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LEESWIJZER 

 
Dit rapport bestaat uit drie delen. 

 

Hoofdstuk 1: De Kern 

Dit deel bevat de onderzoeksvragen. 

 

Hoofdstuk 2: De Onderbouwing 

Dit deel bevat de kenbevindingen, conclusies en aanbevelingen. 

 

De Bijlagen 

Dit deel bevat de volgende bijlagen:  

Het format voor het documentenonderzoek, interview en de inspectie ter plaatse. 

Een rapportage per museum met de bevindingen uit het onderzoek. 
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1 DE KERN 

 

1.1 Aanleiding 

In 2013 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een nieuw 

huisvestingsstelsel voor rijksmusea aangekondigd, waarbij de musea die hun gebouwen 

huren van het Rijksvastgoedbedrijf meer zeggenschap krijgen over de omgang met hun 

gebouwen. Er wordt gekozen voor een situatie waarbij het Rijk eigenaar blijft van het 

vastgoed en de Rijksmuseumstichtingen en de gebruikers van de gebouwen de volledige 

zeggenschap krijgen over de gebouwen met budgetverantwoordelijkheid voor de 

instandhouding. 

 

Met de stelselwijziging wordt beoogd de rijksmusea meer mogelijkheden te geven om als 

‘cultureel ondernemer’ te functioneren, met als doel dat zij de Rijkscollectie optimaal kunnen 

beheren en toegankelijk maken voor publiek. Zeggenschap over de gebouwen wordt 

beschouwd als belangrijke factor voor het stimuleren van dat ondernemerschap, mede 

doordat het de musea in staat stelt zelf keuzes te maken over aard, omvang en 

kwaliteitsniveau van het onderhoud, over de afstemming van bouwactiviteiten op de 

museale activiteiten en over wie zij contracteren om deze taken uit te voeren. 

 

Het Ministerie laat het nieuwe stelsel gefaseerd in werking treden. Uiterlijk per 31 december 

2016 moeten alle musea zijn overgegaan naar het nieuwe stelsel. In 2022 zal een 

definitieve keuze worden gemaakt voor een huisvestingsstelsel. Deze keuze zal worden 

gebaseerd op een gedegen evaluatie van de onderzoeken, waarin het functioneren van het 

‘huisvaderschap’ door de musea en de effecten hiervan voor hun ondernemerschap centraal 

staan. In de evaluatie moet een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie en 

ervaringen van de musea, die voor de instandhouding van hun gebouwen een beroep 

hebben gedaan op het Rijksvastgoedbedrijf, en die van de overige musea, die zelf invulling 

hebben kunnen geven aan de uitvoering van het gebouwonderhoud en/of hiervoor de markt 

hebben benaderd. Hiertoe moet bij de start van het nieuwe stelsel een nulmeting 

plaatsvinden en na vijf jaar opnieuw een meting worden uitgevoerd. 

 

1.2 Doelstelling  

De kaders en uitgangspunten voor de evaluatie van het nieuwe huisvestingsstelsel voor 

rijksmusea dienen de volgende doelstelling: 

 

Het geven van inzicht in de effecten van de wijziging van het huisvestingsstelsel voor 

rijksmusea. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

Uit de doelstelling volgen twee onderzoeksvragen:  

 

1. Zijn de musea ‘goed huisvader’ voor het museumvastgoed? 

2. Leidt zeggenschap over de instandhouding van het vastgoed tot versterking van 

het - ondernemerschap van de musea? 

 

De uitkomsten van de evaluatie dienen de minister vijf jaar na de start van het nieuwe 

stelsel een gefundeerde basis te geven voor besluitvorming over de wijze waarop het 
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huisvestingsstelsel voor rijksmusea wordt voortgezet. Hiertoe moeten de kaders en 

uitgangspunten geschikt zijn voor het uitvoeren van een nulmeting kort vóór overgang naar 

het nieuwe stelsel en een meting na vijf jaar, op basis waarvan:  

 Inzicht kan worden gegeven in de doorgemaakte ontwikkeling op het gebied van 

‘goed huisvaderschap’ en ‘ondernemerschap’ bij de musea. 

 

1.4 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet wordt in dit hoofdstuk kort beschreven. Voorafgaand aan deze 

nulmeting is in opdracht van en in samenwerking met de belanghebbenden de 

onderzoeksopzet gedefinieerd. Deze uitgebreide onderzoeksopzet is beschreven in het 

rapport ‘Nieuw huisvestingsstelsel rijksmusea kader en uitgangspunten voor een evaluatie 

na vijf jaar, 26 juni 2014’. Na de eerste praktijkervaringen is de onderzoeksopzet op een 

aantal punten aangevuld en gewijzigd. Dit is vastgelegd in de documenten ‘KJe 22-7-2015 

v1.1 Voorstel wijziging onderzoeksopzet’ en ‘KJe 22-11-2015 v1.1 Voorstel wijziging 

onderzoeksopzet vaststelling technische kwaliteit’. 

 

Het onderzoek is per museum uitgevoerd. In het onderzoek worden een vijftal 

prestatiegebieden ten aanzien van het vastgoed onderzocht: 

- Strategie en beleid: de mate waarin een museum onderhoudsbeleid heeft 

gedefinieerd, afgestemd op de onderhoudsopgave van het vastgoed en de 

ondernemingsdoelstellingen; 

- Organisatie: de mate waarin een museum organisatorisch is voorbereid op de 

instandhoudingstaken;  

- Proces: de mate waarin instandhoudingswerkzaamheden tijdig en effectief worden 

uitgevoerd, afgestemd op het primaire proces van het museum; 

- Financiën: de mate waarin het museum het financieel beleid heeft afgestemd op 

het onderhoudsbeleid en de beschikbare middelen voor de instandhouding 

doelmatig worden ingezet;  

- Kwaliteit: de staat van onderhoud van het vastgoed en de doeltreffendheid van 

(ingrepen in) de huisvesting in relatie tot de functionele en esthetische eisen en 

wensen van het museum.  

 

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken per prestatiegebied is er op een drietal wijzen 

een analyse uitgevoerd, te weten: 

 

- Een documentenstudie 

- Een interview 

- Een technische gebouwinspectie 

 

De documentenstudie en het interview zijn uitgevoerd aan de hand van de vooraf bepaalde 

stellingen en vragen. Deze stellingen zijn in bijlage 1 toegevoegd. De technische 

gebouwinspectie, welke inzicht geeft op het prestatiegebied kwaliteit, is steekproefsgewijs 

uitgevoerd.  

 

Over vijf jaar zal het onderzoek op dezelfde wijze uitgevoerd worden. Per museum zal 

inzicht ontstaan in de stand van zaken en in de doorgemaakte ontwikkeling per 

prestatiegebied.  
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1.5 Onderzoekspopulatie 

 

Het onderzoek is uitgevoerd bij alle instellingen die vallen onder de wijziging van het 

huisvestingsstelsel. Dit zijn alle Rijksmusea, aangevuld met 4 instellingen welke vallen 

onder de noemer Monumenten met een erfgoedfunctie. Deze laatste groep komt uit een 

ander huisvestingsregime dan de Rijksmusea en zijn pas in een later stadium betrokken bij 

de nieuwe opzet van het huisvestingsstelsel. 

 

Tot vrij laat in het onderzoek was er geen eenduidigheid voor een aantal musea met 

betrekking tot de gemaakte keuze voor de mate van zelfstandigheid. De keuze werd 

uiteindelijk voornamelijk bepaald door de onderstaande factoren: 

 

De omvang van de museumorganisatie 

Vooral kleine museumorganisaties hebben weinig capaciteit, kennis en kunde beschikbaar 

om het beheer geheel in eigen hand te houden. Zij zien zich liever in een coördinerende rol 

met de toegang tot de kennis, kunde en capaciteit van het RVB.  

 

De affiniteit met beheer van vastgoed 

Voor een aantal musea geldt dat de aandacht voor het beheer van de collectie 

prioriteit heeft ten opzichte van het vastgoed, terwijl voor andere instellingen het 

vastgoed een deel van de collectie is. 

 

De praktische mogelijkheden 

Het nieuwe stelsel is voor alle musea gestart per 1 januari 2017. In enkele gevallen is de 

bestaande huisvestingssituatie zodanig dat een zelfstandig functioneren praktisch niet is te 

realiseren in de ogen van de musea. Dit geldt met name voor het Literatuurmuseum en het 

RKD welke gehuisvest zijn in een klein deel van de Koninklijke Bibliotheek. 

Bij Naturalis en Museum Boerhave vinden op het moment van onderzoek 

grootschalige renovatiewerkzaamheden plaats. Bij Paleis het Loo zullen deze 

binnenkort starten. Hierdoor start de focus op de beheeropgave in de nieuwe rol bij 

deze organisaties in een later stadium.  

 

De bestaande relatie met het Rijksvastgoedbedrijf 

De bestaande relatie met het Rijksvastgoedbedrijf werd het meest aangehaald als 

reden voor de keuze voor de mate van zelfstandigheid. Hierbij werd enerzijds 

gedoeld op de goede (persoonlijke) relaties met het Rijksvastgoedbedrijf, waarbij de 

kennis, kunde en ervaring met het museumvastgoed en het beheer daarvan 

gewaardeerd worden. De keerzijde van deze relatie wordt gevormd door de 

bureaucratie en de behoefte aan meer maatwerk bij de uitbesteding en uitvoering 

van werkzaamheden. 

  

De ambitie om als cultureel ondernemer zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen 

opereren 

Voor een aantal musea maakt het zelfstandig kunnen opereren deel uit van de visie voor de 

(nabije) toekomst. Vanuit dit perspectief zijn al enige jaren geleden initiatieven ondernomen 

om het huisvestingsstelsel gewijzigd te krijgen. 
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In het onderstaande overzicht is aangegeven welke musea deel uitmaakten van het 

onderzoek. Daarnaast zijn enkele eigenschappen weergegeven die van invloed zijn op de 

mate waarin men zich heeft kunnen voorbereiden op de nieuwe rol op het gebied van 

beheer van de huisvesting. Hieraan zal bij de bespreking van de resultaten gerefereerd 

worden. 

 
 

Tabel 1.5 Overzicht deelnemende musea 

 

Voor een aantal musea markeerde de late  keuze de start van het proces voor zelfstandig 

het beheer van het museumvastgoed inrichten, terwijl andere instellingen hier al geruime tijd 

mee bezig zijn en hierin al ervaring hebben opgedaan. 

 

Uit tabel 1.5 blijkt dat vooral de kleinere musea gebruik blijven maken van de diensten van 

het Rijksvastgoedbedrijf. Een uitzondering hierop vormt het Kröller-Müller Museum. In dit 

kader is ook de keuze van Slot Loevestein als klein museum opvallend.  

Een andere belangrijke constatering is dat bijna alle musea de verantwoordelijkheid 

dragen voor het in stand houden van monumentaal vastgoed in combinatie met een 

kwetsbare collectie. 

 

Doordat de uitgangssituatie voor de diverse musea niet gelijk is de onderzoekspopulatie niet 

homogeen en zijn de resultaten van het onderzoek daarom per museum gepresenteerd in 

afzonderlijke rapportages. In dit rapport worden de algehele bevindingen gepresenteerd 

over alle musea, waarbij de belangrijkste afwijkingen worden benoemd. 

Musea

Positie in 

nieuw 

huisvestingss

telsel

Ervaring met 

beheer 

vastgoed in 

nieuwe rol

Omvang 

beheer 

organisatie

Monumentale 

huisvesting in 

portefeuille

Stichting Naturalis Biodiversity Center Zelfstandig Ja Groot Ja

Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam Zelfstandig Nee Groot Ja

Stichting Rijksmuseum Twenthe Zelfstandig Nee Klein Ja

Stichting Museum Slot Loevestein Zelfstandig Nee Klein Ja*

Stichting het Rijksmuseum Amsterdam Zelfstandig Ja Groot Ja

Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum Zelfstandig Ja Groot Ja

Stichting Van Gogh Museum Zelfstandig Ja Groot Nee

Stichting Rijksmuseum van Oudheden Zelfstandig Nee Klein Ja

Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis Zelfstandig Ja Klein Ja

Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum Zelfstandig Ja Groot Ja

Stichting Museum Catharijneconvent Zelfstandig Nee Klein Ja

Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum Zelfstandig Nee Groot Ja

Stichting Rijksmuseum van Oudheden RVB Nee Klein Ja

Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde RVB Nee Klein Ja

Stichting Kröller-Müller Museum RVB Nee Groot Ja

Stichting tot Beheer van het Museum Boerhaave RVB Nee Klein Ja

Stichting Rijksmuseum Muiderslot RVB Nee Klein Ja*

Stichting tot Beheer van het Museum Meermanno-Westreenianum RVB Nee Klein Ja

Stichting Nederlands Literatuur Museum en Documentatiecentrum RVB Nee Klein Nee

Stichting Haags Historisch Museum (De Gevangenpoort) RVB Nee Klein Ja*

Stichting tot Beheer van Huis Doorn RVB Nee Klein Ja*

Stichting Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie RVB Nee Klein Nee

* monument met erfgoedfunctie
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2 KERNBEVINDINGEN  

 

2.1 Onderzoeksvraag 1 

Zijn de musea ‘goed huisvader’ voor het museumvastgoed? 

 

Deze vraag kan bevestigend beantwoord worden. Geen enkel museum scoort hier 

onvoldoende. 

 

Grafiek 2.1. Eindoordeel ‘expert opinion’ over ‘goed huisvaderschap’. 

 

Elke organisatie is zich bewust van de verantwoordelijkheden die het beheer van  

(monumentale) museumgebouwen en een kwetsbare collectie met zich meebrengt. De 

betrokkenheid en het optimisme bij het creëren van een veilige, prettige en toegankelijke 

omgeving voor de collectie, bezoekers en medewerkers is groot. Er bestaat Inzicht in de 

onderhoudsbehoefte en technische risico’s. 

 

De meeste musea hebben stappen gezet om de eigen organisatie verder te 

professionaliseren in relatie tot de nieuwe opgave. De Invulling van het beheer vindt vooral 

op traditionele wijze plaats op basis van beschikbare middelen. 

 

De startkwaliteit van het vastgoed is overwegend goed te noemen. De musea streven naar 

een zo optimaal mogelijke startpositie (technisch en financieel) 

 

Dit wil niet zeggen dat de kwaliteit van het museumvastgoed bij elke organisatie op dit 

moment optimaal geborgd is. In de volgende paragraaf worden de bevindingen toegelicht. 

 

In tabel 2.1 is het eindoordeel per museum weergegeven. Hieruit blijkt dat met name de 

grotere musea en de organisaties die al ervaring opgedaan hebben bij het beheer het verst 

gevorderd zijn met het borgen van de kwaliteit van de huisvesting. Vooral de kleinere 

organisaties stellen zich nog afhankelijk op ten opzichte van het Rijksvastgoedbedrijf. 
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tabel 2.1 Eindoordeel ‘expert opinion’ over ‘goed huisvaderschap’ per museum 

 

2.2 Hoe wordt dit onderbouwd 

 

Per prestatiegebied wordt hieronder een overzicht gegeven van de belangrijkste 

waarnemingen. De onderbouwingen per museum zijn opgenomen in afzonderlijke 

rapportages. 

 

2.2.1 Strategie en beleid 

Het ontbreekt in bijna alle gevallen aan een uitgeschreven onderhoudsbeleid waarin 

een relatie wordt gelegd met het huisvestingsbeleid van de musea en wijze waarop 

het onderhoud hierop wordt afgestemd. Bovendien is niet geborgd op welke wijze 

onderzoeken en werkzaamheden worden uitgevoerd in relatie tot geldende normen 

en is niet duidelijk hoe de kwaliteit van uit te voeren werkzaamheden gecontroleerd 

wordt. 

 

Voorafgaand aan dit onderzoek zijn middelen beschikbaar gesteld voor een 

onafhankelijke inventarisatie van de technische kwaliteit en de onderhoudsbehoefte. 

Ieder museum heeft hiermee inzicht gekregen in de technische toestand en 

aanwezige technische risico’s. De meeste musea zijn structureel actief op het 

Musea

Positie in 

nieuw 

huisvestings

stelsel

Ervaring met 

beheer 

vastgoed in 

nieuwe rol

Omvang 

beheer 

organisatie

Monumentale 

huisvesting in 

portefeuille

Invulling 

"huisvader 

schap"

Naturalis Biodiversity Center Zelfstandig Ja Groot Ja

Nederlands Scheepvaartmuseum Zelfstandig Nee Groot Ja

Rijksmuseum Twenthe Zelfstandig Nee Klein Ja

Museum Slot Loevestein Zelfstandig Nee Klein Ja*

Het Rijksmuseum Amsterdam Zelfstandig Ja Groot Ja

Het Nederlands Openluchtmuseum Zelfstandig Ja Groot Ja

Van Gogh Museum Zelfstandig Ja Groot Nee

Mauritshuis Zelfstandig Ja Klein Ja

Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum Zelfstandig Ja Groot Ja

Museum Catharijneconvent Zelfstandig Nee Klein Ja

Paleis Het Loo Nationaal Museum Zelfstandig Nee Groot Ja

Rijksmuseum van Oudheden RVB Nee Klein Ja

Rijksmuseum voor Volkenkunde RVB Nee Klein Ja

Kröller-Müller Museum RVB Nee Groot Ja

Museum Boerhaave RVB Nee Klein Ja

Rijksmuseum Muiderslot RVB Nee Klein Ja*

Museum Meermanno-Westreenianum RVB Nee Klein Ja

Literatuur Museum RVB Nee Klein Nee

Haags Historisch Museum (De Gevangenpoort) RVB Nee Klein Ja*

Huis Doorn RVB Nee Klein Ja*

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie RVB Nee Klein Nee

Geheel eens Enigszins eens Neutraal



9 

 

gebied van risicomanagement.  

Op basis hiervan zijn meerjaren onderhoudsplannen en exploitatieprognoses 

opgesteld. De basis van de meerjarenplannen wordt overwegend gevormd door de 

beschikbare elementeninventarisatie van het RVB. Op diverse wijzen zijn de 

plannen aangevuld met kostenprognoses voor dagelijks- en contractonderhoud en 

organisatiekosten. Er wordt gemiddeld 20 jaar vooruitgekeken.  

 

De meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) gaan zonder uitzondering uit van de 

theoretische veroudering van elementen, incidenteel bijgesteld met de uitkomsten 

van aanvullende inspecties. De beheersmaatregelen voor technische risico’s zijn 

niet altijd geborgd in de MJOP. 

 

2.2.2 Organisatie  

De instandhouding van (monumentale) museumgebouwen vergt een professionele 

organisatie. Op korte en lange termijn moet de functionaliteit van het vastgoed 

geborgd worden. Op korte termijn betekent dit dat dagelijks onderhoud wordt 

uitgevoerd en dat storingen, klachten en calamiteiten adequaat aangepakt worden. 

Hierbij is het van belang dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de opvolging, 

afhandeling, communicatie en administratie. 

Op lange termijn is het van belang dat onderzoek, planning, uitvoering en controle 

van werkzaamheden geregeld is. De resultaten moeten geborgd en verantwoord 

worden. Dit vergt een vastlegging van taken en verantwoordelijkheden en de 

organisatie van capaciteit, kennis en middelen.  

 

In de praktijk blijken taken en verantwoordelijkheden bijna nergens formeel 

vastgelegd. Belangrijke processen rondom onderhoud zijn niet beschreven. 

Informeel is de taakverdeling wel vaak geregeld. 

Er is geen duidelijk beeld van in te zetten managementinformatie voor aansturing en 

control. De informatieborging is nergens compleet en vaak ad hoc georganiseerd. 

Er wordt beperkt gebruik gemaakt van ondersteunende software.  

 

Ook in de toezichthouding ontbreekt het regelmatig aan deskundigheid op het vlak van 

technisch beheer. 

 

De musea hebben inzicht in de eigen kennis en capaciteiten. Op basis hiervan 

wordt de eigen formatie aangepast of wordt ondersteuning ingehuurd. “Grote” 

musea zijn beter in staat de beheeropgave in de eigen organisatie op te vangen. 

“Kleine” musea zijn vaker afhankelijk van extern ingehuurde professionele 

ondersteuning. 

 

De musea die de afgelopen periode ervaring opgedaan hebben met het beheer van het 

museumvastgoed zoals het Van Gogh Museum, Mauritshuis, Rijksmuseum, Naturalis en het 

Nederlands Openlucht Museum zijn het verst gevorderd bij de inrichting van de organisatie 

en de uitvoering van de beheertaken. 

Met name de “kleinere” musea zijn op het moment van onderzoek nog volop bezig met de 

concrete invulling van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. 
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2.2.3 Proces 

Bij instandhoudingswerkzaamheden is het van belang dat deze tijdig en effectief 

worden uitgevoerd, afgestemd op het primaire proces van het museum. De meeste 

musea hebben nog geen concrete ervaring met de aansturing vanuit de nieuwe rol. 

Er heerst een groot optimisme over de invulling van de nieuwe rol. Men verwacht 

het onderhoud effectiever, efficiënter en goedkoper te kunnen realiseren wanneer 

men in de coördinerende rol zit. De musea die het beheer al eerder naar zich toe 

getrokken hebben, geven aan dat dit het ook het geval is . De ervaringen op korte 

termijn leren dat dit leidt tot een lager storingspercentage, minder overlast en lagere 

onderhoudskosten. De effecten op langere termijn zijn nog niet bekend.  

 

De invulling van deze rol wordt overwegend op een traditionele manier vormgegeven. Er 

wordt vooral ingezet op inspanningsgerichte contracten en werkorders. De focus ligt op 

preventief onderhoud. Op deze manier wil men ervaring opdoen als het gaat om de 

benodigde inspanning en de hoogte van de onderhoudskosten en tegelijkertijd de eigen 

kennis over de gebouwen benutten. Alleen het Van Gogh Museum zet in op een integraal 

beheercontract met een derde dat uitgaat van een prestatiegerichte benadering. 

De  “kleine” musea die gekozen hebben voor de ondersteuning door het RVB stellen 

zich vooral afhankelijk op ten opzichte van het RVB in plaats van het innemen van 

een proactieve rol. Hierbij zijn de musea wel tot een gezamenlijke aanpak gekomen. 

 

2.2.4 Financiën  

Geconstateerd is dat bij alle musea de middelen die geoormerkt zijn voor 

onderhoud ook als zodanig ingezet worden. De prognoses van de meerjaren 

onderhoudsplanningen worden daarin als leidraad genomen. Tegelijkertijd proberen 

de musea de startpositie voor het beheer te optimaliseren door uitgestelde 

onderhoudswerkzaamheden nog in 2016 door het RVB te laten uitvoeren of te laten 

vergoeden. 

Deze houding wordt vooral veroorzaakt doordat er bij de musea geen volledig inzicht 

bestaat in de uitgaven die in het verleden zijn  gedaan door het RVB. Hierdoor worden er 

geen risico’s genomen voordat ervaring is opgedaan met het zelf aansturen van het 

onderhoud. 

 

2.2.5 Kwaliteit  

Het geïnspecteerde museumvastgoed verkeert overwegend in een goede kwaliteit 

en sluit aan bij de functionele doelstellingen van de musea, de medewerkers en 

bezoekers. Dit betekent niet dat er bij de diverse musea nog knelpunten bestaan op 

gebouw- en bouwdeelniveau. Op een aantal locaties komen serieuze knelpunten 

voor. 

De verwachte onderhoudsuitgaven zijn in overeenstemming met de kwaliteit en de 

aard van de gebouwen, collectie en onderhoudshistorie. 
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Grafiek 2.2. Eindoordeel gemiddelde kwaliteit geïnspecteerd museumvastgoed. 

2.3 Onderzoeksvraag 2   

 

Leidt zeggenschap over de instandhouding van het vastgoed tot versterking van het - 

ondernemerschap van de musea? 

 

De uitkomst van deze vraag bevindt zich in het neutrale gebied. Op het moment van 

onderzoek is maar een beperkt aantal musea bezig met de invulling van het cultureel 

ondernemerschap in relatie met het museumvastgoed. 

 

Grafiek 2.1. Eindoordeel ‘expert opinion’ over ‘cultureel ondernemerschap’. 

 

Niet iedere museum heeft de ambitie om zich op dit moment via het museumvastgoed zich 

als cultureel ondernemer te profileren. De focus ligt momenteel op de Invulling van het 

beheer op traditionele wijze op basis van beschikbare middelen. In een later stadium wordt 

gekeken naar het uitbreiden van de verdiencapaciteit van de musea door de inzet van 

vastgoed. 

 

Dit neemt niet weg dat er incidenteel initiatieven worden ontplooid om de exploitatielasten te 

drukken. Dit uit zich voornamelijk in de clustering van werkzaamheden in het kader van 

efficiency en ter voorkoming overlast. Daarnaast wordt het levensduur denken ingezet  op 

het gebied van energiebesparing. Er wordt beperkt onderzoek gedaan naar extra inkomsten 

door subsidies in relatie tot het vastgoed. 

Door uitbreiding van de horecafaciliteiten en de verhuur van de locatie wordt door de inzet 

van vastgoed de verdiencapaciteit van diverse musea vergroot. Het genereren van 

additionele inkomsten door sponsoring van onderhoudswerkzaamheden blijkt in de praktijk 

lastig te realiseren. Geldschieters verbinden hun naam liever aan exposities en 

evenementen.   

 

In tabel 2.3 is het eindoordeel per museum weergegeven. Hieruit blijkt dat met name twee 

musea, het Van Gogh Museum en Paleis het Loo actief bezig zijn met de inzet van het 

vastgoed voor het vergroten van de verdiencapaciteit van het museum. Bij het Loo is daar 

zelfs een aparte functionaris voor aangesteld.  Bij de overige musea is het vooral een ad 

hoc activiteit of wordt hier beleidsmatig geen prioriteit aan gegeven. 
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tabel 2.1 Eindoordeel ‘expert opinion’ over ‘cultureel ondernemerschap’ per museum 

 

2.4 Hoe wordt dit onderbouwd 

 

Per prestatiegebied wordt hieronder een overzicht gegeven van de belangrijkste 

waarnemingen. De onderbouwingen per museum zijn opgenomen in afzonderlijke 

rapportages. 

 

2.4.1 Strategie en beleid 

Het ontbreekt in bijna alle gevallen aan een uitgeschreven onderhoudsbeleid waarin 

een relatie wordt gelegd met het huisvestingsbeleid van de musea en wijze waarop 

het onderhoud hierop wordt afgestemd. 

 

De meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) gaan zonder uitzondering uit van de 

theoretische veroudering van elementen, incidenteel bijgesteld met de uitkomsten 

van aanvullende inspecties. De activiteiten uit de MJOP’s worden niet structureel 

aangepast aan het beleid van de organisatie. Op korte termijn vindt er wel een 

afstemming van activiteiten plaats. Bij de inrichting van de MJOP’s worden de 

bedrijfskritische elementen geborgd door het opnemen van planmatige activiteiten 

en onderhoudscontracten. 

 

  

 

Musea

Positie in 

nieuw 

huisvestingss

telsel

Ervaring met 

beheer 

vastgoed in 

nieuwe rol

Omvang 

beheer 

organisatie

Monumentale 

huisvesting in 

portefeuille

Invulling 

cultureel 

ondernemer

schap

Stichting Naturalis Biodiversity Center Zelfstandig Ja Groot Ja

Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam Zelfstandig Nee Groot Ja

Stichting Rijksmuseum Twenthe Zelfstandig Nee Klein Ja

Stichting Museum Slot Loevestein Zelfstandig Nee Klein Ja*

Stichting het Rijksmuseum Amsterdam Zelfstandig Ja Groot Ja

Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum Zelfstandig Ja Groot Ja

Stichting Van Gogh Museum Zelfstandig Ja Groot Nee

Stichting Rijksmuseum van Oudheden Zelfstandig Nee Klein Ja

Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis Zelfstandig Ja Klein Ja

Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum Zelfstandig Ja Groot Ja

Stichting Museum Catharijneconvent Zelfstandig Nee Klein Ja

Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum Zelfstandig Nee Groot Ja

Stichting Rijksmuseum van Oudheden RVB Nee Klein Ja

Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde RVB Nee Klein Ja

Stichting Kröller-Müller Museum RVB Nee Groot Ja

Stichting tot Beheer van het Museum Boerhaave RVB Nee Klein Ja

Stichting Rijksmuseum Muiderslot RVB Nee Klein Ja*

Stichting tot Beheer van het Museum Meermanno-Westreenianum RVB Nee Klein Ja

Stichting Nederlands Literatuur Museum en Documentatiecentrum RVB Nee Klein Nee

Stichting Haags Historisch Museum (De Gevangenpoort) RVB Nee Klein Ja*

Stichting tot Beheer van Huis Doorn RVB Nee Klein Ja*

Stichting Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie RVB Nee Klein Nee

* monument met erfgoedfunctie

Geheel eens Enigszins eens Neutraal



13 

 

 

2.4.2 Organisatie  

De instandhouding van (monumentale) museumgebouwen is kennisintensief. Door 

het samenwerken met andere instellingen kunnen synergievoordelen worden 

behaald. Op dit moment zijn er nauwelijks structurele actieve 

samenwerkingsverbanden tussen de musea op het gebied van vastgoed. 

Incidenteel worden depots gedeeld en worden gezamenlijke inkopen gedaan.  

Naar aanleiding van het nieuwe huisvestingsstelsel hebben een aantal musea die 

gebruik blijven maken van de diensten van het RVB zich verenigd met het doel 

kennis uit te wisselen en gezamenlijk het RVB aan te sturen voor de inkoop en 

beheer van onderhoudscontracten. 

 

Bij het inrichten van de beheerorganisatie kiezen de musea in eerste aanleg voor 

traditionele samenwerkingsvormen. Dit is in lijn met de primaire focus op het “goed 

huisvaderschap” en daarmee het mijden van risico’s. Op dit moment vindt er 

nauwelijks onderzoek plaats naar alternatieve contractvormen.  Alleen het Van Gogh 

Museum is hiermee op dit moment actief.  

  

2.4.3 Financiën  

Geconstateerd is dat bij alle musea de middelen die geoormerkt zijn voor 

onderhoud ook als zodanig ingezet worden. De prognoses van de meerjaren 

onderhoudsplanningen worden daarin als leidraad genomen.  

Hierbij ligt de focus op de kostenkant en worden opbrengsten door besparingen op 

de exploitatie niet meegenomen. Voornamelijk bij het doorvoeren van 

energiemaatregelen wordt rekening gehouden met terugverdientijden en 

levensduurkosten. 

 

2.5 Aanbevelingen 

Op basis van de waarnemingen uit de aangereikte documenten, de gevoerde 

gespreken en de waarnemingen ter plaatse is een oordeel gegeven over de huidige 

situatie voor wat betreft de stand van zaken op het gebied van “goed 

huisvaderschap” en “cultureel ondernemerschap”. Dit oordeel is een weergave van 

de stand van zaken op basis van vooraf bepaalde aandachtsgebieden en zeker niet 

bedoeld als “waardeoordeel”. Het dient als referentiepunt voor het vergelijk met de 

situatie over vijf jaar. 

 

PVM heeft tijdens de uitvoering van het onderzoek ervaren dat het verkrijgen van 

relevante vastgoedinformatie een grote uitdaging bleek. Informatie was niet volledig 

beschikbaar of vastgelegd of bleek na bestudering niet actueel of compleet. 

Daarnaast bleek ook de doelstelling van het onderzoek niet altijd helder in de 

beginfase waardoor relevante informatie niet ontsloten kon worden. 

Om de herhaalbaarheid van het onderzoek te borgen worden een aantal 

aanbevelingen gedaan, die uiteraard ook bijdragen aan de verdere 

professionalisering van het beheerproces. 
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2.5.1 Aanbeveling 1 

Vastgoedinformatie borgen. 

De effectiviteit en efficiency van goed vastgoedbeheer is sterk afhankelijk van een goede 

informatievoorziening. Vooral voor de beginnende beheerorganisatie is dit een belangrijke 

basis. Dit start met relevante, gestructureerde, actuele gebouwinformatie, waaronder as built 

tekeningen, logboeken, keuringsrapporten, garanties, certificaten en contracten. Daarnaast 

is een goede administratie noodzakelijk voor registratie en afhandeling van storingen, 

klachten en de planning en bewaking van onderhoudsactiviteiten.  

Op basis van de beschikbare data kan management informatie gegenereerd worden voor 

aansturing, onderzoek, planning, bewaking, evaluatie en verantwoording van 

beheeractiviteiten.  

De verantwoordelijkheid voor het verzamelen, borging en de actualisatie van de data vormt 

daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

 

2.5.2 Aanbeveling 2 

Inrichten projectadministratie. 

Over vijf jaar wordt het onderzoek herhaald, waarbij er extra aandacht is voor gerealiseerde 

onderhoudsprojecten. De kwaliteit van het onderzoek zal toenemen als in een vroeg 

stadium duidelijk is aan welke eisen een goede projectadministratie moet voldoen. Naast de 

mogelijkheid dat de gegevens in een vergelijkbaar format beschikbaar komen voor analyse 

draagt een goede projectadministratie bij aan het vergroten van de grip op de kwaliteit van 

het vastgoed. 

 

2.5.3 Aanbeveling 3 

Betrek de musea in een vroeg stadium bij het vervolgonderzoek. 

Over vijf jaar wordt het onderzoek herhaald. De kwaliteit van het onderzoek wordt vergroot 

door de musea in een vroeg stadium te informeren over de opzet en doelstellingen van het 

onderzoek. 

Hierbij is het belangrijk te communiceren wat er wordt onderzocht, wat er verwacht wordt 

van de bijdrage van de musea en wat de status van de uitkomsten zal zijn. 

Het vooraf beschikbaar stellen van de onderzoeksvragen helpt daarbij. Het geeft de musea 

bovendien handvatten met betrekking tot de belangrijkste prestatiegebieden van het 

vastgoedbeheer.   

 

2.5.4 Aanbeveling 4 

Monitoren en begeleiding van de musea. 

Per museum zijn aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van het beheerproces. In deze 

fase  liggen de “quick wins” in het vlak van een adequate informatievoorziening voor de 

invulling van de basis voor goed gebouwonderhoud. In een vervolgstadium kan de aandacht 

verschuiven van goed beheer naar de ontwikkeling van het ondernemerschap. Wij zien een 

rol voor de betrokken organisaties zoals de museumvereniging  en het ministerie van OCW 

om de musea daarin de komende vijf jaar (vrijblijvend) te informeren, te begeleiden en te 

monitoren. 
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3 BIJLAGEN 
Dit deel bevat achtereenvolgens de volgende bijlagen: 

 Bijlage 1 – Format documentenonderzoek en interviews 
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