maritiem 
Museum in Rotterdam. Er is niet echt een 
groot verschil in aanpak tussen Nederland en 
België, behalve dat veel Vlaamse musea niet 
verzelfstandigd zijn en daarom een deel van 

de (ondersteunende) taken door de stad/
provincie wordt uitgevoerd.
In Nederland zijn, als gevolg van de bezui-
nigingen binnen de culturele sector, maar 
liefst 20.000 vaste banen verdwenen en even 
zo veel flexwerkers of zzp-ers geboren. Met 
andere woorden, dezelfde mensen doen 
hetzelfde werk maar niet langer in vaste 
dienst maar ingehuurd als zelfstandige. 
Voor de werkgever vaak een oplossing om 
bekwame mensen te betrekken binnen de 
organisatie zonder daar vaste lasten voor te 
moeten dragen. Maar het grootste risico is 
dat een zelfstandige te weinig uren in zijn 

Het begrip outsourcing geeft stof tot denken. Wat is outsourcing en wanneer zetten we dat als musea 
succesvol in? Is outsourcing een tovermiddel of juist kaalslag binnen je werking? Uitbesteden van taken in 
ondersteunende processen levert weinig problemen op, mits ze passen in het profiel van je museum. Voor 
de kerntaken beheer, presentatie en onderzoek is uitbesteden van onderdelen alleen wenselijk wanneer het 
om een in tijd en onderwerp afgebakend project gaat en het de ‘interne’ continuïteit in takt laat. 

Restaurant ‘t Zilte in het MAS, foto uitgeverij Lannoo

Uitbesteden: 
tovermiddel of kaalslag?
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vakgebied betaald krijgt en zich daarom niet 
kan ontwikkelen of überhaupt het vak niet 
kan uitoefenen omdat er brood op de plank 
moet komen.

Volgens de ICOM definitie zijn de kerntaken 
van een museum: bewaren, onderzoeken 
en presenteren. In een primaire reactie vind 
ik dat deze kerntaken geborgd moeten zijn 
binnen de eigen organisatie. Dat betekent 
dat je als museum uitgerust moet zijn met 
tenminste één behouds- en beheermede-
werker, één conservator en één tentoonstel-
lingsmaker/publieksmedewerker. Omdat - in 
mijn optiek - het managen van een organisa-
tie, of dat nu een museum is of een koekjesfa-
briek, ook een expertise is, voegen we er ook 
nog een directeur aan toe. Minimaal vier man 
dus om een museum te laten slagen. Alle 
extra diensten zijn geen kerntaken en kunnen 
dus uitbesteed worden.
 
ONDERSTEUNENDE TAKEN OUTSOURCEN
Over het outsourcen van horeca zijn de 
meningen verdeeld maar het wordt al 
geruime tijd gedaan binnen de museale 
context. In het Maritiem Museum Rotterdam 
is, zoals bij het MAS, de horeca uitbesteed aan 
een externe partij. De reden is tweeledig. Ten 
eerste is er een gegarandeerde opbrengst, 
die niet afhankelijk is van het succes van 
de horeca of het aantal bezoekers dat het 
museum die maand heeft ontvangen. 
Ten tweede is horeca een vak op zichzelf 
waarvoor vergunningen en diploma’s, lees 
gespecialiseerd personeel, in huis moeten 
zijn. De wetgeving met betrekking tot horeca 
is streng en de vraag is of je je als museum 
daarin zou moeten willen bekwamen. 
Persoonlijk was ik altijd voorstander van 
horeca outsourcen. Wel de lusten, niet de 
lasten. Maar dat betekent ook: niet de winst 
of de invloed. Om die reden zijn er musea 
die de horeca juist niet uitbesteden. Zeer 
goede afspraken zijn van cruciaal belang in 
het geval van outsourcing van horeca. Er zijn 
musea waar de menukaart eens per kwartaal, 
bij wijziging, voor accordering wordt voor-
gelegd aan de directie van het museum. Op 
die manier behoud je controle of het aanbod 
past bij de visie van het museum. Maar goede 
service of schone tafeltjes zijn daarmee nog 
niet altijd gedekt. Een nieuwere variant is 
een gezamenlijke onderneming waarbij je 
als museum een lager huurbedrag ontvangt 
dan de reële waarde maar ook een percen-
tage van de omzet. Een goede stimulans om 
eventuele feesten en partijen te organiseren. 
Mij lijkt dat een zeer aantrekkelijk model. 

Kunnen andere ondersteunende taken ook 
uitbesteed worden zoals schoonmaak, bevei-
liging, ICT, personeels- of loonadministratie? 
Ook hier niet echt iets nieuws, lijkt mij. Het 

zijn diensten die met name in de grote musea 
geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden. Zo 
maakt het bedrijf dat het Maritiem Museum 
in Rotterdam schoonmaakt, schoon in het 
MAS. Toen ik in 2004 in Rotterdam startte 
was dit al zo. Door dit toe te vertrouwen aan 
derden kan het museum zich richten op de 
kerntaken: beheer, onderzoek en presentatie.

KUN JE INHOUDELIJKE ZAKEN UITBESTEDEN?
Ik denk dat het hele vraagstuk over outsour-
cing pas echt interessant wordt wanneer het 
gaat over inhoudelijke processen. En ook hier 
geldt: niet alles is nieuw. Het uitbesteden van 
restauraties bijvoorbeeld. Externe expertise 
wordt ingehuurd wanneer deze kennis niet 
in huis is en het onvoldoende rendabel is 
om deze kennis in vast dienstverband in 
huis te hebben omdat het bijvoorbeeld een 
deelcollectie betreft. In Rotterdam hadden 
we de luxe om zowel een papierrestaurator 
als een restaurator scheepsmodellen in vast 
dienstverband te hebben. Restauraties aan 
andere objecten, bijvoorbeeld schilderijen 

werden uitbesteed aan een zelfstandig res-
taurator. Voor het MAS geldt hetzelfde. Er zijn 
zes restauratoren en een behoudsmedewer-
ker in dienst bij de stad Antwerpen. Samen 
dekken zij de restauraties scheepsmodellen, 
papier & boek, hout en schilderijen voor de 
verschillende stedelijke musea van de stad 
Antwerpen, waar het MAS ook onder valt. 
Ik zie hier ook een voordeel in uitbesteden: 
de zelfstandige heeft zich daadwerkelijk ge-
specialiseerd op een specifiek onderdeel van 
een, veelal heterogene, collectie. Doordat zij 
alleen aan één type objecten werken is de 
ervaring en kennis bij zelfstandigen vaak zeer 
groot en specialistisch.

KUN JE HET CONSERVATORSCHAP
UITBESTEDEN?
De fysieke zorg voor een collectie overdragen 
aan derden lijkt niet het probleem. Hoe zit het 
met de inhoudelijk zorg voor een collectie? 
Met andere woorden: kan het conservator-
schap uitbesteed worden? Ik vind dit een 
lastig vraagstuk. De collectie vormt de core-
business van je museum. Daarover moet je, 
mijns inziens, kennis in huis hebben. Een con-
servator die de kennis van een collectie borgt, 
hoort in vaste dienst te zijn. Dat heeft ook met 
continuïteit te maken. Als we die vacature al 
niet zeker stellen, wat blijft er dan van een 
museum over? Maar dat gezegd hebbende, 
als je uiteenlopende collecties in huis hebt, 
is het wellicht niet haalbaar om van elke 

deelcollectie een kenner in dienst te hebben. 
Dat ontslaat je als museum niet van je plicht 
om de kennis te borgen, te zorgen dat de 
collectie niet letterlijk ligt te verstoffen in een 
depot. Voor een deel kun je onderzoek uit-
besteden. Ik denk dan aan specifieke onder-
werpen die uitgediept worden ten behoeve 
van een tentoonstelling. Gastcuratorschap is 
ook niet nieuw. De expert over een bepaald 
onderwerp wordt gevraagd om met de 
(eigen) collectie een tentoonstelling samen 
te stellen. Persoonlijk vind ik het altijd zeer 
verfrissend als een buitenstaander een ten-
toonstelling inhoudelijk richting geeft. Een 
nieuwe blik, een ander perspectief, vaak niet 
geremd door allerlei praktische bezwaren 
die eigen personeel wel kent. Naast een 
oplossing voor kennisgebrek kan zo’n externe 
curator ook publicitair winst opleveren. Maar 
hier betreft het wel een afgebakend project. 
Hoe zit het met de continue zorg voor de 
collectie? Ik ken geen voorbeelden waar het 
conservatorschap uitbesteed is aan een zelf-
standige. Dat gaat denk ik ook nauwelijks 

omdat je dan een langdurige overeenkomst 
aangaat wat vrij snel neerkomt op een ar-
beidsovereenkomst. Een mooie oplossing 
ligt hier in samenwerking tussen musea 
onderling. Er is, bijvoorbeeld, in Nederland en 
België geen eindeloze voorraad aan experts 
pre-Colombiaanse kunst. Zelfs iets ruimer, 
bijvoorbeeld een expert Zuid-Amerikaanse 
kunst is lastig te vinden. Toch zijn er verschil-
lende musea die zo’n (deel-)collectie huisves-
ten. Voor een conservator is het beheer van 
één deelcollectie wellicht geen fulltime job, 
maar het beheer van meerdere deelcollec-
ties wel. Losse contracten bij verschillende 
musea zijn een mogelijkheid maar er kan 
ook voor gekozen worden de conservator 
bij één museum in dienst te nemen waarbij 
andere musea uren afnemen. Outsourcing? 
Samenwerking zou ik zeggen. Het Nationaal 
Museum voor Wereldculturen en het MAS on-
derzoeken momenteel zo’n samenwerking.

PRESENTEREN UITBESTEDEN  
IS GEEN PROBLEEM
De derde kerntaak, presenteren, wordt denk 
ik ook redelijk veel uitbesteed. Zolang er 
iemand binnen het museum de grote lijnen 
bewaakt van het presentatiebeleid lijkt het 
me geen probleem. Het MAS besteedt het 
maken van de educatieve projecten uit. De 
kennis is wel in huis maar met onvoldoende 
capaciteit om bij iedere nieuwe expo een 
programma te maken. Hiervoor worden 

 ‘Persoonlijk was ik altijd voorstander van horeca outsourcen.  
Wel de lusten, niet de lasten. Maar dat betekent ook:  
niet de winst of de invloed.’
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gidsen met didactische kennis, en dus ook 
bekend met de collectie en presentaties 
van het MAS, ingezet. Financieel heeft dit als 
voordeel dat je alleen die uren betaalt die 
daadwerkelijk nodig zijn voor oplevering van 
een eindproduct. Diezelfde lijn zou je wat mij 
betreft ook mogen  doortrekken voor project-
leiders van tentoonstellingen. Zeker wanneer 
je als museum niet meerjaarlijks wisselt, is 
het een expertise die goed ingehuurd kan 
worden wanneer het project zich aandient. 
Een bijkomend voordeel vind ik ook hier dat 

een frisse blik ten goede kan komen aan het 
eindresultaat. Een nieuwe projectleider in 
Rotterdam stelde eens voor om de volgende 
tentoonstelling nou eens niet zo mooi gelikt 
te maken maar juist met goedkope materia-
len en zichtbare nietjes. Het resultaat was ver-
frissend en jong. Natuurlijk kan het werken in 
een vast team zeer fijn werken zijn; men kent 
elkaar, de collectie en het gebouw. Er worden 
in dat opzicht geen tijd of middelen verloren 
omdat het wiel opnieuw moet uitgevonden. 
Maar altijd werken in een vast team kan ook 
tot een zekere navelstaarderij leiden. We 
doen het zo omdat we het al altijd zo doen, 
en daarmee zijn we misschien toch blind 
voor opportuniteiten en nieuwe invalshoe-
ken. Een frisse blik kan geen kwaad.

CONTINUÏTEIT IS HET KRITIEKE VRAAGSTUK
Terug naar de vraag over outsourcing. Is 
het mogelijk je organisatie zo te minima-
liseren naar de kerntaken en de rest van de 
processen op basis van behoefte in te huren?

Ik denk dat een gezonde bedrijfsvoering in 
een museum gaat over enerzijds het waar-
borgen van de continuïteit van je museale 
taken en anderzijds je huishoudboekje fi-
nancieel gezond hebben. Outsourcen kan 
een hulpmiddel zijn bij het uitvoeren van die 
taken binnen een financieel gezond kader. 
Voor de ondersteunende processen lijkt out-
sourcen weinig problemen op te leveren, 
mits er goede afspraken zijn gemaakt over 
de mate waarin het aansluit bij de profilering 
van het museum. Voor de kerntaken lijkt een 

goed criterium te zijn dat dit alleen wenselijk 
is als het gaat om een project met een afge-
bakend begin en einde. 

Continuïteit is het kritieke vraagstuk. Van 
cruciaal belang is de onderliggende be-
slissing en of deze weloverwogen is. Of 
voldoende gekaderd is wat de focus van de 
organisatie is en of / hoe deze focus ook in 
de toekomst kan gegarandeerd blijven. Maar 
wie neemt die beslissing en bepaalt de focus? 
Iemand moet de continuïteit en de kwaliteit 
van de collectie bewaken. Iemand moet de 
keuze maken wat uitbesteed kan worden, 
flexwerkers of zzp-ers (zelfstandigen zonder 
personeel) aanstellen, de opdrachten om-
schrijven en het opgeleverde werk contro-
leren. En iemand moet de belangen van het 
publiek behartigen. Natuurlijk kun je hopen 
op een schaap met vijf poten die dat allemaal 
kan, maar die zijn lastig te vinden. Een goede 
manager laat zich informeren en regelt het. 
Hij of zij kan beslissen uit te besteden. Maar 

voor inhoudelijke kwaliteit en continuïteit 
is een inhoudelijke expert noodzakelijk die 
verbonden is aan de instelling. Ik pleit voor 
een trio-schap: inhoud, publiek en ondersteu-
ning. Samen zorgen zij voor de balans tussen 
de excellente inhoud die we nastreven en de 
gezonde bedrijfsvoering. En dus bestaat de 
minimale bezetting in vaste dienst uit een 
conservator die de kennis van een collectie 
waarborgt, een publiekswerker en een be-
drijfsleider (de boven vermelde behoudsme-
dewerker valt af omdat zijn werk toch kan 
worden uitbesteed).

SAMENWERKING ALS ALTERNATIEF
Outsourcen als hulpmiddel voor het trio, 
vanwege kosten maar ook vanwege expertise 
of frisse wind. Een mooi, en onbelicht alterna-

tief voor outsourcing is samenwerking. Het 
bundelen van krachten. Musea zouden in 
dat opzicht minder als concurrenten moeten 
werken maar als collega’s met één gezamen-
lijke missie: het zorg dragen voor ons geza-
menlijke, culturele erfgoed. Bovendien is het 
samen delen van lasten aantrekkelijk en zorgt 
het voor een continuïteit in de persoonlijke 
kennis van bijvoorbeeld een conservator: hij 
of zij behoudt de kans en de uren om zich te 
ontwikkelen.
Outsourcen kan wel een middel zijn om 
te zorgen dat het museum fris blijft. En 
misschien mogen we elkaar daar wel een 
beetje beconcurre-
ren. We willen toch 
allemaal met het 
beste idee op de 
proppen komen?

‘Er kan ook voor gekozen worden de conservator bij één museum in 
dienst te nemen waarbij andere musea uren afnemen. Outsourcing? 
Samenwerking zou ik zeggen.’ 

Marieke van Bommel  
directeur MAS  Museum aan 
de Stroom Antwerpen 

Het MAS in Antwerpen. Foto museum
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Het museum Tongerlohuys is gevestigd in 
een prachtig gebouw midden in de stad. 

Het gebouw dateert uit 1762 en is een oude 
pastorie van de Norbertijner monniken. Tot 
mijn verbazing staat het Tongerlohuys leeg. 
Als ik aanbel doet een vriendelijke bouw-
vakker open en brengt me door lege zalen, 
die angstwekkend hol klinken, naar Janine 
Verster. Ze is druk met een grote stofzuiger. 
Voor het interview wijken we uit naar de 
schouwburg, die pal achter het museum ligt. 

Janine, waarom staat het Tongerlohuys leeg?
We zijn op 1 maart dichtgegaan en op 21 
september gaan we weer open met een 
hele nieuwe basisopstelling. Het museum 
is een samenwerkingsverband aangegaan 
met theater De Kring en CultuurCompaan, 
de club voor cultuureducatie. Het museum 
wordt opgeknapt en door een glazen gang 
met de schouwburg verbonden. We kunnen 
hierdoor een prachtige nieuwe gemeen-
schappelijke entree creëren. Ik ben er ontzet-
tend blij mee. In 2011 wilde de gemeente het 
museum nog sluiten, na vijf hele moeilijke 
jaren hebben we weer een toekomst. Het is 
ineens heel snel gegaan.

Toen ik je enige tijd geleden belde voor een 
interview over uitbesteden moest je hard 
lachen.
Klopt, jarenlang zou ik heel blij zijn geweest 
als ik eens iets kon uitbesteden, ik was de 
enige betaalde inhoudelijke medewerker. Ik 
was afhankelijk van gunsten en toevallighe-
den. Ik had gelukkig veel steun van goede 
vrijwilligers en parttime krachten, maar uit-
eindelijk sta je er toch vaak alleen voor. Door 
de economische crisis is het alleen maar erger 
geworden. De verwachtingen werden opge-
schroefd, maar er was nergens geld voor. 
Omdat je je verantwoordelijk voelt ga je 
steeds harder werken, maar dat gaat uitein-
delijk ten koste van de collectie. Als je de 
hele tijd heen en weer moet rennen, kun je 
niet goed voor de collectie zorgen. Je holt je 

collectie uit, doordat je geen onderhoud en 
onderzoek kunt doen.

Wat is je grootste wens?
De basis verstevigen. Ik zeg wel eens, als ik 
de loterij win koop ik een collega. Gewoon 
nog een inhoudelijk iemand erbij, want de 
collectie heeft echt een oppepper nodig!

In Limburg hebben net drie musea hun 
betaalde kracht ontslagen. Ze gaan door met 
alleen vrijwilligers.
Ik weet het, de realiteit is dat juist kleinere 
musea hun betaalde kracht dreigen te 
verliezen. Wellicht zou een oplossing kunnen 
zijn om een professionele kracht te delen 
met een aantal musea. Voor de toekomst van 
een museum is van belang dat je iets kunt 
opbouwen. Ik geloof heilig in de lange adem, 
investeren in kennis en die vasthouden. 

Voor die continuïteit is een vaste kracht erg 
belangrijk.

Toen het museum in Deventer sloot, schreef 
de oud-directeur dat men het geheugen uit 
de stad sneed.
Daar ben ik het helemaal mee eens! Je moet 
toch ergens kunnen zien hoe het vroeger 
was. Je moet een openbare plek hebben 
waar je iets kunt vinden over je verleden, over 
de geschiedenis van de stad. Daarom ben 
ik zo blij dat ons museum onverwacht een 
nieuwe kans krijgt.

Wat is er gebeurd?
Door de economische crisis moest de 
gemeente bezuinigen, ook op cultuur. Men 
trok in 2011 de subsidie voor het museum 
in. Uiteindelijk ging de sluiting niet door en 
werden we samengevoegd met het archief. 

Voor veel musea is uitbesteden niet mogelijk, de dagelijkse realiteit is dat veel musea draaien op één betaalde 
kracht en veel vrijwilligers. Die ene kracht is in de praktijk een manusje van alles, er is gewoon geen geld 
om taken uit te besteden. Ik heb al een tijd geleden een afspraak gemaakt voor een interview met Janine 
Verster, conservator van het Museum Tongerlohuys in Roosendaal. Zij houdt al zeventien jaar dit museum 
draaiende.  Ze wil graag vertellen wat het met je doet als je nooit eens iets kunt uitbesteden. Ze droomt wel 
eens dat ze de loterij wint, als dat zou gebeuren dan zou ze er als eerste een collega bij kopen! 

Uitbesteden is een droom  
voor veel musea

Directeur / conservator Janine Verster: ‘Deel een professionele kracht met andere musea.’  
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Maar die fusie had niet echt een meerwaarde. 
We werkten al goed samen en al gauw raakte 
het archief betrokken bij de volgende reor-
ganisatie. De archieven in de regio moesten  
gaan samenwerken. Ons archief gaat straks 
naar Bergen op Zoom. Ik heb de afgelopen 
vijf jaar best vaak gedacht: dit gaat weer de 
verkeerde kant op. Het is bijna of je voortbe-
staan als museum van het toeval afhankelijk 
is. Het is een klein wonder dat er plotsklaps 
weer draagvlak is voor het museum.

Na vijf vervelende jaren gloort er weer licht 
aan de horizon?
Klopt, het is weer leuk. Maar wat me dwars zit 
is dat men soms net doet of we door de be-
zuinigingen er weer bovenop zijn gekomen. 
Dat vind ik niet kloppen. Omdat het in de 
afgelopen jaren nog gelukt is om mooie ten-
toonstellingen te maken, wordt dat tegen 
je gebruikt. Men zegt dan: ‘Zie je wel, er was 
geen geld meer, maar door samenwerking 
heb je toch weer iets moois kunnen maken!’ 
Maar men beseft niet ten koste van wat. Om 
toch kwaliteit te blijven leveren ga je steeds 
langere dagen maken. Maar uiteindelijk kun 
je dat niet volhouden. 

Toch zit je er vrolijk bij.
Klopt, ik ben positief ingesteld, ik zie altijd 
nieuwe kansen. Maar ik loop op mijn 
tandvlees, zeker al vier jaar. Niet steeds, soms 
gaat het gelukkig weer een tijdje goed. Ik 
merk toch dat de afgelopen jaren erin gehakt 
hebben. Maar nu zie ik weer een stijgende lijn. 

Wat bedoel je met een stijgende lijn?
In oktober 1998 werd ik aangenomen als 
directeur/conservator. De eerste twaalf 
jaar heb ik met veel plezier gewerkt. We 
begonnen met 3000 bezoekers en stegen 
naar 9000 bezoekers. 

Het museum ontwikkelde zich voorspoe-
dig, er zat een stijgende lijn in. Toen werd 
ineens de subsidie ingetrokken. Ineens vond 
men het museum te duur en stoffig, de 
afgelopen vijf jaar waren daardoor behoor-
lijk zwaar. Maar nu zie ik weer kansen omdat 
de gemeente nu zegt dat het niet haar taak 
is om culturele instellingen te hebben, maar 
wél om ze te subsidiëren. 
De gemeente heeft, zeer verrassend, het 
theater gevraagd om de exploitatie van het 
museum over te nemen, waardoor dit sa-
menwerkingsverband voor theater, erfgoed 
en cultuureducatie tot stand kon komen.

Ben je er blij mee?
Ja, omdat ik denk dat de nieuwe stichting 
er helemaal voor gaat en we hierdoor meer 
kansen hebben. Samenwerking met cul-
tuureducatie is logisch. Bij het theater heb je 
een afdeling facilitair, dat is ook erg fijn. Maar 
de logica zit vooral in de fysieke samenvoe-
ging. Het museum wordt aan het theater 
vastgehecht. We hadden geen museumcafé 
en winkel, maar in de gemeenschappelijke 
entree krijgen we die nu wel. Deze entree 
wordt de culturele  huiskamer van de stad. 
Ik ben er van overtuigd dat de combinatie 
museum en theater gaat werken.

Maar theaterbezoekers komen toch vooral ’s 
avonds?
Nou, dat sluit mooi aan en anders gaan we 
toch ook ’s avonds open. Misschien gooien 
we onze openingstijden wel helemaal om. 
We gaan doorgroeien naar 15.000 bezoekers.

In september gaat het museum weer open. 
Hebben de mensen van de schouwburg mee-
gedacht over de nieuwe inrichting?
Ja. we werken goed samen. In het begin was 
het wat moeizaam, want zij keken er heel 

anders tegenaan: ‘Wat heb je aan al die ouwe 
troep’. Maar langzamerhand zijn ze anders 
gaan kijken en ik ook. Hun theatrale manier 
van kijken inspireert me. De vaste tentoon-
stelling zal er straks veel levendiger uitzien.
We hebben vier personages bedacht die 
je straks op een theatrale wijze door de ge-
schiedenis begeleiden. Een norbertijner 
monnik, een conducteur, een burgemees-
ter en het Liga-meisje. Daarnaast hebben 
we een wedstrijd uitgeschreven voor een 
vijfde personage; dat wordt de Roosendaler 
die de wedstrijd wint. In de toekomst zal 
deze persoon steeds wisselen. Hierdoor 
kunnen we steeds nieuwe accenten in de 
expositie leggen en van invalshoek wisselen. 
Een kunstenaar kan laten zien waartoe de 
expositie hem inspireert. Of een loodgieter, 
die benieuwd is hoe het sanitair er vroeger 
uitzag, helpen we om dit uit te zoeken. 
Daarna laten we het hem in de expositie 
tonen en uitleggen. 

Heb je nog tips voor je collega’s, de ‘eenpit-
ters’, in de kleine musea?
Ja, maar ze zijn erg voor de hand liggend en 
wellicht daarom in de praktijk zo moeilijk. 
Museummensen zijn bevlogen mensen. Ten 
eerste, hoe druk je het ook hebt, neem af 
en toe de tijd om na te denken. Ten tweede, 
maak anderen deelgenoot van je problemen. 
Ik denk vaak: dat los ik zelf wel op en dan 
zit ik hier om twaalf uur nog. Ten derde, blijf 
openstaan voor ideeën van anderen. Door 
tijdgebrek wil je vaak te snel doordrammen, 
blijf flexibel. Ten vierde, blijf tijd reserveren 
voor onderhoud en onderzoek. En tot slot, 
neem zo nu en dan afstand. Ga even een 
weekendje weg.

Franklin van der Pols
redacteur

‘ Deze entree wordt de culturele  huiskamer van de stad.’ Foto: Algra & Marechal Architecten Roosendaal

8

M
us

eu
m

pe
il 

45



Atento voert al uw decor- en 
tentoonstellingsprojecten uit, van 
pre-productie tot en met opbouw

www.atentoatelier.be
tel +32 9 265 09 87

Breng ons een bezoekje tijdens de  
Museum Vakdagen op 24 en 25 mei
stand 3.17



beperkte financiële en personele middelen 
in de museumwereld in beschouwing neemt.

NIET VOLLEDIG LOSLATEN
Ook binnen M passen we deze filosofie toe.  
Een opdracht uitbesteden betekent niet 
dat je geen visie hebt. Integendeel zelfs. Je 

moet weten waar je naartoe wil, een duide-
lijke visie hebben en een concreet doel voor 
ogen. Enkel dan kan je op de juiste partners 
afstappen en een duidelijke opdracht of 
voorstel tot samenwerking formuleren. Een 
goede visie en duidelijk doelen zijn de voor-
waarden voor een goede samenwerking en 

Uitbesteden geeft zuurstof 
Zelfkennis is de bron van alle wijsheid
Alvorens aan de slag te gaan als hoofd Publiekswerking bij M-Leuven, was Isabel Lowyck oprichter van en 
drijvende kracht achter AmuseeVous vzw. Deze organisatie, die een brug wil slaan tussen jongeren en musea, 
neemt zelf initiatieven maar zet ook op vraag van musea activiteiten op. Eén persoon, twee invalshoeken. Of 
toch niet? We laten Isabel Lowyck aan het woord over uitbesteden.

Bezoek van een groep NT2: Nederlands Tweede Taal. Foto Andy Merregaert

‘Als je het zelf niet beter kan, besteed 
het dan uit.’ Het zijn woorden van Erik 

Temmerman, voormalig directeur van Vooruit 
(Gent). Ze zijn me altijd bijgebleven en ik 
vind het nog steeds een belangrijk uitgangs-
punt. Je kan nu eenmaal niet op elk vlak van 
je werking expert zijn. Zeker niet als je de 
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Wij vertellen u dan ook graag welke vooraanstaande musea al gebruikmaken van onze producten en diensten. Wij vertellen u dan ook graag welke vooraanstaande musea al gebruikmaken van onze producten en diensten. 

Beschikt u al over een kraakhelder camerabeeld, intelligent toegangsbeheer en de beste oplossing tegen diefstal?
Als u dat alles ook wilt samenbrengen in één systeem, laat u dan tijdens de Museumvakdagen eens informeren 
door ARAS Security. Dé full service distributeur van elektronische beveiligingsapparatuur.              www.aras.nl

Beschikt u al over een kraakhelder camerabeeld, intelligent toegangsbeheer en de beste oplossing tegen diefstal?

Hoe is de beveiliging bij u geregeld?

wisselwerking. Door elkaar aan te vullen, kom 
je tot een rijker resultaat.   

Tegelijk zorgt het uitbesteden van opdrach-
ten er ook voor dat het museum een groter 
netwerk krijgt. Door samen te werken met 
partners die elk een deelexpertise en een 
achterban hebben, wordt het draagvlak 
groter. En bij een geslaagde samenwerking 
krijg je er heel wat ambassadeurs voor je 
museum bij.

Uitbesteden betekent niet: volledig loslaten. 
Het is belangrijk om bij het begin van de 
opdracht duidelijke afspraken te maken, 
ook financieel. Verder moet je doorheen het 
proces als opdrachtgever blijven monitoren. 
Anders bestaat het gevaar dat het resultaat 
niet is wat je voor ogen had. Ook als je iets 
uitbesteedt, moet het publiek het resultaat 
herkennen als een product van het museum.       

KWETSBARE GROEPEN
De voorbije jaren zette M een aantal 
projecten op voor kwetsbare doelgroe-
pen.  Het museum voorziet bijvoorbeeld in 
rondleidingen en activiteiten voor mensen 
met een mentale beperking. Om dergelijke 
pakketten uit te werken, doen we beroep 
op vormingsorganisaties voor volwassenen 
die zich op deze groepen richten. M zorgt 
voor de inhoud, zij werken het programma 
op maat van de doelgroepen uit. Zo is M een 
open huis, ook voor kwetsbare doelgroepen.
Bij het project voor personen met dementie 
liggen de rollen ietwat anders. Ook daar 
werken we nauw samen met organisaties die 
specifieke kennis over de doelgroep hebben. 
Maar in dit project hebben deze organisa-
ties een adviserende rol. Binnen M werkt een  
projectmedewerker het programma verder uit 
waarmee we personen met dementie en hun 
mantelzorgers op maat kunnen begeleiden. 

In beide gevallen besteden we veel aandacht 
aan de opbouw van contacten en het ‘ver-
duurzamen’ ervan. Een goede samenwerking 

gebaseerd op wederzijds vertrouwen biedt 
perspectieven voor de toekomst, voor beide 
partijen.

UITBESTEDEN AAN HET PUBLIEK 
Met AmuseeVous zetten we onder andere 
‘Soirées’ op poten, museumavonden met 
allerlei activiteiten voor jongeren: muziek, 
dans, tentoonstellingen... De musea die 
beroep deden op AmuseeVous om zo’n 

‘Soirée’ te organiseren, beseften dat ze zelf 
niet sterk genoeg stonden om een dergelijk 
programma voor jongeren uit te werken. De 
filosofie van AmuseeVous was: ‘voor en door 
jongeren’. Jongeren stonden effectief aan het 
roer bij het uittekenen en organiseren van de 
activiteiten. Zij waren de creatieve experts die 
door het museum werden binnengehaald. 

Een nieuw aspect waarmee we in M-Leuven 
experimenteren is het uitbesteden aan 
het publiek. Zo heeft M een afspraak met 
enkele vaste instagrammers om hun foto’s 
te gebruiken. Wie anders dan de bezoeker 
weet best welk verhaal of welk beeld aan-
spreekt?  Voor wie het resultaat wil zien: in de 
expofolder 2016 zijn enkele instagramfoto’s 
opgenomen. Ook bij samenwerking met het 
publiek geldt: maak je beloften waar.     

KANSEN CREËREN
Naast dit alles doet de afdeling Publieks-
werking van M natuurlijk ook aan meer ‘tra-
ditionele’ vormen van uitbesteding. Voor lay 
out-werk doen we beroep op een externe 
grafisch vormgever. We werken met een 
dienstcontract waarbij de uitvoerder per uur 
betaald wordt, wat ons meteen dwingt tot ef-
ficiëntie en het geven van duidelijke opdrach-
ten. Hetzelfde geldt ook voor vertaalwerk. 

Communicatiecampagnes pakken we iets 
anders aan. Daar laten we het concept re-
gelmatig door externen uitwerken maar de 
uitvoering gebeurt door eigen medewer-
kers.  De aard van het project en het budget 
bepalen met wie wordt samengewerkt. 
Internationale perswerking werd vroeger uit-
besteed maar daar is beslist de touwtjes weer 
zelf in handen te nemen. Dit zorgt immers 
voor een grotere continuïteit in de contacten. 
Creatieve opdrachten zoals het geven van 
ateliers voor kinderen, het inschakelen van 
vertellers en muzikanten: ook dat gebeurt 
door externen. Hier werken we soms samen 
met studenten, een manier om talent te 
ontdekken én kansen te geven.  

Kansen bieden is ook wat meespeelt bij het 
geven van opdrachten aan sociale werkate-
liers. Zij worden soms ingeschakeld voor 
het maken van schrijnwerk.  De uitvoering 
vergt iets meer tijd maar de makers krijgen 
zo kansen om zich te ontwikkelen. Meestal 
nodigen we hen ook uit voor een bezoek aan 
het museum zodat ze het resultaat van hun 
werk kunnen komen bekijken. 

Uitbesteden? Jazeker. Door te weten waar je 
naartoe wil, op welke punten je sterk staat en 
op welke punten minder, kan je doordachte 
beslissingen nemen en ligt de weg open voor 
boeiende en vaak duurzame samenwerkings-
verbanden waar één plus één drie is.’  

Inge Geysen
redacteur

Isabel Lowyck: ‘Uitbesteden betekent niet: volledig loslaten.’
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DOSSIER

Overdracht overgedragen
Werken met externe gidsen

In Vlaanderen wordt het gidsen in musea 
in de meeste gevallen uitbesteed aan 

externen, die ofwel met een interim contract 
ofwel als zelfstandige (in hoofd- of in 
bijberoep) als freelancers werken. Dit artikel 
legt de nadruk op hoe musea hun gidsenwer-
king organiseren. Wie meer wil weten over de 
keuze van statuut en hoe de zaken sociaal 
en fiscaal kunnen geregeld worden, kan de 
zopas verschenen Leidraad sociaal en fiscaal 
statuut voor de gids digitaal raadplegen1.

Om zicht te krijgen op het onderwerp legden 
we enkele vragen voor aan de verantwoorde-
lijken voor de publieks- en gidsenwerking van 
vier toonaangevende musea. Zij vertegen-
woordigen diverse types van musea en collec-
ties: het Gallo-Romeins museum in Tongeren 
(GRM; archeologie), het Openluchtmuseum 
voor moderne en hedendaagse kunst 

Middelheim (MID), M - Museum Leuven (M; 
archeologie, toegepaste kunst, oude en he-
dendaagse kunst) en het MAS te Antwerpen 
(geschiedenis, toegepaste kunst, etnografie, 
scheepsmodellen etc.).

Waarom gidsen uitbesteden; wat zijn de 
voor- en nadelen? 
Het Gallo-Romeins museum in Tongeren 
is een drukbezocht museum dat talrijke 
groepen ontvangt, zowel scholen als socio-
culturele verenigingen. Het gidsen uitbeste-
den is een dwingende optie, aangezien bij 
grote drukte heel veel gidsen tegelijk nodig 
zijn. Momenteel bestaat het team uit een 
zestigtal freelancers in zelfstandigenstatuut, 
en twee vaste ateliermedewerkers die de 
creatieve workshops leiden en schoolkinde-
ren kunnen rondleiden. Verantwoordelijke 
publiekswerking Nancy Tilkin ziet als voordeel 

dat gidsen flexibel inzetbaar zijn (op afroep). 
Het museum zorgt ervoor dat er veel verschil-
lende types en profielen van gidsen beschik-
baar zijn, zodat er in principe goed ‘gematcht’ 
kan worden met de soort van bezoekers-
groep.  Nadeel van het uitbesteden is dat er 
geen sterke band bestaat tussen opdracht-
gever en gids, aangezien de gids als freelan-
cer werkt en daarom soms niet beschikbaar 
is door opdrachten elders. Het is moeilijk om 
continue kwaliteit na te streven en niet elke 
gids kan alle programma’s  begeleiden. 

Museum M voorziet in een vast team van 
freelance gidsen. Ze zijn hecht verbonden met 
het huis, maar kunnen flexibel ingezet worden. 
Nadeel is dat het echt wel een groot team 
moet zijn om alle rondleidingen ingevuld te 
krijgen, aangezien niet iedereen altijd beschik-
baar is of alle rondleidingen kan geven. 

Overdracht behoort tot de essentie van het museumwerk. Wat de collectie te vertellen heeft, willen we 
adequaat en aansprekend overbrengen op de bezoeker. Daarbij geniet de persoonlijke bemiddelaar, de gids, 
nog steeds de voorkeur boven tekstbordje of audiogids. Hij is per definitie interactief, bij voorkeur afgestemd 
op de bezoekersgroep en heeft steeds een personal touch. Een sleutelfunctie binnen de publiekswerking, 
maar in de meeste gevallen extern uitbesteed. Hoe werkt dat?

Uit de scholenfolder van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren

M
us

eu
m

pe
il 

45

12



DOSSIER

Overdracht overgedragen
Werken met externe gidsen

Ook het Openluchtmuseum Middelheim 
doet uitsluitend beroep op freelance mu-
seumgidsen voor de uitvoering van de 
opdrachten, zowel voor rondleidingen als 
creatieve ateliers en voor het uitwerken van 
bemiddelingsaanbod voor bepaalde doel-
groepen. De reservaties gebeuren wel door 
de dienst Toerisme stad Antwerpen die ook 
de betalingen regelt, de opvolging gebeurt in 
nauw overleg met de dienst publiekswerking. 
De gidsen mogen de eerste twee jaar werken 
met een interim contract, daarna hebben ze 
de keuze: overstappen naar zelfstandigensta-
tuut (eventueel in bijberoep) of maximum 80 
uur per jaar presteren via interim contract. Dit 
heeft uiteraard zware gevolgen, zowel voor 
de museumgids als voor het museum, aldus 
Greet Stappaerts, verantwoordelijke publieks-
werking. (Jonge) mensen worden verplicht 
om zeer vroeg als zelfstandige te werken, 
maar dit lukt als museumgids nooit fulltime. 
Gidsen die trachten hun gidsenberoep uit te 
oefenen binnen verschillende musea worden 
geconfronteerd met een grote werkdruk. 

Het MAS moet zeer veel rondleidingen voor 
diverse doelgroepen organiseren. Omdat het 
museum het belangrijk vindt om de rondlei-
dingen en ateliers uit te besteden aan gidsen 
met een specifiek profiel/opleiding is het 
werken met externen zeer waardevol. Zo 
worden architectuurrondleidingen gegeven  
door studenten architectuur of gepen-
sioneerde architecten. Workshops voor 
kinderen en jongeren worden dan weer vaak 
gegeven door gidsen met een kunstoplei-
ding. Daardoor krijgen deze rondleidingen 
en workshops een meerwaarde, zegt Tammy 
Wille, verantwoordelijke ateliers, gidsen- 
en doelgroepenwerking. De MAS-gidsen 
hebben een band met het MAS waardoor de 
samenwerking organisch verloopt. De gidsen 
worden immers sterk betrokken bij het 
algemene bemiddelingswerk en hebben een 
duidelijke plaats in het museum. Sommige 
gidsen werken ook educatieve pakketten uit 
bij de vaste en tijdelijke tentoonstellingen.

Hoe selecteert en engageert het museum zijn 
externe gidsen?
Uiteraard zijn CV en sollicitatiegesprek voor 
alle instellingen de constante bij rekrutering, 
maar verder kunnen de accenten verschillen. 
Het GRM werft aan op basis van de spontane 
sollicitaties die het museum quasi permanent 
ontvangt want blijkbaar zeer populair voor 
gidsenfuncties. Men hanteert daarbij niet 
louter vaste selectiecriteria, maar zal veeleer 
uitgaan van de noden of tekortkomingen 
binnen het bestaande contingent, bv. nood 
aan Franstalige gidsen die tijdens weekdagen 
schoolkinderen kunnen rondleiden. De 
voorkeur wordt gegeven aan mensen met 

een pedagogische achtergrond, omdat de 
gidsen vooral in de scholenwerking worden 
ingeschakeld. Ook kennis over en/of een 
bijzondere interesse voor geschiedenis en 
oudheid is een belangrijk criterium.  Na een 
sollicitatiegesprek, waarin gepeild wordt naar 
de verwachtingen, beschikbaarheid, keuze 
doelgroep en talenkennis moet de kandidaat 
een kleine praktische gidsenproef afleggen. 
Tot slot wordt beslist of de kandidaat al of niet 
de interne gidsenopleiding mag volgen. 

M in de universiteitsstad Leuven streeft naar 
een multidisciplinair team van gidsen waarin 
naast gediplomeerde kunstwetenschappers 
afgestudeerden uit de academie beeldende 
kunsten, pedagogische wetenschappen, 
sociaal cultureel werk, kunst en cultuur-
bemiddeling, agogiek, lerarenopleiding, 
filosofie en filologie worden aangetroffen. 
Sofie Vermeiren, diensthoofd publieksbemid-
deling, benadrukt dat liefde, belangstelling 
voor en kennis van kunst en publiek even be-
langrijk zijn, evenals de voorkennis over het 
museum, zijn educatieve werking, aanpak en 
visie. Didactische kennis en ervaring in het 
werken met groepen is een voordeel, en de 
kandidaten moeten bereid zijn om zich in de 
materie in te werken - M organiseert elke drie 
maanden nieuwe tentoonstellingen -  en deel 
uit te maken van een hecht team. 

Spontane sollicitaties, maar ook aan-
bevelingen vanwege andere musea of 
gidsen, en uiteraard het CV kunnen bij het 
Middelheimmuseum de basis zijn voor een 
sollicitatiegesprek. Inhoudelijke kennis van 
moderne en hedendaagse beeldende kunst, 
en een bredere cultuurkennis worden als 
noodzakelijk gezien. Daarnaast zijn de peda-
gogische kennis en vaardigheden even be-
langrijk, het kunnen doorgeven van kennis 
op een interactieve manier, het leveren van 
maatwerk en bemiddelingscompetenties. 
Voor wie voor de creatieve ateliers aanslui-
tend bij de rondleidingen en het geven 
van workshops zal instaan is bijkomende 
kennis inzake praktische kunstbeleving 

noodzakelijk, en mikt men op kunstenaars en 
praktijkdocenten.

Het MAS streeft zoveel mogelijk naar allround 
gidsen maar in de praktijk bestaan er verschil-
lende pools al naargelang de inhoud van de 
rondleiding of de doelgroep. Er zijn de gidsen 
die rondleidingen verzorgen. Elke MAS-gids 
geeft de MAS-tour en kiest twee thema’s. 
Ze bepalen zelf de doelgroepen voor wie ze 
willen gidsen.  Er zijn gidsen die ateliers be-
geleiden, zowel voor scholen als vakantieate-
liers. Het MAS rekruteert ook architectuurgid-
sen, voornamelijk architectuurstudenten of 
gepensioneerde architecten.  Een vierde type 
is de gids die interactieve rondleidingen voor 
scholen en anderstaligen uitwerkt, inclusief 
voor- en naverwerkingspakketten voor in  
de klas. Er wordt gestreefd naar een even-
wicht tussen ‘doeners’ en ‘denkers’ binnen  
de gidsenpool, en tussen de gidsen de  
vertrouwdheid met zeer uiteenlopende 
doelgroepen. Dat levert een heel diverse 
gidsenpool op zowel wat de achtergrond als 
leeftijd betreft, met zowel beginnende als 
ervaren gidsen. Zoals bij de andere musea 
zijn culturele bagage, een goede kennis van 
het Nederlands en ervaring in de omgang 
met diverse doelgroepen noodzakelijk, maar 
evenzeer inzicht in diversiteit, interculturali-
teit en informeel leren, en het vermogen om 
dit te kunnen toepassen in de praktijk.

Naast de evidente didactische en sociale vaar-
digheid verwachten de meeste musea inzicht 
in groepsdynamische aspecten en communi-
catietechnieken en voldoende voeling met 
de multimedia die in het museum aanwezig 
zijn en het gebruik ervan integreren in de 
rondleiding.

Hoe zorgt het museum ervoor dat de gidsen 
zich ‘deel van het huis’ voelen, dat ze de 
missie van het museum delen, uitstralen en 
waarmaken? 
De gidsen worden beschouwd als vol-
waardig personeel van het museum. 
Publiekswerking Middelheim organiseert 1    http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/leidraad-voor-het-statuut-van-de-gids.

Rondleiding voor kwetsbare groepen in M, foto Andy Merregaert
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DOSSIER

jaarlijks infovergaderingen over geplande 
acties en vraagt de gidsen feedback over 
het aanbod op het vlak van publiekswerking. 
Ook M moedigt hen aan om mee te denken 
over het ontwikkelen van het aanbod voor 
bepaalde doelgroepen, en geeft de gidsen 
de kans dit toe te passen in rondleidingen 
gaande van kleuters tot VIP-genodigden en 
sponsors van bepaalde tentoonstellingen. 
Veel belang wordt gehecht aan regelma-
tige vormingsmomenten (bv stemtraining, 
inhoudelijke cursus, cursus filosoferen voor 
kinderen, bezoeken van ateliers, collega-mu-
seum, tentoonstellingen), en uiteraard rond-
leidingen in eigen huis door kunstenaars of 
curatoren.  In een goed functionerende gid-
senwerking is een efficiënte en heldere com-
municatie van cruciaal belang, liefst in twee 
richtingen, zegt Nancy Tilkin (GRM): de gidsen 
worden regelmatig geüpdatet over allerlei 
wijzigingen en krijgen via mail ook veel infor-
matie en nieuwtjes.  Anderzijds staan de pu-
blieksmedewerkers open voor bemerkingen, 
suggesties en vragen van de gidsen en blijven 
ze uiteraard ook ‘face-to-face’ aanspreekbaar. 
De gidsen kunnen steeds bij hen terecht.  Het 
is tevens van belang om de gidsenploeg te 
stimuleren om info met elkaar uit te wisselen 
(inhoud en werkvormen), materiaal met 
elkaar te delen en rondleidingen bij collega’s 
te blijven volgen.

Hoe volgt het museum het functioneren van 
de gidsen op? 
Hierin moet zowel de stem van de museum-
bezoeker als van de publiekswerker gehoord 
worden, terwijl ook de feedback van andere 
collega’s (erfgoedbewakers, baliemedewer-
kers of andere) zeer leerrijk kan zijn.

Het GRM peilt via permanente enquêterin-
gen naar de klanttevredenheid van (school)
groepen over het functioneren van de gids, 
de programma’s en andere aspecten van 
de dienstverlening, en organiseert eens 
per jaar voor de gidsen een ‘inkijkmoment’ 
van de enquêtes. Ook de andere musea 
maken gebruik van een evaluatieformu-
lier voor groepen. Bij het MAS kunnen de 
bezoekers online de gevolgde rondleiding 
evalueren, maar blijkbaar maken weinig 
groepen van deze mogelijkheid gebruik. Af 
en toe ontvangt men positieve of negatieve 
feedback per telefoon; deze informatie wordt 
altijd met de gidsen besproken.

Intern organiseren de musea een meer formele 
evaluatie en feedbackgesprek. In het MID 
doet de dienst publiekswerking de inhou-
delijke opvolging van de museumgidsen. M 
volgt jaarlijks elke gids op, met aansluitend 
een functiegesprek volgens een vast stramien. 
Tweemaal per jaar vindt er een gidsenvergade-
ring plaats. Ook het GRM woont geregeld rond-
leidingen bij om de gids persoonlijk feedback 
te geven en te coachen. In het MAS worden 
de gidsen minstens één keer per jaar gevolgd 
tijdens een rondleiding door een publiekswer-
ker die feedback geeft. Bij de evaluatie vertrek-
ken de publiekswerkers van de vooropgestelde 
selectiecriteria en wijzen de gidsen op per-
soonlijke leerpunten. Naast inhoudelijke kennis 
worden ook andere vaardigheden geëvalueerd, 
zoals wijze van kennismaken met de groep en 
afsluiten van de rondleiding, het begeleiden 
op een interactieve manier, omgang met ver-
schillende doelgroepen, timing en structu-
rering van de rondleiding en, inhoudelijk, het 
bewaken van de rode draad, duiding van de 

thema’s en concrete objectinformatie. Tijdens 
een volgende observatie moet duidelijk zijn 
dat de gids rekening houdt met de gekregen 
informatie en de leerpunten integreert in de 
rondleiding. Indien dit niet gebeurt wordt de 
samenwerking herbekeken of stopgezet. 

Welke noden ervaart het museum op het vlak 
van de gidsenwerking?
Een groot probleem blijft het statuut van de 
gids. Na één of maximum twee jaar met inte-
rim-contract worden de gidsen verplicht om 
zelfstandig te worden in hoofd- of bijberoep 
(tenzij ze max. 80 uur per jaar werken). Voor 
sommige gidsen is dit onmogelijk; zij zullen 
dan ook afhaken na twee jaar. Op die manier 
raakt het museum veel jonge enthousiaste 
gidsen kwijt. Werken via interim-contracten 
is een duur alternatief. Gidsen in musea is 
onderhevig aan het getij van piekmomenten 
en kalme perioden (schooljaar, vakantieperi-
ode, blockbuster tentoonstellingen, weers-
omstandigheden in openluchtmusea); er 
kan bijgevolg moeilijk continuïteit geboden 
worden in het aantal gidsbeurten. Bovendien 
kunnen gidsbeurten vaak op het laatste 
moment geannuleerd worden, waar geen 
vergoeding tegenover staat. Een ander heikel 
punt is het al of niet verzekerd zijn van de gids 
(door de inrichtende macht).

Er blijft duidelijk een nood aan gepaste bij-
scholingen op maat van het museum, en aan 
het toepassen van bepaalde vaardigheden 
die enkel in kleine groepen kunnen geoefend 
worden. Een externe lesgever hiervoor is 
dan weer weinig of niet vertrouwd met 
de inhouden van het museum. De meeste 
(grote) musea ervaren op piekmomenten 
een ernstig tekort aan anderstalige gidsen, 
in het bijzonder voor Frans- en Duitstalige 
rondleidingen. 

Biedt (meer) samenwerking tussen musea op 
het vlak van gidsenwerking een oplossing? 
Aangezien talrijke gidsen in verschillende 
(Antwerpse) musea rondleidingen verzorgen, 
zou volgens het MAS de gidsenopleiding 
in samenwerking met de andere musea 
kunnen gebeuren en zodoende kostenbe-
sparing opleveren. Het GRM is van mening 
dat de verantwoordelijken van organisaties 
met een gidsenwerking zich zouden kunnen 
bijscholen – zelfs in het buitenland - in het 
werken aan gidsvaardigheden. Zodoende 
zouden ze op hun beurt de verworven com-
petenties kunnen overdragen op de gidsen 
in de eigen organisatie met een duidelijk 
inhoudelijke focus. M werkte samen met 
Toerisme Vlaanderen rond gidsenwerking, 
o.a.  rond coaching voor het begeleiden van 
freelancers.

Leon Smets 
redacteur

Uit de scholenfolder van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren
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OPINIE

Schandalen in de zorg, onderwijs en bij 
woningcorporaties hebben laten zien dat 

het goed afwegen van belangen afhankelijk 
is van het vormen van een goed tegenwicht 
tegen directeuren. En dat besturen daar lang 
niet altijd in slagen. Of omdat ze niet goed 
(of te laat) geïnformeerd worden of omdat ze 
niet tegen een stevige, invloedrijke directeur 
zijn opgewassen. Soms gaat dat gepaard met 
eigen gewin, zoals bij de Maserati-directeur 
van een woningcorporatie. Het kan ook 
zijn dat de corebusiness uit het oog wordt 
verloren, zoals bij een ROC in Leiden waar de 
aandacht (en het geld) meer uitging naar het 
neerzetten van nieuwe gebouwen dan naar 
goed onderwijs geven. 

CODE
In verschillende sectoren (bedrijfsleven, wo-
ningcorporaties, welzijn en zorg) is er daarom 
een governance code. Ook de culturele 
sector heeft zo’n code: de Governance 
Code Cultuur.1 Zo’n code kent principes en 
praktijkregels, bijvoorbeeld over duidelijk-
heid in taakverdeling, financiële controle en 
belangenverstrengeling. Maar het letterlijk 
navolgen van een code alleen voorkomt 
dit soort problemen niet. Het afvinken van 
de regeltjes is niet genoeg. Het eindrapport 
van de commissie Halsema over governance 
in de semi-publieke sector heet: ‘Een lastig 
gesprek’.  En dat wordt te weinig gevoerd. 
Hoewel de Governance Code Cultuur geen 
wettelijke basis heeft, vinden de meeste 
subsidieverstrekkers (overheidsfondsen, lan-
delijke, provinciale en lokale overheden) het 
naleven van deze governance code belang-
rijk genoeg om hem als voorwaarde voor 
subsidiëring op te nemen.

OPDRACHTEN EN 
BELANGENVERSTRENGELING
De kwestie die speelde rond belangenver-
strengeling bij Het Nieuwe Instituut (HNI) eind 
2015 maakt duidelijk dat het ook in de cul-
tuursector niet altijd goed gaat. De directeur 
verleende een opdracht aan zijn levens-
partner en ook aan een lid van de Raad van 
Toezicht. Bij de opdracht aan de partner van 
de directeur werd die (achteraf ) goedgekeurd 
door de Raad van Toezicht en het lid van de 
Raad van Toezicht stapte voor de duur van de 
eigen opdracht uit die Raad. Hierover kwamen 
berichten in de pers. De commissie die vervol-
gens werd ingesteld om hierover te oordelen, 
was duidelijk: hier is sprake van een zodanige 
belangenverstrengeling dat die niet goedge-
keurd had mogen worden.2 Een goede be-
langenafweging heeft niet plaatsgevonden. 
En dat is logisch: als directeur je eigen partner 
een opdracht geven kan niet, zeker niet als er 

geen andere offertes zijn en je zelf als directeur 
hierover beslist. Ook een lid van de Raad van 
Toezicht een opdracht verlenen maakt de 
verhouding tussen directeur en Raad van 
Toezicht onduidelijk. Het ene moment is dat 
lid toezichthouder, het volgende moment op-
drachtnemer. Om daarna weer toezichthouder 
te worden, is niet geloofwaardig.

De culturele sector is klein. Veel instellingen 
werken met een redelijk vaste groep free-
lancers, opdrachtnemers en vrijwilligers. 
Afhankelijkheid en belangenverstrengeling 
liggen op de loer. Dan is het des te belang-
rijker dat belangenverstrengeling wordt 
voorkomen en de verhoudingen helder zijn.

Het bestuur is ten allen tijde eindverant- 
woordelijk, ook al worden er taken uitbesteed 
(intern of extern).  

TIPS
Over elke vorm van uitbesteding dient een 
stevige discussie te worden gevoerd tussen 
bestuur en directeur. Zeker als er private 
partijen betrokken zijn bij uitbesteding. Het 
begint met de discussie over publieke taken: 
wat wordt van ons verwacht, en welke geld-
stroom is hieraan gekoppeld? Wat kunnen 
we op een verantwoorde manier uitbeste-
den? Lopen we risico’s, welke zijn dat als 
we taken uitbesteden, en welke gevolgen 
kunnen die hebben voor onze publieke 
taken? Zijn hiervoor verschillende scenario’s 
te bedenken, zowel met een positieve als 
negatieve afloop? Wat zijn de gevolgen voor 
het financieringsmodel? 

Juist nu, waar je als museum verschillen-
de geldstromen werft en beheert, zowel 
publieke als private, is de discussie over ver-
antwoordelijkheid en verantwoording van 

het grootste belang. Een lastig, diepgaand 
en voortdurend gesprek is noodzakelijk. 
Het bestuur dient hierbij alle belangen af te 
wegen, de publieke taken, de continuïteit van 
de organisatie, de belangen van mensen die 
er werken én het belang van het voorkomen 
van belangenverstrengeling. Dat is een ver-
antwoordelijkheid die een bestuur nimmer 
kan uitbesteden!

Governance. Zo’n Engels woord waarvoor we blijkbaar geen goed Nederlands begrip hebben. Het gaat om 
het inrichten van sturing in een organisatie, en wel op zo’n manier dat verschillende belangen goed tegen 
elkaar afgewogen worden. Dat valt nog niet mee.

Governance  
Het bestuur blijft altijd verantwoordelijk

‘Juist nu, waar je als museum verschillende geldstromen werft 
en beheert, zowel publieke als private, is de discussie over 
verantwoordelijkheid en verantwoording van het grootste belang.’

1 ttp://www.governancecodecultuur.nl/ 
2  http://www.cultuur-ondernemen.nl/rapport-governance-het-nieuwe-instituut-gepubliceerd2

Joost Heinsius
Eerder werkzaam bij 
Cultuur en Ondernemen, 
schrijft een blog waar alle 
mogelijke maatschappe-
lijke waarden van kunst en 
cultuur centraal staan: 
www.valuesofculture.eu
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is het vaak effectiever om een extern adviseur 
als campagnemanager in te schakelen. Ook 
kan hij het museum bij de voorbereiding en 
uitvoering van een campagne gespecialiseerd 
werk uit handen nemen zoals het formuleren 
van een strategisch fondsenwervingsplan, 
het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie of 
het goed doen uitvoeren van een telemar-
keting actie om nieuwe vrienden te werven. 
Maar ook  als het museum langdurig wil gaan 
werven, kan een extern adviseur het museum 
doelmatig op weg helpen. Tenslotte kan 
het museum het vak bij hem afkijken en na 
verloop van tijd zelf overnemen.’

Waar moet je op letten bij de keuze van een 
extern adviseur of bureau?
Hans: ‘Ga na of het bureau of de adviseur 
de juiste ervaring heeft; fondsenwerving is 
een breed vak met vele specialisaties. Een 
fondsenwerver kan uitsluitend ervaring 
hebben met (Europese) fondsen, terwijl het 
museum iemand zoekt die gespecialiseerd is 
in het werven van grote groepen vrienden of 
nalatenschappen.

Hans van der Westen (1960) heeft  ruim 25 
jaar ervaring met sponsoring en fond-

senwerving; in dienst van non-profit organi-
saties, als medeoprichter en directeur van het 
Instituut voor Fondsenwerving, maar ook als 
extern adviseur, trainer en coach. Sinds 2009 
is hij partner van Leenaers Verloop Van der 
Westen, gespecialiseerd adviesbureau voor 
sponsoring, fondsenwerving en coaching 
met veel culturele opdrachtgevers waaronder 
diverse musea. Van der Westen is auteur van 
het Handboek sponsoring en fondsenwer-
ving voor non-profit organisaties. 

In hoeverre is het voor een museum wenselijk 
om fondsenwerving helemaal uit te besteden?
Hans: ‘Het is strategisch gezien niet handig om 
fondsenwerving helemaal uit te besteden.
Grote giften en ‘goodwill-sponsors’ werven 
doen de eigen mensen van het museum het 
beste. Een fondsenwerver of adviseur kan 
voorbereidend werk doen, nazorg en allerlei 
ondersteunende activiteiten, maar de per-
soonlijke werving doen de museummede-
werkers het beste zelf.

Een duurbetaalde adviseur of fondsenwer-
ver, die namens het museum om steun komt 
vragen aan een potentiële sponsor of gulle 
gever (of projectadviseur van een fonds), 
roept vaak weerstand op: de noodzaak  van 
de bijdrage kan minder geloofwaardig 
worden en de potentiële  gever ziet al een 
deel van zijn gift verdwijnen in de zakken 
van de fondsenwerver. Persoonlijke werving 
moet het museum dus niet delegeren aan 
een extern adviseur.’

Waarvoor kan het museum een extern 
adviseur dan wel inhuren?
Hans: ‘Het is maar de vraag of de interne or-
ganisatie van een museum een omvangrijke 
wervingscampagne aan kan. Iedereen heeft 
al een vol takenpakket. Het is meestal niet 
eenvoudig om voldoende taken te schrappen 
om tijd vrij te maken voor sponsor- en fond-
senwerving. Een overweging is dan om 
een externe adviseur bij de campagne te 
betrekken. Op diens aanwijzingen gaat alles 
wat de eigen mensen moeten doen vaak ook 
een stuk efficiënter. Bij eenmalige campagnes 

Fondswerving:  
wel of niet uitbesteden?
Overheden bezuinigen op culturele subsidies en stimuleren musea  meer de markt op te gaan om extra 
inkomsten te genereren. Fondsenwerving wordt daarom steeds belangrijker voor musea, maar veel 
museummedewerkers hebben geen tijd om dit naast hun reguliere takenpakket erbij te doen. In hoeverre 
kun je deze taak uitbesteden aan externe partijen? We vroegen het aan Hans van der Westen, expert op het 
gebied van sponsoring en fondsenwerving.

Het Singer Museum Laren haalde In 2014 onder zijn begunstigers 10 miljoen euro op voor de nieuwbouw (totale kosten 14 miljoen euro)
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Vraag naar aantoonbare ervaringen en resul-
taten van begeleide campagnes. Vraag om 
referenties en ga deze vervolgens ook na.
Ga in verkennende contacten na of het per-
soonlijk ook klikt en of de adviseur de missie 
en doelen van de fondsenwerving van het 
museum invoelt. Enige betrokkenheid is 
noodzakelijk.

Bemiddelt de adviseur tussen sponsor en ge-
sponsorde, verzeker er je als museum dan van 
dat de adviseur slechts voor één van beide 
kanten werkt.
Bespreek van te voren wie welke taken gaat 
uitvoeren en welke uren gaat leveren. Als 
degene die het contract sluit niet primair 
de opdracht gaat uitvoeren, toets dan ook 
vooraf of het klikt met de andere adviseur 
van hetzelfde bureau, die deze opdracht 
gaat doen. Voorkom dat je als museum de 
opdracht geeft aan de directeur en vervol-
gens met junioren wordt afgescheept.
Maak heldere afspraken vooraf over tarieven 
en declaraties. Leg vast dat alleen  gefactureerd 
wordt wat vooraf concreet is afgesproken. 
Vraag gedetailleerde urenverantwoordingen.
Vraag tenslotte bij meerdere bureaus of 
adviseurs offertes aan.’

In hoeverre kun je adviseurs en bureaus op no 
cure-no pay basis inhuren?
Hans: ‘Ik raad musea om een aantal redenen 
aan voorzichtig te zijn met werken op basis 
van no cure no pay. In de eerste plaats zal het 
museum de persoonlijke werving  toch gro-
tendeels zelf moeten doen. Dat vraagt om 
meningsverschillen over de bijdragen aan 
het resultaat. Stel het museum spreekt een 
honorering af van 20 % van elke geworven 
bijdrage. Op de lijst van stakeholders, die de 
adviseur aanlevert komt de museumdirec-
teur verschillende personen tegen, die hij 

goed kent. Hij besluit daar alleen op af te 
stappen en haalt 50.000 euro binnen. Heeft 
de adviseur nu echt 10.000 euro verdiend?
Als de adviseur ook diverse sponsoren 
aanbrengt, dan zal de museumdirecteur 
nog over zijn hart strijken. Maar wat als de 
adviseur alleen enig voorwerk achter de 
schermen hoeft te doen, een paar tips uit 
een boekje meegeeft om gesprekken te 
voeren en uiteindelijk meer dan de helft van 
de geworven grote giften door het persoon-
lijke werk van de museumdirecteur komt? 
Bovendien legt een museum een deel van 
het risico bij de adviseur als deze volgens het 
no cure no pay principe wordt betaald en 
deze zal daarvoor een hoge beloning vragen. 
Wordt de campagne een succes, dan gaat er 
relatief veel geld naar de adviseur. Dat zullen 
sponsors en gevers niet op prijs stellen.

Nog een argument tegen: juist in moeilijke 
fasen van een campagne moet er vaak een 
schepje bovenop worden gedaan, want de 
reputatie van het museum en de relatie met 
velen staan op het spel. Tegenvallende re-
sultaten kunnen een adviseur aanzetten om 
minder energie te investeren om de schade 
beperkt te houden. Het ziet er immers naar 
uit dat de opbrengst voor hem gaat tegenval-
len. De verleiding kan dan erg groot worden 
om meer direct declarabele uren te gaan 
draaien voor andere klanten.
Tenslotte geeft het museum een verkeerd 
signaal af. Het museum wil niet zelf inves-
teren, geen risico’s lopen, besteedt uit, laat 
niet zien zelf betrokken te zijn. Niet bepaald 
een voorbeeldfunctie voor anderen om 
met passie geld te gaan werven of om in de 
campagne te investeren.
Ik adviseer musea daarom  om een adviseur te 

betalen op urenbasis of voor een vast bedrag.
De tarieven van een fondsenwerver variëren 
van 50 euro voor grote opdrachten met veel 
hands on werk tot 150 euro per uur voor stra-
tegisch advies.’

In hoeverre is het wenselijk om als museum 
zelf fondsenwervingskennis in huis te 
hebben?
Hans: ‘Fondsenwerving is voor meer en meer 
musea een absolute noodzaak om de doel-
stellingen duurzaam te blijven realiseren. 
Het is handig als een aantal museumme-
dewerkers bekend is met de basisprincipes 
van het fondsenwerven. Het is ook voor 
een extern adviseur praktisch als hij binnen 
het museum een aantal gelijkwaardige ge-
sprekspartners heeft. Bovendien kunnen 

museummedewerkers beter zelf persoon-
lijke sponsors en grote giften werven en 
structureel duurzame relaties onderhouden. 
Bijscholing van museummedewerkers op het 
terrein van fondsenwerving is daarom een 
must. Er worden in Nederland uiteenlopen-
de opleidingsformats aangeboden. Onder 
andere door de vakgroep Filantropie van de 
Vrije Universiteit, de Hogeschool Windesheim 
in Zwolle en de IF- Academy in Utrecht.
Het vakblad Fondsenwerving biedt praktische 
workshops aan. Verder heeft het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 
Nederland het initiatief genomen voor het 
project ‘Wijzer werven’. Dit is opgezet  om 
het cultureel ondernemerschap bij culturele 
instellingen in Nederland te versterken door 
het aanbieden van een uniek trainings- en 
coachingprogramma. Wijzer werven staat 
open voor alle culturele instellingen met 
een culturele ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) met een concrete finan-
cieringsvraag. Het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap neemt 90 % van de 
kosten voor haar rekening en de organisatie 
betaalt de resterende 10 %.’ 

Uit recent onderzoek blijkt dat culturele 
instellingen in Gelderland er niet in zijn 
geslaagd meer eigen inkomsten uit de markt 
te halen. Integendeel, vorig jaar werd er juist 
minder geld binnengehaald via kaartver-
koop en sponsoring. Is er nog wel geld uit de 
markt te halen?
Hans: ‘Het is mijn stelligste overtuiging dat dat 
mogelijk moet zijn. Organisaties gaan vooral 
voor het snelle geld via fondsen en sponsors, 
maar dat is vaak projectmatig en bedrijven 
zijn de crisis nog lang niet te boven. Maar bij 
particulieren zit nog veel geld. Culturele instel-

lingen zoals musea zouden naar mijn mening 
meer moeite moeten doen om donateurs, 
vrienden en mecenassen te werven.
Dat vraagt echter om langetermijndenken 
en duurzame investeringen. En dat laatste is 
vaak nog een groter probleem dan het eerste. 
Het verbaast mij altijd dat overheden, die een 
flinke vinger in de pap hebben bij culturele 
instellingen, wel hoog van de toren blazen 
over cultureel ondernemerschap, maar dat 
zij de instellingen niet de ruimte bieden om 
vermogen op te bouwen en financiële risico’s 
te gaan nemen om bijvoorbeeld een substan-
tieel vriendenprogramma te ontwikkelen – 
een kernaspect van ondernemerschap !’

‘Een duurbetaalde adviseur of fondsenwerver (…) roept vaak 
weerstand op: de potentiële  gever ziet al een deel van zijn gift 
verdwijnen in de zakken van de fondsenwerver.’

Girbe Buist 
is eigenaar van BuistBelevingsprojecten

Hans van der Westen
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Een efficiënte en effectieve museale werking  
is niet mogelijk zonder aandacht voor het 

behoud en het beheer van de collectie. Deze 
minder spectaculaire activiteiten worden 
uitgevoerd door naamloze medewerkers in 
depots en kantoren, en zijn even belangrijk 
als wat zich voor de ogen van het publiek 
afspeelt.

INHAALBEWEGING BEHOUD EN BEHEER
Historisch gezien werden deze functies in 
het M HKA stiefmoederlijk behandeld. Sinds 

2005 is echter een consequente inhaalbewe-
ging ingezet. Die ene collectiemedewerker 
van toen is nu een half volwassen afdeling 
geworden, die onder de roepnaam ‘ABCD’ 
archieven, bibliotheken, collecties en docu-
mentatie verenigt.

In zijn beleidsplan 2012-2016 vroeg het 
museum aan de Vlaamse Gemeenschap, 
zijn voogdijoverheid – naast een substan-
tieel aankoopbudget als eerste prioriteit 
– enkele nauwgezet geargumenteerde 

capaciteitsverhogingen die grotendeels col-
lectiebehoud en -beheer betroffen. Hoewel 
deze verzoeken niet werden gehonoreerd, 
ontwikkelde het museum een helder plan 
met verbeteringstrajecten in de verschillende 
schakels van de behoud- en beheerketen. 

Preventieve conservering door aangepaste 
bewaaromstandigheden is daar uiteraard een 
onderdeel van. Het volume van de collectie 
(ca.3000m²) overstijgt echter de opslagca-
paciteit van de interne depots (ca. 1300m²). 
Deze situatie noopte het M HKA om een deel 
van de collectie onder te brengen in een 
externe depotruimte, en dus een deel van de 
depotwerking te outsourcen. Tegelijk besliste 
het Vlaams beleid om alvast één advies uit 
het rapport van de Vlaamse bouwmeester 
omtrent een toekomstige museale infra-
structuur niet te volgen, namelijk om dit te 
complementeren met een volwaardig open 
depot. Wat kunnen we uit deze situatie leren?

INTERN: STRUCTUREEL PLAATSGEBREK
Het museum kampt in huis met een struc-
tureel plaatsgebrek. Ook is onze collectie 
hedendaagse kunst samengesteld uit zeer 
heterogene en diverse materialen, waardoor 
het niet mogelijk is kunstwerken en objecten 
per materiaalsoort in gecompartimenteerde 
depots met aangepaste klimaatvoorzienin-
gen te bewaren. Het museum heeft twee 
geklimatiseerde interne depots waarmee het 
een aantal noden rudimentair kan lenigen. 
Daarnaast werden tot 2006 ook kunstwerken 
opgeslagen in ruimtes die daarvoor geheel 
niet geschikt waren, waaronder technische 

Tegenwoordig zijn er op de markt meer en meer dienstverleners, gespecialiseerd in specifieke museale 
functies en is outsourcing ook in de museumwereld van toepassing. In een conjunctuur van bezuinigingen 
wordt ook van musea verwacht de beschikbare middelen slimmer in te zetten. Maar helpt het outsourcen 
van deelfuncties het museum werkelijk om zijn beperkte middelen meer efficiënt te besteden? Het geval 
van Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen (M HKA)

Depot, meer dan deponeren  
Het uitbesteden van depotfuncties

‘ […]het uit handen geven 
van een museale basisfunctie 
aan non-experten op vlak van 
behoud en beheer is intussen een 
breed aanvaarde praktijk’ 

Kunstopslag Katoen Natie. Foto Katoen Natie
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ruimtes, de ruimtes voorzien voor laden en 
lossen, en in containers in de haven. Deze 
toestand is inmiddels ongedaan gemaakt 
door het huren van externe opslag. Dat 
maakte een reorganisatie van de interne 
depots mogelijk, met een standplaatsregis-
tratie en een stapelen op verstelbare pallet-
rekken. Het kelderdepot is nu deels ingericht 
als schilderijendepot, voor fotografische 
werken en werken op papier. Het fungeert 
verder voor kleinere objecten. Het depot op 
de eerste verdieping is een depot voor drie-
dimensionale objecten, grotere tweedimen-
sionale kunstwerken met een kist en zeer 
grote schilderijen. Daarnaast worden hier ook 
delicate materialen bewaard die omwille van 
strikte klimaatvereisten minder geschikt zijn 
voor externe opslag: fotomateriaal, docu-
menten en archieven, videobanden en kunst-
werken op digitale dragers.

De twee interne depots zijn dus in feite een 
basisinstrumentarium waarmee een aantal 
prioritaire noden zo goed mogelijk worden 
gelenigd.

EXTERN: BETERE AFWEGINGEN
Voor het bewaren van grote objecten en 
volumes die niet in de eigen interne depots 
kunnen worden opgeslagen, heeft M HKA 
reeds een heel parcours afgelegd met betrek-
king tot opslag van collectiewerken in externe 
opslagruimte. Geleidelijk werd daarbij een 
steeds verfijnder kader van afwegingen ont-

wikkeld. Omvang (zowel met betrekking tot 
formaat als kwantiteit van objecten), fragiliteit 
qua materiaalsoort en frequentie van inzet 
zijn daarbij belangrijke criteria.
In de jaren 1990 kreeg het museum gratis con-
tainers in de haven ter beschikking als spon-
soring. Maar enkele jaren nadien kampten de 
interne depots opnieuw met plaatsgebrek. Er 
werd bijkomende opslagruimte gehuurd bij 
een verhuisbedrijf, waarin enkel in bulk kon 
worden gestockeerd en geen standplaats- 
beheer werd gevoerd. Maar al snel bleek 
dit ook te klein, zeker toen kunstenaar 
Panamarenko bij zijn vertrek uit Antwerpen 
de inboedel van zijn woonhuis-atelier aan 
het museum schonk. Onmiddellijk werd 
begonnen met de renovatie van dit kunste-
naarshuis, wat betekende: ontmanteling, in-
ventariseren en fotograferen van de inboedel 
en bijgevolg een plotse verhoging van het 
aantal te stockeren objecten. Bovendien be-
eindigde het havenbedrijf zijn sponsordeal. 
M HKA was zo genoodzaakt dringend uit te 

kijken naar een andere externe depotruim-
te. Die werd gevonden in een industrieel 
magazijn, weliswaar geen geklimatiseerde 
omgeving maar voldoende geschikt voor de 
materiaalsoort van de opgeslagen objecten. 
Een verbetering zelfs ten opzichte van de 

vroegere havencontainers. Er werd een 
zuivere huurovereenkomst afgesloten voor 
het gebruik van een deel van hun magazijn 
dat ter beschikking was. Het depot was 
toegankelijk voor de staf en het technisch 
personeel van het museum. De plaats was 
wel niet afgesloten van opslagruimten voor 
andere klanten, waardoor in theorie ook 
derden toegang hadden. De opslag van de 
objecten zelf gebeurde deels in bulk en ook 
op palletrekken, wat aanvankelijk stand-
plaatsregistratie mogelijk maakte. Dat deze 
standplaatsregistratie niet werd volgehou-
den, lag aan een capaciteitstekort op vlak van 
personeel, gekoppeld aan de hoge frequen-
tie van collectiemobiliteit en diffuse proce-
dures. Uiteindelijk bleek dergelijke industriële 
opslag toch niet optimaal, door problemen 
met opstijgend grondwater, gebrekkige vei-
ligheids- en klimaatvoorzieningen, handling 
en logistieke opvolging. Positief was dat 
er ondertussen een grote stap vooruit was 
gezet inzake ontlasting en inrichting interne 

depots en inzake vaste standplaatsregistratie 
en stapelen van in kisten bewaarde kunst-
werken op de daarvoor voorziene verstelbare 
palletrekken.

SLECHTS ÉÉN MARKTPARTIJ VOOR OPSLAG
Toen het bedrijf de magazijnen in het 
voorjaar 2010 van de hand deed, startte het 
museum een marktonderzoek naar alterna-
tieven. Er werd beslist om niet alleen voor 
de opslag deels buitenshuis te gaan, maar 
ook om een gedeelte van het depotbeheer 
uit te besteden. Bijgevolg werden offertes 
gevraagd voor de huur van magazijnruimte 
met daarbij de beperkte dienstverlening van 
handling van kunstwerken vanaf de laad- en 
loskade tot de standplaats alsook stand-
plaatsregistratie en het beheer ervan. 

Het logistieke bedrijf Katoen Natie bleek in 
2010 de enige marktspeler die op een aan-
vaardbare manier kon beantwoorden aan 
de urgente noden van het M HKA. Omdat de 
Vlaamse overheid geen prioriteit kan maken 
van behoorlijke depots voor haar eigen instel-
ling, bood het outsourcen van een gedeelte 
van de opslag en het depotbeheer aan een 
bedrijf uit de privésector een duidelijke meer-
waarde voor het museum.

Dit bedrijf ontwikkelde een depotwerking 
voor kunstwerken en voegde deze toe als 
niche aan zijn marktaanbod. In aanvang 
was deze samenwerking  een proefproject 
waarmee ervaring kon worden opgedaan en 
het bedrijf zijn infrastructuur en werking ter 
zake verder kon uitbreiden.

‘Die ene collectiemedewerker van toen is nu een half volwassen 
afdeling geworden, die onder de roepnaam ‘ABCD’ archieven, 
bibliotheken, collecties en documentatie verenigt.’

Schilderijendepot M HKA. Foto M HKA
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HUUR EN LOGISTIEKE DIENSTVERLENING
Momenteel huurt het museum ca. 1500 m² 
depotruimte voor zijn grote en volumineuze 
objecten die voldoende hebben aan een 
enigszins geïsoleerde, gesloten constructie 
met minimale klimatologische schommelin-
gen. In de speciaal daarvoor voorziene opslag-
plaats worden op palletrekken kunstwerken, 
die verpakt zijn in kisten, gestapeld. Er zijn ook 
kunstwerken die in bulk op palletten of op 
flex-rekken zijn gestapeld. Ook een deel van 
het administratieve archief van het museum 
wordt daar bewaard, opnieuw om de eigen, 
beperkte museuminfrastructuur te kunnen 
optimaliseren. Daarnaast huren wij voor een 
klein aantal fragiele kunstwerken, zoals schil-
derijen en fotografische werken, bij Katoen 
Natie ook een afgesloten depotruimte die 
volledig geklimatiseerd is volgens de regels 
van de kunst. Beide depots waarin de kunst-
werken zijn opgeslagen worden gedeeld met 
andere klanten. Men verzorgt eveneens de 
standplaatsregistratie van de kunstwerken 
die zij ‘in stock’ hebben en de manipulatie 
van de kunstwerken vanaf de transitzone tot 
opslagruimte. Gezien er regelmatig collec-
tiewissels zijn in de presentatieruimtes van 
het museum zelf en omdat er ook frequent 
bruiklenen naar andere musea vertrekken, 
heeft het museum er een relatief bewegelijke 
‘stock’. De overeenkomst tussen M HKA en 
Katoen Natie overstijgt dus een loutere huur 
voor het bewaren van kunstenwerken, maar 
omvat ook logistieke dienstverlening.

GEEN DIRECTE TOEGANG TOT DEPOT
Het outsourcen aan Katoen Natie van de 
opslag en een gedeelte van de depotwerking 
leverde enkele directe voordelen op. Niet 
alleen bood het bedrijf een  snelle en haalbare 
oplossing voor een urgent probleem, ook 
de condities met betrekking tot de bewaar-
omstandigheden waren opnieuw een stap 
vooruit tegenover de situatie voordien. 
Dankzij de expertises van Katoen Natie in 
stockbeheer en logistieke ondersteuning, en 
de technische instrumenten die zij daarvoor 
reeds ontwikkelden, is standplaatsregistra-
tie voor hen een vanzelfsprekendheid. Het 
museum kan op die basis nu het standplaats-
beheer beter opvolgen. 

In tegenstelling tot vroeger hebben de staf 
en de technici van het museum geen directe 
toegang meer tot de opgeslagen kunstwer-
ken. Alle manipulaties en handelingen in het 
depot worden uitgevoerd door professio-
nele magazijniers, met de nodige brevetten 

en vaardigheden om heftrucks en andere 
machines te bedienen.

PROCEDURES GEFORMALISEERD EN HARDE 
KOSTEN ZICHTBAAR
Er is voor ons museum niet alleen directe 
kwaliteitswinst gegenereerd. Een belangrijk 
indirect gevolg van dit outsourcen van een 
gedeelte van de depotwerking was ook een 
verdere professionalisering – procedures 
worden noodgedwongen meer geformali-
seerd – en een efficiëntiewinst met betrek-
king tot interne planning, zoals art handling, 
transporten en registratie. Omdat elke 
beweging nu een harde kost met zich mee 
brengt, worden transporten bijvoorbeeld 
zoveel mogelijk gegroepeerd. Door proce-
dures te formaliseren en ze vervolgens toe te 
wijzen aan specifieke medewerkers, stijgt ook 
de taakspecialisatie binnen het museum. En 
is er meer transversaal overleg waardoor de 
werking in zijn geheel kwalitatiever wordt.

Het uitbesteden van handling en stand-
plaatsregistratie voor het deel van de 
collectie waarvoor dat makkelijker kon, 
heeft dus kwaliteitswinst tot gevolg gehad 
op het vlak van het behoud en beheer van 
de gehele collectie. Ook de bewaaromstan-
digheden van de interne depots konden 
hierdoor immers geoptimaliseerd worden. 
Outsourcing bracht geen bezuiniging met 
zich mee: de beleidskeuze om meer in te 
zetten op deze specifieke museumfunctie 
werd ook financieel vertaald in een aanzien-
lijke stijging van het werkingsbudget van de 
afdeling Collectie.

Nog een ander voorbeeld: de harde kosten 
die het outsourcen van het depotbeheer 
met zich meebrengen worden zichtbaar, 
waardoor het museum in zijn bruikleenbeleid 
een kader kan ontwikkelen waar impliciete 
kosten (door de eigen dienst uitgevoerd) 
en expliciteerbare kosten voor basisaspec-
ten van behoud en beheer in beeld worden 
gebracht om bij bruiklenen een correcte loan 
fee te vragen, en deze ook in beeld te brengen 
voor de vele gevallen waar de overheid ‘gratis’ 
of ‘goedkope dienstverlening’ verwacht van 
haar instelling.

DREMPELS
De inzet om een bepaald volume van de 
collectie extern te bewaren en een deel van 
de daar bij horende werking uit te besteden, 
was een pragmatisch gevolg van een pro-
fessionaliseringsinzet, gekoppeld aan een 

capaciteitsproblematiek op vlak van infra-
structuur en personeel. Het parcours van 
het afgelopen decennium is vooral ook een 
groeiproces geweest. Aanvankelijk was er 
intern tegenkanting om het logistieke beheer 
van de extern opgeslagen kunstwerken van 
de collectie te outsourcen. Dit werd gezien 
als het uit handen geven van een museale 
basisfunctie aan non-experten op vlak van 
behoud en beheer. Intussen is dit een breed 
aanvaarde praktijk. En ook voor restauratie is 
dit nu een gestandaardiseerde aanpak. 

NADELEN
Er zijn ook feitelijke nadelen die blijven 
gelden: de afstand tussen museum en depot 
is te groot, wat de werking meer omslachtig 
en tijdrovend maakt. De planning verzwaart 
waardoor de totale werkdruk voor de mede-
werkers evenredig stijgt. Het museum kan 
minder hands-on reageren op veranderlijke 
situaties die specifiek bij hedendaagse kunst-
musea schering en inslag zijn; het depot 
is maar toegankelijk na voorafgaandelijke 
afspraak en slechts met beperkte openings-
uren (anders gaat ook, maar daar hangt een 
hoger prijskaartje aan). 

Toch evalueert M HKA de outsourcing voor 
dit deel van de collectie principieel zeer 
positief. Zeker in de gegeven omstandighe-
den wegen de praktische nadelen niet op 
tegenover de voordelen. Toch blijven nog een 
aantal belangrijke knelpunten bestaan: deze 
outsourcing valt duurder uit dan aanvankelijk 
begroot en het is een jaarlijks stijgende kost; 
en de conditiecontrole van kunstwerken bij 
weggaan of terugkomen blijft problema-
tisch vanwege de afstand tussen depot en 
museum.

Kortom, de uitdaging om een professionalise-
ringstraject rond collectiebehoud en -beheer 
op te zetten vanuit een precaire, soms zelfs 
dramatische uitgangssituatie, werd mee be-
heersbaar gemaakt door een gedeeltelijke 
outsourcing. Daarbij is een afwegingspraktijk 
ontwikkeld: soms levert outsourcing duidelijk 
capaciteitswinst op, soms is dat niet het geval. 
Dat moet verder geoptimaliseerd worden, 
waarbij verder moet gedacht worden in een 
mind set van publiek-private samenwerking 
(PPS). 

Jan De Vree 
Verantwoordelijke 
informatiebeheer 
M HKA

‘Een belangrijk indirect gevolg van outsourcen  was een verdere 
professionalisering  en een efficiëntiewinst met betrekking tot art 
handling, transporten en registratie.’
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‘Bij Katoen Natie heeft altijd een grote 
voorliefde voor kunst bestaan’, zegt hij, 

‘en vanuit die achtergrond hebben we een 
zicht op hoe het er aan toegaat in de musea 
en bij de overheid.  In de niche van beheer 
en opslag van kunstcollecties zijn we in België 
momenteel alleen’.

Waarom is Katoen Natie depotruimte gaan 
verhuren? 
‘Het Cijferboek Cultureel Erfgoed van 2012 
gaf aan dat een derde van de erkende musea 
geen geschikte ruimte meer had om hun 
collectiestukken op te slaan; verschillende 
instellingen zochten gebruik te maken van 
depotmogelijkheden van private dienst-
verleners. Al vroeg had Katoen Natie de op-
portuniteit gezien want niemand op die 
markt was op een professionele manier met 
depotbeheer bezig.  De weinige concurren-
ten die er zijn, zijn allemaal transportbedrij-
ven. Die besteden hun middelen vooral aan 
hun rollend materieel, terwijl wij door onze 
logistieke kennis een toegevoegde waarde 

kunnen bieden. Het beheren van goederen 
is immers ons sterkste punt. In de Benelux 
zijn er weinig bedrijven vandaag die 10.000 
m2 depotfaciliteiten op een professionele 
manier beheren. Onze eerste klant was het 
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 
(M HKA), maar daarmee alleen zouden we 
het niet redden: als bedrijf heb je een steady 
flow op termijn nodig.  Dan was er het 
Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten 
in Antwerpen (KMSKA) dat voor 10 jaar de 
deuren ging sluiten en op zoek ging naar een 
geschikt depot’.

Gaat u op elke vraag in en wat verwacht u van 
het museum om tot een goede samenwerking 
te komen?
‘Onze service is afgestemd op een brede 
markt van zowel private instellingen zoals 
banken en verzekeringsmaatschappijen, pri-
véverzamelaars en anderzijds de overheden, 
de musea. We luisteren naar elke vraag, maar 
gaan niet in op louter transportaangelegen-
heden. Wel wanneer het gaat om de opslag 

en het beheer van objecten, daarin kunnen 
we het verschil maken. Zelfs met onze goed-
koopste standaardloodsen zitten we al hoog 
op de ladder inzake kwaliteit en service.  Het 
allerbelangrijkste wat ik verwacht is de wil om 
uit te besteden. Museumconservators zitten 
meestal op hun kunstcollectie als een kip op 
haar eieren. Ze willen die node afgeven en 

hebben een zekere argwaan naar de private 
sector in het algemeen: gaan die dat goed 
doen, zijn die niet enkel uit op geldgewin?  De 
wil om uit te besteden moet er wel zijn, met 
als motivatie: we willen het beter doen dan 
vandaag en zoeken een partij die ons daarbij 
kan helpen. Als die wil er niet is kunnen we 
geen business doen. Die drempel zie ik 
nog veel bij overheden maar er is duidelijk 
evolutie. 

Evolutie?
Volgens mij is de belangrijkste driver van die 
evolutie de kostprijs en niet noodzakelijk 
het feit dat het vertrouwen is gegroeid.  De 
realiteit is immers dat musea en overheden 
vandaag zero budget hebben om investerin-
gen te doen in eigen depots en het goede 
beheer ervan. Een kernbegrip daarbij is vari-
abiliseren. Het variabiliseren van kosten is ook 
bij musea en overheden belangrijk en wij va-
riabiliseren hun kosten door bijvoorbeeld per 
m2, per m3, per palet, per schilderij, per unit, 
per tijdseenheid te factureren. We kunnen 
de klant overtuigen door te bewijzen dat 
we toegevoegde waarde bieden en het qua 
prijs niet zo slecht doen.  In vergelijking met 
hun eigen organisatie kunnen wij flexibiliteit 
bieden; wij zijn flexibeler dan de klant zelf; dat 
is onze core.  Is er plaats tekort: wij bouwen bij. 
Zoiets kan men vanuit de overheid niet doen. 
Is er volk tekort, we zetten volk bij.  Musea 
hebben zelden de middelen, de plaats en het 

Ingenieur Wim Ledegen staat me op te wachten in de Antwerpse hoofdzetel van Katoen Natie, de 
HeadquARTers van het logistieke bedrijf, waar op dat moment een selectie van hedendaagse Latijns-
Amerikaanse kunst wordt tentoongesteld. Ledegen is de Business Unit Manager Art en vanaf het begin, in 
2010, verantwoordelijke voor de kunstdepots. Een gesprek over het nut van uitbesteden van depots.

Eieren in een vreemd nest   
Depotbeheer uitbesteed

‘Wij zijn flexibeler dan de klant 
zelf; dat is onze core. ‘ 

Kunstopslag Katoen Natie. Foto Katoen Natie
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equipment om snel en soepel in te spelen op 
de noden. Dat is de sterkte en echte toege-
voegde waarde die een logistiek bedrijf heeft’.

Wat bepaalt de kostenstructuur? Er 
zijn gradaties in dienstverlening en in 
bewaarinfrastructuur.
‘In vele gevallen stellen we gewoon ruimte 
ter beschikking, waar de klant niets hoeft 
voor af te geven inzake beschikbaarheid, 
toegang en eigen depotwerking. Sommige 
instellingen doen 100% zelf alle beheersta-
ken, Katoen Natie verhuurt enkel het depot. 
Bijna Shurgard-achtige toestanden in een 
andere standaard.  Anderen hebben wel het 
beheer voor 100% in onze handen gegeven. 
De klant kiest welke dienstverlening hij wil. 
Hoe meer hij vraagt, hoe meer hij betaalt. 
Wil hij vier muren en een dak, of wil hij de 
state of the art, een strengere klimaatconditie  
dan de AA van ASHRAE: dan betaalt hij  
natuurlijk 5x zoveel. We zitten bij de aanvang 
samen met de klant en bespreken grondig 
zijn problemen en wensen. Vervolgens 
stellen we à la tête du client  een oplossing 
samen. Rekening houdend met zijn budget, 
dat toch wel bepaalt of we al of niet kunnen 
ingaan op de eisen, zullen we alternatieven 
moeten zoeken. Gelukkig hebben we in 
onze portfolio  wel wat mogelijkheden, van 
laagdrempelig tot absolute top. Ook wat de 
collectie echt nodig heeft aan bewaaromge-
ving is bepalend. Sommige musea gaan m.i. 
daarin te ver, in verhouding tot de noodzaak.  
Dat is een discussie waar boeken over te 
schrijven zijn, soms laat men geen moge-
lijkheid tot negotiatie. De discussie over de 
perfect horizontale lijn op de thermohygro-
graaf  die men in de eigen  instelling nooit 
heeft gehaald en nooit zal bereiken – een 
te smalle marge die men wellicht ook niet 
echt nodig heeft maar waaraan wel een 
enorme kost aan techniek en energieverbruik 
verbonden is. Maar de klant bepaalt wat hij 
betaalt. In de besprekingen komen o.a. aan 
bod: hoeveel rekken nodig? ‘Beweegt’ de 
collectie in depot en hoe dikwijls? Moet ze 
consulteerbaar zijn? Zit alles in kisten? Hoe 

klimaatgevoelig is het? Tientallen vragen  die 
we hen voorleggen en afhankelijk van de ant-
woorden uit die ‘menukaart’ waaruit de klant 
kiest, gaan wij een oplossing voorstellen, op 
maat uitgewerkt met een tarief daartegen-
over.  Dat proberen we natuurlijk zo competi-
tief mogelijk te doen.’ 

Worden er conditierapporten gemaakt en 
hoe zit het verzekeringstechnisch?
‘De klant bepaalt wat hij wenst. Bij terugke-
rende objecten, bijvoorbeeld van een bui-
tenlandse tentoonstelling, kan hij vragen 

te controleren of er wel iets in de kist zit, en 
eventueel de conditie te laten checken door 
een restaurateur. Van het M HKA bijvoorbeeld 
is er altijd eigen personeel bij als kisten bin-
nenkomen of buitengaan. Bij andere klanten 
kunnen we niet 100% uitsluiten dat er zich 
iets heeft voorgedaan met een object. Private 
klanten zijn vaak bereid de kost te betalen 
van een conditiecheck door een restaurateur, 
omdat de waarde van de stukken doorgaans 
zeer hoog is. Daar zit het verschil met de 
overheid: de privé gaat veel verder daarin 
dan de gemiddelde overheid en heeft ook 
de middelen. Verzekeringstechnisch is de 
regeling altijd zo dat de klant zijn collectie 
verzekert en Katoen Natie zijn installaties en 
gebouwen, met een wederzijdse afstand van 
verhaal naar elkaar en naar derden. Dat zijn 
de voorwaarden die wij naar onze klanten 
stellen, dat wordt telkens opnieuw met hen 
zo besproken en de klant tekent daarvoor. Bij 
een calamiteit betaalt de verzekeraar van de 
klant de klant uit en onze verzekeraar ons, en 
ze halen bij elkaar geen verhaal. Zo werkt het 
tot nog toe in al de gevallen. De verzekeraar 
van de klant kan wel eens komen kijken waar 
de collectie opgeslagen is, in welke omstan-
digheden, staat van het gebouw, de veilig-
heid enz. Onze facility-reports worden aan de 
verzekeraar overgedragen.’ 

Ik stel vast dat er museumcollecties in kisten 
gestockeerd staan in loodsen waar ook 
derden met courante handelswaren hun 
opslag hebben. Hoe gaat het magazijnper-
soneel daar mee om, krijgt het personeel een 
gespecialiseerde opleiding?
‘Stukken uit bepaalde musea kunnen 
inderdaad in kisten op eigen rekken in bulk-
locaties staan, waar ook andere bedrijven 
goederen gestockeerd hebben, en wij 
beheren de zaak.  Dat is de consequentie van 
een volledig variabel tarief, waar men voor 
kan kiezen. Vragen klanten een eigen afge-
sloten ruimte is dat natuurlijk een duurdere 
oplossing:  de klant betaalt voor deze ruimte, 
of ze nu vol, halfvol of leeg is.

Bij ons werken zeer ervaren operationele 
mensen waarvan wij weten dat ze zorgzaam 
en beredeneerd te werk gaan, magazijnar-
beiders, vorkliftchauffeurs die niet bezig zijn 
met volume maar rustig en kalm kisten lossen 
en laden. Want 90% van de gestockeerde 
objecten zit hier in een houten kist. Of in die 
kist nu een badkuip zit of een kunstwerk, 
eigenlijk is dat geen verschil. Die mensen 
laten we nog specifieke cursussen volgen in 
echte art handling of depotbeheer en regis-
tratie, bijvoorbeeld  bij Helicon, Hizkia van 

Kralingen of de provinciale depotconsulen-
ten. Wij willen de stap zetten naar ISO certi-
ficatie, ofschoon tot vandaag niemand van 
onze klanten, overheid noch privé, hier ooit 
naar vroeg. De standaard die wij aanbieden 
moet gebaseerd zijn op knowhow, ervaring, 
structuren, procedures, systemen, onze 
kwaliteit en onze mensen moeten steeds 
beter worden’. 

In het aanbod en de klantrelatie herken ik 
nog niet echt een formule van PPS. 
‘Wat is die publiek-private samenwerking in 
het echt? Er wordt veel over gesproken en 
geschreven, maar in werkelijkheid gaat het 
momenteel om huur. De vraag richting PPS 
is ons nog nooit gesteld. Wat ik vaststel is dat 
de druk bij de musea om het uit te besteden 
alsmaar groter wordt naarmate de middelen 
beperkter worden. Dat is voor ons geen 
zegen: het is zo erg geworden dat sommigen 
de middelen niet meer hebben om onze 
facturen te betalen. De toestand wordt la-
mentabel. Niet in Vlaanderen, want ik heb de 
indruk dat er hier nog wel wat middelen zijn, 
maar federaal en in het zuiden des lands is de 
toestand veel schrijnender’.

Leon Smets 
redacteur

‘Of in die kist een badkuip of een kunstwerk zit: eigenlijk is dat geen verschil.’

Wim Ledegen bij de tentoonstelling Zuid-Amerikaans kunst in het HeadquARTers van Katoen Natie. Foto Leon Smets
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Cateren in huis of uitbesteden? 
Impressie van een studiedag.

Met deze reeks tracht ICOM Vlaanderen 
het ondernemerschap van de musea 

aan te wakkeren en worden thema’s aange-
reikt die voorheen nauwelijks enige aandacht 
genoten vanuit het veld. Acht sprekers uit 
Vlaanderen, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk zijn uitgenodigd om elk vanuit hun 
eigen ervaring de verschillende aspecten van 
museumcatering te belichten1.  Wat vinden de 
deskundigen: uitbesteden of in huis houden?2   

MUSEUMCATERING
Het uitbaten van horeca is een relatief 
jonge museumactiviteit. In het spoor van de 
groeiende aandacht voor museumwinkels 
wint ook de activiteit rond museumcatering 
aan belang. De museumbezoeker verwacht 
steeds meer van zijn dagje uit in het museum. 
Hij verwacht een totaalervaring die over de 

hele lijn kwaliteit uitstraalt en dat geldt niet 
alleen voor de collectie en de tentoonstelling, 
maar net zozeer voor de museumcatering.

Door de aandacht voor de museale kerntaken 
rond een collectie die bewaard, onderhou-
den en getoond moet worden wordt bezoek 
aan het museumcafé, meestal één van de 
laatste contactmomenten tussen museum 
en klant, vaak verwaarloosd. Hoe goed de 
tentoonstelling ook was of hoe mooi ook 
het verhaal van de collectie wordt gebracht, 
als de ervaring met de catering van het 
museum tegenvalt en als het verhaal van het 
museum daar abrupt tot een einde komt, dan 
onthoudt de klant spijtig genoeg vooral die 
laatste negatieve ervaring. De uitstraling van 
het museum is onlosmakelijk met die van het 
café verbonden.

In Vlaanderen wordt museumcatering tra-
ditioneel uitbesteed. Meestal verhuurt het 
museum een deel van het gebouw aan een 
tweede partij. In de meeste gevallen gaat het 
om een lokale ondernemer die de uitbating 
in concessie krijgt.
Goede rendabele museumcatering is dan 
weer van wezenlijk belang voor de door be-
sparingen geplaagde Britse museumsector. 
Ook in het Verenigd Koninkrijk is het uitbe-
steden van de catering de dominante trend, 
maar de grotere culturele instellingen met 
grote bezoekersaantallen hebben recent op 
een succesvolle manier de omschakeling 
naar ‘in-house’ catering gemaakt. 

ZOEKEN NAAR DE GESCHIKTE CATERAAR 
Dat de relatie tussen museum en concessio-
naris niet evident is, werd meteen duidelijk in 

Een zeventigtal museumprofessionals uit Vlaanderen en Wallonië nam deel aan de tweede studiedag van 
ICOM Vlaanderen in de reeks ‘ondernemende musea’: ‘Catering voor ondernemende musea, van koffiecorner 
tot restaurant’.

Compton Verney, een 18e-eeuws buiten met Art Gallery en park in Stratford-upon-Avon.
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de verhalen van het Fotomuseum Museum 
Antwerpen (FOMU) en Compton Verney Art 
Gallery. 

De afgelopen vijf jaar werd het FOMU tot 
tweemaal toe geconfronteerd met het faillis-
sement van de concessionaris. De eerste keer 
ging het fout met L’Enoteca bvba (concessi-
onaris periode 2007-2011) dat een Italiaans 
restaurant met sterrenambities in het FOMU 
uitbaatte. Aanvankelijk draaide het restaurant 
goed, maar het werd meteen ook duidelijk dat 
er geen enkele aansluiting met de museum-
bezoeker was. De bezoeker wou zijn bezoek 
niet afsluiten in een dure Italiaanse zaak. De 
introductie van een goedkoper menu bracht 
geen zoden aan de dijk en het restaurant 
werd in 2011 uiteindelijk failliet verklaard. 

Het FOMU dacht zijn lesje te hebben geleerd 
en ging op zoek naar een concessionaris 

die zich meer zou toespitsen op de wensen 
van de museumbezoeker. In 2012 kreeg de 
Noë Groep, die reeds verscheidene goed 
draaiende horecazaken in Antwerpen runde, 
de concessie toegewezen en werd het mu-
seumcafé UFO geopend. Ook de samenwer-
king met een grotere ondernemer bleek niet 
de ultieme garantie op succes want toen het 
horeca-imperium van de Noë groep in elkaar 
stuikte wegens wanpraktijken, moest ook het 
goed draaiende UFO Café haar deuren sluiten. 

In beide gevallen kwam het FOMU plots 
zonder horeca te zitten en moest de lange 
en moeizame procedure voor het aanstel-
len van een nieuwe concessionaris worden 
opgestart. Gedurende de hele periode dat 
een museum zonder of met een gesloten 
café zit, straalt dit negatief af op het museum. 
Begin mei van dit jaar opent het nieuwe café 
onder de naam Pixel dat hopelijk de juiste 
partner voor het FOMU blijkt te zijn.

Sinds Compton Verney, een 18e-eeuws 
buiten met Art Gallery en park in Stratford-
upon-Avon,  voor het eerst in 2004 haar 
deuren opende, moest de cateringstrate-
gie noodgedwongen vijfmaal van koers 
worden gewijzigd. Als independent charity 
ontvangt dit museum geen  overheidssub-
sidies en is het volledig afhankelijk van de 
eigen commerciële inspanningen. Met 25 
vaste  personeelsleden en 35 tijdelijke perso-

neelsleden (seizoensgebonden) moet jaarlijks 
een werkingsbudget van 2,5 miljoen euro 
vergaard worden. Jaarlijks krijgt het museum 
gemiddeld zo’n 75.000 bezoekers.

Compton Verney beschikt over een ‘full 
service’ restaurant  en een koffiezaak. Daar-
naast zorgt de catering van events in de 
museumzalen en kapel voor een belangrijke 
bron van inkomsten. Met het verzorgen van 
de catering voor alle soorten events wordt 
jaarlijks gemiddeld zo’n 325.000 euro omzet 
gerealiseerd. 
Bij de start van Compton Verney werd 
de catering met succes in eigen beheer 
uitgebaat. Hoewel tijdens het eerste jaar een 
omzet van 400.000 euro werd gehaald bleek 
het niet eenvoudig om in de moeilijk bereik-
bare regio goed personeel aan te trekken en 
te behouden. Bovendien verloor het toen 
nog gesubsidieerde Compton Verney in 2008 
de helft van zijn overheidssubsidie, waardoor 
verdere investeringen in de catering on-
mogelijk werden en noodgedwongen een 
andere aanpak werd geïntroduceerd.

De catering werd daarom uitbesteed om 
over een stabiel en risicovrij inkomen te 
beschikken met de mogelijkheid om het 
eventsgebeuren verder uit te bouwen. Maar 
van stabiliteit was voorlopig geen sprake 
door een aantal oorzaken: door gebrek aan 
affiniteit met de museumsector en gebrek 
aan aandacht voor het ‘afgelegen’ Compton 
Verney haakte de eerste grote cateraar af.  De 
tweede cateraar, die wel meer aandacht had 
voor de lokale markt, richtte zich te veel op 
events  en had te weinig aandacht voor de 
museumbezoeker. Deze overeenkomst werd 
door Compton Verney zelf opgezegd. De 
derde cateraar, wederom een grote firma, had 
zijn thuisbasis in Londen. De centrale aanpak 
bood geen ruimte voor een verankering met 
lokale leveranciers en producten. Het bedrijf 
richtte zich eveneens te veel op events, en 
niet op de bezoekerservaring. De ambities 
van beide partijen lagen te ver uit elkaar en 

ook deze samenwerking kwam tot een einde. 
Momenteel gaat het de goede kant op met 
de catering in Compton Verney. Opnieuw 
werd een klein lokaal bedrijf aangesteld. 
Het grote verschil is nu dat de catering zich 
hoofdzakelijk op de bezoekers richt en pas in 
tweede orde op de catering van events.

DE CATERAAR AAN HET WOORD
Gebrek aan kennis en expertise in huis, het 
ontbreken van een visie en beleid rond com-
merciële activiteiten en een gebrek aan in-
vesteringsmiddelen zorgen ervoor dat het 
nog steeds de norm is om catering uit te 
besteden. Maar hoe kijken cateraars naar de 
museumsector? Twee Nederlandse cateraars, 
Vermaat en Museum Catering, kregen het 
woord en hadden het over die andere kant 
van het verhaal.

Het museumpubliek is steeds het vertrek-
punt van de samenwerking. Gaat het voor-
namelijk om gezinnen en schoolgroepen 
of eerder cultuurtoeristen en  museumpro-
fessionals? Omdat het Van Gogh Museum 

1 Elviera Velghe (Directeur FOMU), Nico van der Minne (firma Museum Catering), 
 Hendrik Franken (firma Vermaat), Rachel Davies (Compton Verney), 
 Sara Aspley (Royal Shakespear Company), Marieke van Bommel (Directeur MAS) 
 Jeroen Van Vaerenbergh (Foodarcheoloog), Claude Vindevogel (Museum aan de Yzer).
2 Op de website van ICOM Vlaanderen kunnen alle presentaties geconsulteerd worden:  
 http://www.icom-vlaanderen.be/nl/icomvlaanderen/projecten-en-activiteiten/
 1180-studiedag-catering-voor-ondernemende-musea-van-koffiecorner-tot-
 restaurant-fomu.html

Het ‘Rooftop restaurant’ van de Royal Shakespeare Company. 
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vooral te maken krijgt met buitenlandse 
toeristen en de doorstroom van die massa 
bezoekers zo vlot mogelijk moet gebeuren, 
werd door Vermaat een selfservicerestaurant 
uitgebouwd. 

Beide cateraars begrijpen heel goed dat ze 
te gast zijn in het museum en dat ze er in 
de eerste plaats zijn voor de bezoeker van 
het museum. De identiteit van de cateraar 
blijft helemaal achterwege ten voordele 
van die van het museum. Idealiter kom je 
de firmanaam enkel tegen op het kassa- 
ticket. Het gaat niet enkel over het opgaan in 
de huisstijl van het museum met aandacht 
voor de bezoeker. De museumbeleving moet 
worden doorgetrokken tot in de catering. 
In het Nationaal Militair Museum in Soest 
zie je goed hoe die aandacht naar beleving 
werd doorgetrokken tot in het restaurant. In 
het restaurant  eet  je namelijk Rats, Kuch en 
Bonen uit gamellen onder hangende vlieg-
tuigen en met zicht op de collectie.

Museum Catering verplicht zijn personeel om 
op de hoogte te zijn van de geschiedenis en 
collectie van het Gemeentemuseum in Den 
Haag waar ze aanwezig zijn. Net zoals het 
reguliere museumpersoneel met een ont-
haalfunctie moet ook het horecapersoneel 
indien nodig vlot op de vragen van de muse-
umbezoeker  kunnen antwoorden.

Cateraars hebben ook de hulp nodig van het 
museum. Het museumgebouw wordt door 
beide partijen gedeeld en dat vraagt om 
maximale samenwerking. De cateraar is en 

blijft uiteraard ook een ondernemer en heeft 
baat bij flexibele openingsuren en moet de 
mogelijkheid krijgen voor het verzorgen van 
events in het museum zoals trouwpartijen, 
conferenties en nocturnes. De unieke troeven 
van het museum, zoals de museumzalen, zijn 
daarbij de gedroomde decors die het verschil 
maken met de omringende horeca. Events 
stellen de cateraar immers in staat om mak-
kelijker te overleven bij grote neerwaartse 
bezoekersschommelingen.

CATERING IN EIGEN BEHEER: DE PASSIE VAN 
DE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY
Er zijn natuurlijk ook inspirerende voorbeelden 
van culturele instellingen die op gepassioneer-
de wijze de catering zelf uitbaten. De Royal 
Shakespeare Company (RSC) uit Shakespeare’s 
geboortedorp Stratford-upon-Avon trekt met 
acht shows per week 1.500 bezoekers per 
dag. Daarbovenop komen er jaarlijks  500.000 
mensen langs voor workshops en rondleidin-
gen in het gebouw. 
Naast ticketing en fondsenwerving genereert 
de RSC een omzet van 5,5 miljoen pond met 
de museumwinkel, publicaties, gidsbeurten, 
catering, etc. Met een aandeel van 2,5 miljoen 
tot 3 miljoen pond van de catering in die 
omzet, is catering een belangrijke pijler van het 
RSC. Momenteel zijn er vijf Theatre Bars, een 
Riverside Café, een Rooftoprestaurant, een res-
taurant voor het personeel en een foodtruck.

Tot voor de sluiting in 2007 wegens verbou-
wingen werd de catering uitbesteed. De slui-
tingsperiode was het uitgelezen moment om 
de strategie te herbekijken. Het viel de RSC 

 Het museum moet van zijn kant beseffen dat hij de nodige 
flexibiliteit moet geven aan de concessionaris die in de eerste 
plaats een ondernemer blijft die omzet moet draaien. De con-
cessionaris moet volop kunnen inspelen op de unieke troeven 
van de gastlocatie: mogelijkheid tot events in de museumzalen, 
bevoorrechte cateringpartner bij het aanbieden van nocturnes. 
Regelmatige communicatie en maximale betrokkenheid bij het 
opzetten van tentoonstellingen en andere projecten van het 
museum garanderen het beste rendement.

3 Contractformule. De klassieke huurovereenkomst is nog steeds 
de dominante werkwijze, maar is niet altijd de beste garantie op 
een geslaagde samenwerking. Een overeenkomst waarbij het 
museum bijvoorbeeld een percentage van de omzet opstrijkt, 
dwingt een veel hechter engagement af langs beide kanten.

Het uitbesteden van de catering is zeker niet de gemakkelijk-
ste oplossing en vraagt de totale inzet van beide partijen,  maar 
is voor vele musea nog steeds de meest voor de hand liggende 
weg om in te slaan. Musea die hun catering uitbesteden moeten 
goed kijken naar en  leren van hun concessionaris om de catering 
misschien ooit zelf te kunnen uitbaten. Leon Smets redacteur

ook op hoeveel interesse cateraars hadden 
om de catering uit te baten en dat maakte 
hen duidelijk hoe lucratief die onderneming 
wel niet kon zijn. Samen met de solide we-
kelijkse bezoekersbasis sterkte dit hen in het 
voornemen om de catering in eigen beheer 
te nemen. Het pre-theatergebeuren is dan 
ook de belangrijkste cateringactiviteit. 

In een eerste stap leverde de RSC inspan-
ningen om café en restaurant goed te doen 
draaien in functie van de voorstellingen 
alvorens verder uit te breiden. Het heeft vijf 
jaar geduurd voordat de zaak ook op zondag 
vol zat omdat er op die dag geen voorstellin-
gen plaatsvonden.
Daarna werden  andere activiteiten opgezet 
zoals afternoon tea, picknicks,  take away, 
catering voor vergaderingen en trouwpar-
tijen. Sommigen initiatieven, zoals een  cock-
tailworkshop, bleken de ideale manier om 
een nieuw publiek aan te trekken.

Catering in eigen beheer vraagt om het 
maken van belangrijke afwegingen, zoals 
de vraag om continue investering, hoge 
personeelskost waar een grote omzet 
tegenover moet staan, een culturele sector 
die traag innoveert en het voldoen aan strikte 
wetgeving.

Daartegenover staan ook een aantal even 
grote voordelen: de grootst mogelijke 
vrijheid en flexibiliteit in aanbod en dienst-
verlening, eigen gemotiveerd personeel, 
duidelijke branding en financiële controle en 
meer marge.

 

CONCLUSIE
Het verhaal van vallen en opstaan indachtig en met de getuigenis 
van de cateraars zelf kunnen we enkele richtlijnen meegeven in de 
zoektocht naar de geschikte concessionaris:

1 Ken je concessiepartner en zijn ambities. Probeer goed  in te 
schatten hoe belangrijk de overeenkomst is voor de cateraar. Is 
jouw museumcafé de enige bron van inkomsten, dan loop je als 
museum een groot risico wanneer de zaken minder goed gaan. 
Anderzijds  wil je liever ook niet in zee gaan met een te grote 
firma waarvoor de exploitatie van je museumcafé bijvoorbeeld 
nog geen 10% van de totale jaaromzet vertegenwoordigt. In dat 
laatste geval moet je als museum de garantie krijgen dat de firma 
niet onverwachts de nichemarkt van museumcatering vaarwel 
zegt en zich op meer lucratievere markten stort.

2 Samen onder één dak. De concessionaris moet beseffen dat hij 
te gast is in het museum en daarbij zijn eigen identiteit achter-
wege houdt en helemaal opgaat in de missie en huisstijl van het 
museum. De horeca is er in de eerste plaats  voor de museumbe-
zoeker. Het personeel van de concessionaris komt rechtstreeks in 
contact met de museumbezoeker en heeft dus ook een belang-
rijke onthaalfunctie. 
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De uitbestede museumwinkel 
is een zonderling

Een eerste verklaring die hiervoor te vinden 
is, is de economische realiteit. Uitgeverijen 

en andere ondernemingen die museumwin-
kels via een concessieovereenkomst uitbaten, 
streven naar een gegarandeerd inkomen uit 
de exploitatie. Een stabiel jaarlijks bezoekers-
aantal van 100.000 bezoekers met daaraan 
gekoppeld een gemiddelde besteding  van 
1,50 tot 2,00 euro per bezoeker in de winkel, is 
het absolute minimum  voor de concessiona-
ris om enige rendabiliteit te kunnen behalen.
In Nederland betekent dit dat slechts 9% van 
het totale aantal musea in aanmerking zou 

kunnen komen voor het uitbesteden van 
de winkel.1 Vlaanderen kent ook maar een 
handjevol musea die consequent de kaap van 
de 100.000 bezoekers per jaar halen. Omwille 
van de beperkte economische mogelijkhe-
den van de markt van museumwinkels zijn er 
ook maar een beperkt aantal ondernemingen 
actief binnen deze niche.

Naast economische motieven is er ook een 
historisch gegeven dat ervoor gezorgd 
heeft dat musea de museumwinkel eerder 
zelf uitbaten. In vele gevallen is de relatie 
tussen museumwinkel en museum minstens 
even oud als het museum zelf. Zoals het 
op 11 augustus 1890 geopende KMSKA 
(Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten 
Antwerpen) dat al een jaar daarna volgens 
reisgidsenauteur K. Baedeker, catalogi te koop 
aanbiedt.2  Uit bewaard gebleven directiever-
slagen van het KMSKA kunnen we bovendien 
afleiden dat er reeds voor WOI twee conces-

siehouders actief waren, namelijk één voor 
albums en één voor postkaarten en  andere 
reproducties. In het verleden hebben mu-
seumorganisatie en het museumpersoneel 
voldoende geleerd van de concessionarissen 
om uiteindelijk de winkelactiviteiten over te 
nemen en zelf uit te baten.

Op dit moment is er in Vlaanderen dan ook 
maar één groot museum dat de winkelactivi-
teiten nog heeft uitbesteed, namelijk het MAS 
in Antwerpen. Het uitbestede karakter wordt 
hier ook fysiek benadrukt doordat de winkel 
gescheiden is van het museumgebouw.

HET BELANG VAN EEN MUSEUMWINKEL IN 
EIGEN BEHEER
De klassieke spanningsverhouding tussen 
enerzijds de maatschappelijke ambities van 
een culturele instelling en anderzijds het 
commercieel gewin dat ontstaat uit het te 
gelde maken van de eigen collectie heeft  
ervoor gezorgd dat de museumwinkel in 
Vlaanderen traag evolueerde en vanuit het 
beleid steeds stiefmoederlijk werd behandeld 
(of behandeld bleef worden). Deze houding 
gecombineerd met een relatief belang-
rijke ondersteuning van de musea door de 

overheid heeft  ertoe geleid dat het poten-
tieel van de museumwinkel  tot op heden 
veelal on(der)benut bleef.

De museumwinkel heeft het museum 
nochtans veel te bieden. In de literatuur over 
museumwinkels zie je steeds de volgende 
drie functies van een museumwinkel terug-
keren: 1 verwerven van financiële middelen 
door het voeren van een commercieel beleid, 
2 educatie van de bezoeker en 3 promotie 
van de instelling; functies die terugkomen 
in de museumwinkeldefinitie van Mary 
Theobald in Museum Store Management: 

Het uitbesteden van de activiteiten van de museumwinkel aan een commerciële partner lijkt op het eerste 
zicht erg aanlokkelijk: uitsparen van personeelskost en investeringen, afschuiven van de risico’s verbonden 
aan actief ondernemerschap, een gegarandeerd vast inkomen uit de verhuur van de winkelruimte, enzovoort. 
Toch zijn de Vlaamse en Nederlandse musea die hun museumwinkel uitbesteden duidelijk in de minderheid. 

Groninger Museum’s eigen collectie komt nauwelijks aan bod in deze postkaartenwand

1  http://www.em-cultuur.nl/nieuws/infographics/nederlandse-musea-2015-in-kaart-gebracht/ 
2  Catalogue (in French) of the painting and sculptures, by Van Lerius, 1,5 fr. Smaller Flemish  
 catalogue 1,5 fr; catalogue of the Rubens Collection by Rooses, 1fr. p. 156
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De uitbestede museumwinkel 
is een zonderling

‘Een museumwinkel is een hybride, een 
kruising tussen een gift shop en een tentoon-
stellingsruimte die als integraal onderdeel 
bijdraagt aan de institutionele doelen van het 
museum zowel financieel als educatief.‘  

Bezoekers evolueren steeds meer tot consu-
menten en het belang dat musea moeten 
toekennen aan de beleveniswaarde is alleen 
maar toegenomen. In die lijn is de museum-
winkel van een oude en ondergewaardeerde 
nevenactiviteit , soms zelfs helaas slechts een 
‘verplicht nummertje’, uitgegroeid tot een 
heuse kerntaak. Museum en winkel leven in 
symbiose met elkaar en kunnen niet los van 
elkaar worden uitgedacht. De uitstraling van 
de ene straalt ook af op de andere.
Onderzoek naar het bezoekerspatroon in 
een museum bevestigt dit. Een Nederlands 
onderzoek  stelde vast dat de museumbezoe-
ker gemiddeld 25% van zijn totale bezoektijd 
in het museum in de winkel doorbrengt, 25% 
in het museumcafé en 50% in de collectie- en 
tentoonstellingszalen. De museumwinkel is het 
ultieme promo-instrument van het museum. 

Daarnaast is de winkel ook erg belangrijk voor 
educatieve doeleinden. Van een eenvoudige 
legende op een postkaart of magneet tot een 
catalogus: elk artikel in de winkel brengt de 
bezoekers iets bij over de collectie en draagt 
bij tot de verdieping van het museumbezoek. 
Het spreekt voor zich dat deze bijkomende 
functies van een museumwinkel voor conces-
sionarissen ondergeschikt zijn aan het streven 
naar omzet en net vaak ook onder druk komen 
te staan wanneer de winkel wordt uitbesteed. 
Dit kunnen we het best aantonen door enkele 

concessies van museumwinkels van dichtbij te 
bekijken. Zowel in Duitsland als in Nederland 
vinden we voorbeelden van deze aanpak van 
uitbesteding terug.

DE UITBESTEDE WINKEL IN DUITSLAND: CEDON 
Omvangrijke bezuinigingen sinds 1990 in 
Duitsland in de culturele sector noopten de 
musea tot efficiënter financieel beheer en 
nieuwe rechtsvormen die de eigen inkomsten 
moesten verhogen. 
Tegen deze achtergrond ontstond in 1997 
het Duitse bedrijf CEDON. Het geeft boeken 
uit en is sinds 2006 ook producent van 
eigen designartikelen en uitbater van enkele 
designshops.  

CEDON belooft het museum maatwerk voor 
wat betreft het winkelaanbod, maar in de 

praktijk is daar weinig van te merken.  We zien 
steeds dezelfde displays, hetzelfde meubilair 
en dezelfde dominantie van de witte kleur in 
een strakke vormgeving terugkeren (zie foto 
p. 26). Ook het aanbod is weinig uniek en  
onvoldoende afgestemd op de museum-
collecties: designartikelen van CEDON en 
boeken die zijn uitgegeven door CEDON 

voeren de boventoon. De eigen identiteit 
komt onvoldoende tot uiting. Elke winkel ziet 
er haast hetzelfde uit, of je nu in een vestiging 
in het Groninger Museum of in München 
rondloopt en of het om een moderne dan 
wel een oude kunstcollectie gaat.

DE MUSEUMWINKEL IN NEDERLAND: 
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM 
VS. VAN GOGH  MUSEUM
Het Amsterdamse Museumplein is de ideale 
locatie om het verschil in aanpak tussen 

concessie en eigen beheer duidelijk te 
maken.  Op minder dan 500 meter van elkaar 
bevinden zich daar de uitbestede winkel 
van het Stedelijk Museum en de winkel in 
eigen beheer van het Van Gogh Museum. 
De winkel van het Stedelijk Museum is de 
eerste Nederlandse vestiging van Walther 
König Buchhandlung, vooral aanwezig 
in de Berlijnse musea met een twintigtal 
museumwinkels. 

De ene bezoeker bejubelt de winkel van 
het Stedelijk Museum vanwege het ruime 
boekenassortiment, de andere ziet er nau-
welijks een museumwinkel in. Het assorti-
ment bestaat hoofdzakelijk, en hoe kan het 
ook anders als een boekhandel de winkel 
uitbaat, uit een selectie van internationale 
kunst-, design- en fotografieboeken. De 

eigen collectie van het museum is onderver-
tegenwoordigd in het aanbod. Het aanbod 
logoproducten die je er aan herinneren dat 
je nog steeds in het Stedelijk Museum bent, 
is gegroepeerd rond een enkele display. Als 
je even niet oplet, loop je er zo weer voorbij. 
Het is nog steeds een goede en verzorgde 
winkel, maar dat maakt het nog niet tot een 
goede museumwinkel die de identiteit van 
het Stedelijk Museum uitdraagt. 

Groot is het verschil met de museumwinkel 
van het Van Gogh Museum waar alles Van 
Gogh uitschreeuwt. De bouw van het nieuwe 
entreegebouw was meteen aanleiding om 
ook de museumwinkel opnieuw helemaal uit 
te denken. Volgens een nieuw ontwikkelde 
strategie is elk product uit het aanbod direct 
afgeleid van de collectie of erop geïnspireerd. 
Producten zonder relatie met Van Gogh zal je 
er niet vinden. De winkel is netjes thematisch 
opgebouwd en op geen enkel moment word 
je uit je bezoekerservaring getrokken. Een af-
zonderlijke boekhandel helpt de educatieve 
missie te realiseren.

DE GEMENGDE AANPAK: DE MUSEUMWINKEL 
VAN HET RIJKSMUSEUM
Het uitbesteden van de museumwinkel hoeft 
geen zwart-witverhaal te zijn. Een combi-
natie van uitbesteding en eigen beheer is 
evengoed mogelijk, zoals het Rijksmuseum 
aantoont. Deze winkel beslaat immers twee 
niveaus. Op het ene niveau vind  je een sou-
venirwinkel van 200 vierkante meter aan mu-
seumsouvenirs en eigen publicaties van het 
Rijksmuseum. Een niveau lager bevindt zich 
een vestiging van boekhandel Atheneum 
op een oppervlakte van 100 vierkante meter 
met ongeveer vier- à vijfduizend titels. Het 
Rijksmuseum heeft geen eigen personeel in 
zijn winkel; boekhandel Atheneum zet hier 
ongeveer drie personeelsleden voor in.

CONCLUSIE
De uitbestede museumwinkel in Vlaanderen 
en in Nederland is traditioneel een uitzonde-
ring. In Nederland zien we wel al dat enkele 
grotere Duitse ondernemingen voet aan de 
grond hebben gekregen in het Groninger 
Museum (CEDON) en in het Stedelijk Museum 
in Amsterdam (Walther König). Het al dan 
niet uitbesteden van de museumwinkel 
weerspiegelt ook de landelijke museumcul-
tuur. De commerciële aanpak in het Verenigd 
Koninkrijk staat met het streven naar uitbating 
in eigen beheer in schril contrast met de 
Duitse traditie van uitbesteding.
De museumwinkel heeft zijn rechtmatige 
plaats in de museumorganisatie opgeëist en 
evolueert naar een kernactiviteit die je niet 
uitbesteedt, maar beter zelf doet.

Frédéric  Jonckheere 
redacteur

‘In het verleden hebben musea voldoende geleerd van de 
concessionarissen om uiteindelijk de winkelactiviteiten over te 
nemen en zelf uit te baten.’ 

Rijksshop, foto Dietmut Teijgeman Hansen
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Het is voor musea met veel vrijwilligers 
en weinig professionals een hele wor-

steling om voor speciale projecten de juiste 
specialisten binnen te kunnen halen. Laat je 
bijzondere taken uitvoeren door betaalde 
bureaus?  Neem je studenten van een 
vakopleiding in de hoop dat zij maatwerk 
kunnen leveren en in de veronderstelling 
dat je hen kan betalen met cadeaubonnen? 
Het blijft passen en meten. Veel is afhanke-
lijk van sponsoren, of van overheden die 
aan het museum subsidie verlenen.

Een casus uit de praktijk. Gevormd uit 
diverse gesprekken met collega instellin-
gen, die ongeveer hetzelfde profiel hebben;  
twee tot vier fte betaalde krachten en 
ongeveer 50 vrijwilligers die allerhande 
taken uitvoeren zoals collectieregistratie, 
educatie, rondleidingen, balie etc.

Op een dag staat hij of zij voor de deur. De 
vrijwilliger van wie je gedroomd hebt. Net 
afgekeurd in het vak waarin hij gewerkt 
heeft, maar genoeg energie om het 
museum van dienst te kunnen zijn. Een 

professional, die het museum komt onder-
steunen, de nieuwe vrijwilliger die nu eens 
niet voor de algemene klussen beschikbaar 
is, maar eentje die net dat tandje meer kan 
bijzetten en op het niveau van een profes-
sional kan werken, zij het in eigen tempo èn 
niet te vergeten als vrijwilliger. Omdat het 
speciaal werk is, spreek je uiteraard wel een 
passende vergoeding af.

Bij de eerste twee tentoonstellingen waarin 
hij een cruciale rol heeft gespeeld, verloopt 
alles op rolletjes. De vrijwilliger krijgt er 
zin in. Immers hij kan excelleren in het vak 
waarin hij altijd gewerkt heeft. De eisen die 
hij stelt aan de kleine organisatie waarin hij 
nu werkzaam is worden hoger, maar het 
niveau waarop hij werkt ook.
Je merkt dat hij vergelijkingen trekt met 
het bedrijfsleven waarin hij tot voor kort 
werkzaam was.

Op die manier begint hij ook de andere vrij-
willigers aan te spreken. Ze moeten anders 
gaan werken, sneller, meer en langer. De 
andere vrijwilligers kunnen zijn tempo niet 

bijbenen en haken af. Sommige staan 
ineens aan je bureau en vragen zich 
oprecht af of er een nieuwe directeur is 
gekomen. De eisen die aan hen worden 
gesteld worden hoger en hoger en zij 
dreigen uit de museumboot te vallen en 
kondigen aan dat zij een andere opvatting 
hadden over het werk dat zij verrichten. 
Op deze manier hebben zij er in ieder 
geval geen zin in. Voorheen verliep alles 
prima toch?

Je probeert met man en macht bij te 
sturen, er zelf bij te zijn, een buffer te 
vormen tussen de supervrijwilliger die 
maar doorgaat en de vrijwilligers die altijd 
goed werk hebben geleverd, maar niet 
staan te wachten op die nieuwe die wel 
heel hoge eisen stelt. Je sust de ergernis-
sen. Praat het links goed naar de een en 
rechts naar de anderen.

Als de supervrijwilliger uiteindelijk begint 
te denken dat niet jij maar hij de manier 
van werken bepaalt, besef je dat het uit 
de hand is gelopen. Je hebt niet tijdig 
kunnen ingrijpen, bent erin getrapt. Je 
laten verblinden door het feit dat je dacht 
dat er werk uit handen werd genomen, 
dat je dacht dat dit professioneel verliep 
en ondertussen lopen de trouwe vrijwil-
ligers van het museum weg. Je denkt 
dag en nacht aan oplossingen en bent 
de wanhoop nabij. Uiteindelijk kies je 
voor de schare trouwe vrijwilligers die 
al meer dan twintig jaar in het museum 
werkzaam is en neem je afscheid van de 
supervrijwilliger.

Het is en blijft een precair evenwicht; wat 
kun en mag je vragen van een vrijwil-
liger? Wat is nu uiteindelijk het verschil 
tussen de betaalde kracht en de vrijwil-
liger? In hoeverre is de vrijwilliger aan te 
spreken op zijn manier van werken als dat 
anderen schaadt, met daarbij het risico 
dat de werksituatie onhoudbaar dreigt te 
worden. 

Win-win? Denk goed na over de inzet van 
vrijwilligers. Bepaal zeer strikt de band-
breedte waarop zij opereren.

Alexandra van Steen  
redacteur

Vrijwilligers aan het werk in het Stoommachinemuseum in Medemblik.

Win-Win? De supervrijwilliger
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Door goede afspraken ligt er altijd een document waar 
een andere medewerker mee verder kan.

Uitbesteden van de 
collectieregistratie

Vaak begint een opdracht met een hele 
open vraag, bijvoorbeeld: ‘we hebben 

een grote schenking ontvangen, wat kost 
het om die door jullie te laten registreren.’ Om 
hier een eerlijk antwoord op te kunnen geven 
hebben we meer informatie nodig, die wordt 
verzameld aan de hand van een checklist. 

CHECKLIST 
Om te beginnen stellen we de vraag: ‘Wat is een 
grote schenking’. Gaat het om 100 objecten 
of om 10.000? Hoe divers is het materiaal dat 
verwerkt moet worden en hoeveel vakkennis 
is er vereist? Het is natuurlijk van belang in welk 
collectieregistratiesysteem gewerkt wordt en 
welke en hoeveel velden er gevuld moeten 
worden. Is er een verkort invoerscherm? Wordt 
er gewerkt aan de hand van een beschikbare 
instructie of zit de standaard werkwijze alleen 
in het hoofd van degene die dit meestal doet? 
Is er een deadline (wil je iemand voor zoveel 
mogelijk uur in de week of kan het uitgespreid 
worden over een lange periode)? Moeten er 
ook foto’s gemaakt worden en zo ja, van welke 
kwaliteit moeten die dan zijn? Moet er fysiek 
genummerd worden of is dit al gebeurd? 
Waar komt de schenking vandaan en zijn er 
metadata meegeleverd die herbruikbaar zijn? 
Wij als opdrachtnemer proberen altijd mee te 
denken met de opdrachtgever door te vragen 
naar het doel van de registratie en zoveel 
mogelijk contextinformatie te achterhalen. Het 
meekijken en -denken door een externe partij 
kan immers ook een goed moment zijn om je 
bestaande werkwijze te herijken.

OFFERTES MET EN ZONDER ‘ESCAPE’
Voor kleine, eenvoudige opdrachten wordt 
meestal een offerte opgesteld met een totaal-
bedrag voor de hele opdracht, gebaseerd op 
het geschatte aantal uren werk: aantal objecten 
x aantal minuten x uurtarief van de registrator. 
Bij grote opdrachten is het gebruikelijk eerst 
een pilot uit te voeren om goed zicht te krijgen 
op het aantal variabelen om van daaruit een 
gemiddeld aantal minuten per object te 
kunnen berekenen. Het is voor beide partijen 
vervelend als gaandeweg blijkt dat de werk-
zaamheden veel meer of minder tijd kosten 
dan gedacht. Als onduidelijk is hoe groot het 
aantal te verwerken objecten is wordt er in de 
offerte een schatting gemaakt en een ‘escape’ 
ingebouwd als dit x% blijkt af te wijken.
Ook komt het voor dat er uren ingekocht 
worden op basis van het beschikbare budget.
In voorkomende gevallen werken wij samen 
met een fotograaf, of andere specialisten.

AAN DE SLAG
Als de registrator op de eerste dag in het 
museum/depot komt is het heel fijn als een 
aantal zaken al geregeld zijn, zoals werkplek, 
e-mail account, inlogcodes en rechten, toe-
gangspas voor de werkplek, inwerkprogram-
ma en een vast aanspreekpunt. Ook afspraken 
over werkinstructie, rapportage en kwaliteits-
controle zijn nodig.  

HOE ZELFSTANDIG MAG 
DE REGISTRATOR WERKEN?
Het is belangrijk na te denken over hoe zelf-
standig de registrator mag of moet werken. 
Wanneer de registrator de rechten krijgt om te 

mogen wijzigen of toevoegen in het collectie-
registratiesysteem scheelt dat veel in tijd. Mag 
hij bijvoorbeeld zelf nieuwe vervaardigers, 
materiaalsoorten, trefwoorden toevoegen 
of dient dit aangevraagd te worden bij 
de beheerder? Soms wordt er voorzichtig 
begonnen en worden de rechten gaandeweg 
uitgebreid, wat aanzienlijke tijdwinst kan 
opleveren. In zo’n geval moet er intern iemand 
steekproefsgewijs het werk van de ingehuurde 
kracht controleren. 
Uiteraard is er een heldere en eenduidige wer-
kinstructie nodig. Als die er nog niet is zal de 
ingehuurde medewerker de instructie maken 
op basis van de mondelinge uitleg. Deze legt 
hij vervolgens ter accordering aan de op-
drachtgever voor.
Het is belangrijk om periodiek (per week of 
per maand, afhankelijk van de aantallen en 
doorlooptijd) door te geven hoeveel objecten 
verwerkt en hoeveel uren gewerkt zijn. In 
deze rapportages worden ook kort de aanvul-
lende afspraken, problemen en oplossingen 
benoemd.

DE OVERDRACHT IS ESSENTIEEL
De klus is klaar als het werk zoals in de offerte 
omschreven gedaan is of wanneer de uren 
die ingekocht zijn opgemaakt zijn. De tweede 
optie is vaak minder bevredigend omdat het 
werk dan nog niet af hoeft te zijn. Een goede 
overdracht is dan essentieel. Doordat aan het 
begin van het traject de afspraken helder zijn 
vastgelegd en er onderweg is bijgehouden 
wat er gedaan is, ligt er altijd een document 
waar een andere medewerker mee verder kan.
In beide gevallen ontvangt de opdrachtgever 
een eindrapportage die besproken wordt in 
een evaluatiegesprek, om zeker te weten dat 
iedereen tevreden is met het resultaat.

Bijna ieder museum kent de situatie dat er meer registratiewerk is dan tijd om dit goed uit te voeren. Soms is er 
financiële ruimte om tijdelijk extra menskracht in te huren. Hoe kun je dit dan zo goed mogelijk organiseren, 
zodat deze inzet zo veel mogelijk rendement oplevert? Hieronder een schets van een werkwijze aan de 
hand van een voorbeeld van Cora Weijsenfeld, dienstverlener voor bibliotheken en musea. 

Cora Weijsenfeld
Senior Informatiespecialist 
bij Ingressus bv

CHECKLIST 
OPDRACHTFORMULERING:
Aantal objecten
Diversiteit van de collectie
Aantal velden
Basisregistratie of inhoudelijke ontsluiting
Fotografie gewenst
Fysiek nummeren gewenst
Barcoderen gewenst
Inlezen bestaande informatie mogelijk
Doorlooptijd/deadline
Beschikbaar budget
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COLLECTIECENTRUM VOOR 90.000 OBJECTEN

Het Collectiecentrum is speciaal gebouwd 
voor het bewaren, bestuderen, ontslui-

ten en restaureren van de collectie die het 
Amsterdam Museum beheert. De collectie telt 
ruim 90.000 objecten, grotendeels te vinden 
in de depotruimten van het Collectiecentrum. 
Bij de bouw en inrichting van het Collectie-
centrum is nagedacht over preventieve maat-
regelen, om plaagdieren zoveel mogelijk 
buiten te sluiten. Bouwkundig gezien zit het 
gebouw goed dicht. Bij de inrichting van het 
gebouw is steeds gekozen voor eenvoudig te 
onderhouden en goed te controleren materia-
len en afwerklagen.  
Nieuwe collectie of bestaande collectie 
die retour komt wordt altijd nagekeken op 
plaagdieren. Objecten die gevoelig zijn voor 
plaagdieren worden gedurende een maand 
behandeld in de ‘Lage Zuurstof Cel’, een ruimte 
waaruit de zuurstof voor bijna 100% kan 
worden onttrokken. Daarnaast is er aandacht 
voor een goede depothygiëne.
Drie behoudsmedewerkers zijn alert op 
tekenen van vraat aan de collectie; zij in-
specteren regelmatig de depots op stof en 
vraatsporen.  

PLAAGDIEREN PREVENTIE DIENST
Toch is dit plaatje niet compleet  zonder de 
Plaagdieren Preventie Dienst (PPD).  Dit bedrijf 
voert eens in de zes weken een inspectie 
uit en controleert de bekende driehoekige 
Deltaplakvallen. In de kantine en enkele werk-
ruimten worden muizenvallen geïnspecteerd. 

In het textieldepot en het 
textiel-restauratieatelier 
zijn mottenvallen opge-
hangen. Deze plakvallen 
worden steeds voorzien 
van nieuwe feromoon-
capsules (lokstoffen) om 
eventueel in de ruimte 
aanwezige motten te 
lokken. Daarnaast let de 

controleur ook op de hygiëne, het vrijhouden 
van vloeren en eventueel zichtbare vraatspo-
ren of uitwerpselen in de ruimten.
Het bedrijf neemt hiermee deels de zorg van 
de museummedewerkers uit handen. Er is zo 
een gegarandeerde inspectie-frequentie, die 

in de drukke museumpraktijk  soms onderge-
sneeuwd kan raken door andere werkzaam-
heden. De controleurs houden ons bij de les! 
Meldingen in de rapportage over aangetrof-
fen plaagdieren en eventuele adviezen van de 
controleur worden in het team besproken en 
opgevolgd door acties; zoals zelf tussentijds 
inspectieronden lopen als er insecten in een 
bepaald depot zijn aangetroffen. 
Af en toe vinden behoudsmedewerkers 
insecten of vraatsporen. Bij twijfel over het 
type insect en voor advies of eventuele bestrij-
ding zoeken zij contact met de PPD.

ZONDER JACHTINSTINCT WERKT HET NIET
Tijdens de inspecties  van de controleur lopen 
behoudsmedewerkers regelmatig mee. Met 
twee paar ogen zie je meer en het uitwisse-
len van informatie en kennis wordt hierdoor 
bevorderd. De behoudsmedewerker krijgt de 
kans om vragen te stellen aan de specialist 
en te wijzen op eventuele verdachte plekken 
in het depot. Tijdens de overige ronden 
loopt er altijd een beveiliger mee. Aangezien 
juist beveiligingsmedewerkers als eersten 
de deuren openen (vaak het moment dat  
insecten en muizen zich snel uit de voeten 
maken) is alertheid op plaagdieren bij hen 
welkom. Alertheid wordt ook van de inspec-
teur verwacht: het is voor beide partijen geen 
kwestie van simpelweg de valletjes nalopen. 
Wij verwachten van de controleur  ‘jachtinstinct’ 
voor het opsporen van kleine beestjes, dat hij 
strategisch en actief denkt en zoekt naar de 
beste oplossing bij geconstateerde problemen.

SPINNEN EN PAPIERVISJES
Tot nu toe zijn er in het Collectiecentrum 
gelukkig niet veel plaagdieren aangetroffen, 
op een paar spinnetjes na. Het is altijd weer 
bijzonder dat het deze beestjes toch lukt om 
binnen te komen, maar ze vormen geen direct 
gevaar voor de collectie.
Na een periode van veel verplaatsingen en  
transporten zijn enkele papiervisjes aangetroffen  
op verschillende plekken in het gebouw. De 

alarmbellen gingen rinkelen; papiervisjes 
heten niet voor niets papiervisjes! Ze kunnen 
zich te goed doen aan papier en bijvoorbeeld 
ook aan bepaalde textielcollecties. Deze zijn 
in grote hoeveelheden ingepakt in dozen en 
laden en in het papierdepot en het textielde-
pot opgeborgen en dat is heel lastig per stuk 
te controleren.  
De medewerkers van de PPD en van het 
museum konden geen  bron van herkomst 
van de papiervisjes ontdekken.  Om te 
voorkomen dat ze zich verder zouden ver-
spreiden is er toen eenmalig een bestrijding 
uitgevoerd door de PPD. Bedrijf en museum 
willen dit zoveel mogelijk beperken, omdat 
bij zo’n bestrijding gebruik wordt gemaakt van 
giftige stoffen.

DIGITAAL LOGBOEK IS ERG HANDIG
Sinds kort heeft het bedrijf het logboek op 
papier vervangen door een digitaal logboek. 
Voordeel daarvan is dat er sneller overzich-
ten gemaakt kunnen worden over meerdere 
maanden. In plaats van handmatig tellen 
per papieren logboekblad, kun je nu in de 
vangststatistieken kijken. Ook kun je als klant 
eenvoudig eigen waarnemingen toevoegen, 
zodat de PPD daarvan op de hoogte is en 
deze waarnemingen ook worden vastge-
legd in hetzelfde systeem. Tenslotte biedt het 
digitale systeem ook een betere mogelijk-
heid voor voortgangsrapportages. Bedrijf en 
museum kunnen in de actielijsten rode to 
do-vinkjes vervangen door groene ‘gedaan-
vinkjes’, als een actie, zoals plaatsing van extra 
vallen door de controleur of het extra reinigen 
van een ruimte door behoudsmedewerkers, 
is afgerond. Door de alerte en professionele 
houding van beide kanten is er zo een goede 
basis aanwezig om het 
risico op dierplagen zoveel 
mogelijk te verkleinen. 

Het Amsterdam  Museum maakt gebruik van een bedrijf dat de museumgebouwen en het Collectiecentrum 
controleert op plaagdieren. Maar de eigen medewerkers lopen ook regelmatig mee. Hoe gaat dat in z’n werk?

Jachtinstinct in het museum  
Plaagdierinspecties in het  
Collectiecentrum Amsterdam

Marysa Otte
Teamleider beheer en behoud ,  
Amsterdam Museum

‘Er is op deze wijze een gegarandeerde inspectie-frequentie, die in 
de drukke museumpraktijk  soms ondergesneeuwd kan raken door 
andere werkzaamheden.’
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Jachtinstinct in het museum  
Plaagdierinspecties in het  
Collectiecentrum Amsterdam
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Meetapparatuur voor binnen klimaat 
controle in Musea 

Turfschipper 114 - 2292 JB  Wateringen - tel. 0174 272330 - fax 0174 272340 - e-mail : info@catec.nl - www.catec.nl 

M E E T I N S T R U M E N T A T I E

Handmeters voor %RV, °C, m/s en CO2

Omniport30, handmeter/datalogger
Diverse meetvoelers voor: %RV, °C ppmCO  2

XC-200 en XC-250 
Handmeters voor %RV en °C, optioneel
Infra Rood temperatuur meting.

Toepassingen:
Installateurs, binnen klimaat meting, Industrie, 
Controle van klimaatregelingen, ventilatie 
meting.

Eltek draadloos GEN II klimaat meetsysteem 

Het Eltek GEN II monitoring en analyse systeem is 
specifiek ontworpen voor musea, bibliotheken, 
opslag en onderzoek. Draadloze zenders worden 
gebruikt om gegevens te verzamelen en te 
verzenden naar een centrale datalogger.

Het GEN II systeem kan gekoppeld worden aan een 
gebouwbeheersysteem om draadloos ventilatie 
metingen te kunnen verrichten.
 
Met Darca Heritage software kunt u de gemeten 
data analyseren en rapporteren.

Dataloggers

Brede lijn dataloggers voor het meten en 
registreren van binnen klimaat parameters.

Dataloggers voor:
%RV en °C of %RV, °C en ppm CO .2

Modellen met:
Bluetooth communicatie voor gegevens 
overdracht naar Smartfoon en Tablet.

Toepassingen:
Musea, opslag, binnen klimaat meting, 
controle van klimaatregelingen.

Bezoek onze stand tijdens de 
Museum vakdagen in het 

Evoluon in Eindhoven

Pendel mee in een oldtimer naar het Interactive Experience Centre in Best en go interactive! 
Bekijk alle hard- en software oplossingen die PresTop en Omnivision bieden voor o.a. Musea.

Museum Vakdagen, stand 2.12, tours vanaf 10:00 uur
Meld u aan via www.omnivision.nl/museumvakdagen of bel +31(0)499 367 607

Free Extended PresTop Experience Tours

De Dintel 29-35, 5684 PS Best

Verleng uw bezoek aan de 
Museum Vakdagen met de:

Stand 
2.12



Verder oriënteren

BERICHTEN

In Vlaanderen is zojuist verschenen de ‘Leidraad sociaal en fiscaal statuut 
voor de gids’:    http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/leidraad-voor-het- 
statuut-van-de-gids

Op http://www.depotwijzer.be/overeenkomsten vind je voorbeeld-
contracten aangaande inbewaargeving van collecties aan derden.

Op de site www.kunstenenerfgoed.be is de studie: Joke Schrauwen, 
Annick Schramme en Frederik Swennen ‘De huidige, mogelijke 
en wenselijke rol van de private sector bij investeringen in 
infrastructuur en uitbating van museumdepots in Vlaanderen’ te 
downloaden. Zie voor meer nuttige publicaties voor Vlaanderen, 
onder andere over de kwaliteitseisen voor de gidsenopleiding: 
http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wie-zijn-we/het-agentschap/
onderzoeksrapporten

Ook in Engeland is er een groot en groeiend aantal freelancers 
werkzaam voor de musea. In Museum Practice staat een artikel van 
Rebecca Atkinson over welke bijdrage ze aan musea kunnen leveren: 
http://www.museumsassociation.org/museum-practice/freelancers-
and-consultants/15092014-freelancers-and-consultants-in-the-
cultural-sector
In Museum Practice vinden we verder ook artikelen over museumcafés 
(http://www.museumsassociation.org/museum-practice/museum-
cafes), de museumwinkel (http://www.museumsassociation.org/
museum-practice/retail) en case studies over het verhogen van 
eigen inkomsten (http://www.museumsassociation.org/museum- 
practice/venue-hire). 

Twin Design is een medium size bedrijf, 
opgericht in de jaren 70. We zijn een 
constructiebedrijf met een breed spectrum 
aan diensten. Wij maken decors en 
meubilair in de breedste zin van het woord, 
en daar komt vaak heel wat bij kijken. Door 
onze kleine structuur blijven we allemaal 
zeer nauw betrokken bij de uitvoering.

Wat bij ons gemaakt wordt verlaat het 
atelier pas na een proefopstelling. Zo 
verkleinen we het risico op verrassingen bij 
de montage of levering. We hechten veel 
belang aan controle en vragen tijdens het 
productieproces, en dat schept een sterke 
band met onze klanten en partners. 
We build your vision...

Problemen oplossen zit in ons DNA, en wij staan intussen bekend 
om onze hands-on mentaliteit.  Door zoveel mogelijk disciplines 
in huis te houden, zijn we erg wendbaar. Bovendien kunnen  we 
snel en accuraat werken binnen erg strakke deadlines:  
schrijnwerk, meubelmakerij, CNC – freeswerk, verwerken en 
lassen van metaal, aluminium en roestvrij staal, allerhande 
schilderwerken; alles gebeurt op dezelfde plek en wordt 
meteen op elkaar afgestemd.  

WE TAKE CARE WE GET THINGS GOING WE GET IT DONE

www.twin-design.be

In Nederland is er een nieuw systeem van overeenkomsten tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit vervangt per 1 mei 2016 

de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze overeenkomsten bieden 
zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing. Onlangs is een 
voorbeeldovereenkomst opgesteld voor zzp’ers (zelfstandigen zonder 
personeel) en instellingen binnen de cultuur-educatie en –participatie, 
te downloaden van de site van de belastingdienst: 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vb_kunst_
cultuureducatie_dv10171z1ed.pdf . Toepassing is echter niet verplicht.

http://www.beroepkunstenaar.nl/erfgoed/home/ is een site van de 
Amsterdamse Hogeschool  voor de Kunsten (www.ahk.nl).  Je vindt 
er veel nuttige informatie over erfgoed en musea, gericht op de 
jonge professional die zich als zelfstandige wil ontwikkelen. De site 
bevat bijvoorbeeld een checklist voor opdrachtcontracten, ook voor 
opdrachtgevers erg nuttig. 

De site van de Nederlandse museumconsulenten geeft meer 
informatie over museumwinkel en –café: 
http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/bedrijfsvoering/
winkel-en-cafe/ 
Op deze site is ook een voorbeeldcontract voor het inhuren van een 
vormgever te downloaden: 
http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/publiek-en- 
presentatie/het-maken-van-een-tentoonstelling/

Op LinkedIn is een groep waar collegiale uitwisseling plaatsvindt over 
cultuur en ondernemen: https://www.linkedin.com/groups/2029440/
profile
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Tentoonstellingsbouw

 Conceptontwikkeling

               Multimedia

Walviszaal Ecomare

www.expotise.nl   0222 322 714

Rozendijk 3A, Den Burg      Texel

Tensabarrier® professionele afscheidingspalen van

Tel.: +31(0)252 531230     E-mail: info@methon.nl

Verder oriënteren
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donderdag 25 mei

Evoluon 
Noord Brabantlaan 1A 
5652 LA Eindhoven

Informatie: Expolaan BV | 0165-393001 
                

Bestel nu reeds uw  
gratis entreekaarten via:  
www.museumvakdagen.nl 
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aard ook, die direct of indirect gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op 
informatie uit dit blad.

colofon
Bericht van de uitgever
Museumpeil wordt uitgegeven door de Stichting Museumpeil. 
Een onafhankelijke non-profit organisatie, die zich ten doel stelt: 
‘Het bevorderen van uitwisseling en vermeerdering van kennis 
op museaal terrein onder medewerkers (betaald en onbetaald) 
verbonden aan musea en soortgelijke of verwante instellingen 
en organisaties in Nederland en België.’ Het bestuur van de 
stichting bestaat uit: G.J. Daalhuisen (voorzitter), L. Smets (se-
cretaris), F.T. van der Pols (penningmeester), Mr. G.A.A. Drieman 
en P. Wouters.

Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers bestaat sinds 
1994. Het is het praktijkblad voor Vlaanderen en Nederland. Het 
blad is gericht is op uitwisseling van kennis, op ‘good practices’, 
het is een waardevol instrument voor kennisdelen en kennisbe-
vordering. In Nederlandse en Vlaamse musea werken ruim 9.000 
personen in loondienst en 38.000 onbetaalde medewerkers. 

De uitgever van het blad streeft naar samenwerkingsverban-
den met musea en overkoepelende partners voor het erfgoed 
in Vlaanderen en Nederland. Museumpeil werkt samen met 
Stichting Erfgoedpartners Groningen, Museumfederatie Fryslân, 
Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Nieuw 
Land Erfgoed Centrum, Vereniging van Musea in Zuid-Holland, 
Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoed Brabant, Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland en de Vereniging van Zeeuwse Musea. 

Voor meer informatie: www.museumpeil.eu of info@museumpeil.eu
Informatie over museumconsulenten in Vlaanderen: www.faronet.be
Informatie over museumconsulenten in Nederland:  
www.museumconsulenten.nl 

www.tekstenuitleg.nl  houtmarkt 21  haarlem  023 5316693

Thema Museumpeil 46: Samenwerken
Nummer 46 van Museumpeil, te verschijnen in november 2016, heeft 
als thema samenwerking. In een tijd waarin musea meer terugge-
worpen worden op zichzelf en er meer mogelijk moet worden met 
minder geld zoeken musea steun bij elkaar en bij andere maatschap-
pelijke instellingen om samen sterker te worden. 

Museumpeil 46 beschrijft een aantal goede voorbeelden op het 
gebied van onderlinge museale samenwerking en van samenwer-
king van musea met andere instellingen. Hoe is het gegaan met de 
projecten uit het rapport van de Nederlandse commissie Asscher 
Vonk, Proeven van Partnerschap? En welke samenwerkingsprojec-
ten scoren er bij de subsidiegevers?  Wat kunnen de Vlaamse musea 
daarvan leren?

Ook maakt Museumpeil een rondje langs de velden met nieuwe ge-
zamenlijke projecten die gericht zijn op onderlinge uitwisseling van 
kennis en ervaring, netwerken van collectiebeherende instellingen en 
provinciale museumverenigingen. 

Neem een abonnement op  
onze tweemaandelijkse nieuwsbrief:  
www.museumpeil.eu

Museum 
                  peil

Vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland
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BRENG UW 
COLLECTIE TOT LEVEN

Wereldwijd gebruiken 
meer dan 3000 instel-
lingen onze software: 
van kleine privé 
collecties tot grote 
nationale musea.
 
Ook voor uw museum!

COLLECTIE TOT LEVEN

AXIELL is de toonaangevende leverancier van collectie-management software. 
Onze jarenlange ervaring in de museumwereld vorm het fundament van Adlib, dat 
uitgegroeid is tot het meest gebruikte collectiemanagement programma in musea 
en andere collectie beherende instellingen.

Adlib Museum
Adlib Museum is prettig en effi ciënt in gebruik. Daarvoor zorgen de vele slimme en 
intuïtieve interfaces én mobiele applicaties die speciaal ontwikkeld zijn voor u, de 
museumprofessional. Adlib Museum kan naadloos geïntegreerd worden met onze 
uitgebreide Archief- en Bibliotheek modules, tot één compleet systeem.

AXIELL ALM Netherlands BV  t +31 (0)346 58 68 00
Postbus 1436, 3600 BK Maarssen  ALM.sales@axiell.com
Nederland  alm.axiell.com


