
Inzicht In het b1heer van de museumcollectie van de qemeente Vllsslnqen 
Onderzoeksvoorstel 

AanleJdlnQ 
De gemeente Vlissingen (hierna 'gemeente') heeft de SCEZ gevraagd onderzoek te doen naar het beheer van 
de museumcollectie In gemeentelijk eigendom. Deze collectie wordt door de Stichting MMZ beheerd, overigens 
nog zonder een beheersovereenkomst. De stichting MMZ exploiteert daarnaast het Zeeuws maritiem muZEEum 
(hierna •museum'), de Kazematten en de Oranjemolen In Vlissingen. 
De gemeente vindt het belangrijk dat een deskundig en onpartijdig onderzoek wordt uitgevoerd. De SCEZ is 
deskundig en onparUJdlg en voert vaker opdrachten voor gemeenten uit. De uitkomsten van het onderzoek zijn 
voor de gemeente van belang omdat daarmee inzicht wordt verkregen in de (personeels)kosten die aan het 
beheer van de gemeentelijke museumcollectie zijn verbonden. De gemeente vindt het beheer van deze collectie 
een primaire verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Op 27 maart j.l. is de onderzoeksvraag vanuit de gemeente Vlissingen, ambtelijk toegelicht. 

Achtergrond 
Het museum ontvangt van de gemeente tot op heden een exploitatle(budget)subsidie. Deze subsidie wordt In 
beginsel benut voor het uitvoeren van alle taken die zijn verbonden aan de status van geregistreerd museum. 
Het museum Is in 20l4, evenals andere maatschappelijke (cultuur)instellingen geconfronteerd met een 
ombulgingstaakstelling. Het gemeentebestuur heeft besloten om het vanaf 2019 beschikbare subsidiebedrag -€ 
162.400· in zijn geheel beschikbaar te stellen voor de beheerstaken. De grondslag hiervoor wordt een door 
gemeente en museum op te stellen dienstverleningsovereenkomst. De gemeente onderschrljlt de scheiding die 
ook door het museum wordt aangebracht tussen beheerstaken en de taken van het museum als onderneming. 
Voor de publiekstaken zal het museum andere middelen moeten verwerven . 

. Uit het onderzoek zal moeten blijken hoe de (personeels)kosten voor het colrectiebeheer zich verhouden tot de 
beschikbare geldmiddelen. 

Onderzoeksvraag 
De centrale onderzoeksvraag ls: wat zijn de personeelskosten voor een verantwoord beheer van de 
gemeentelijke museumcollectie, gegeven de vigerende wet- en regelgeving? 
De gemeente tekent daarbij aan dat zlJ als eigenaar verantwoordelijk is voor het collectiebeheer. Tegelijkertijd 
geeft de gemeente aan dat het uitgangspunt voor dit beheer sober en doelmatig moet zljn met een maximale 
inzet van vrijwilligers. 

Kader van wet- en regelgeving 
Nederland kent geen museumwet, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de bibllolheekwet en de archiefwet. 
Wel Is er sinds 1Juli 2016 de Erfgoedwet. In deze wet wordt onder andere het beheer van de rijkscollectie 
geregeld. De wet sluit hierbij aan op wat de museumsector zelf al aan normen heeft ontwikkeld. De gemeente 
Vlissingen en het museum hebben geen wettelijke beheertaak waarvoor structurele subsidie van het rijk wordt 
ontvangen. 
Onderdeel van de wet is verder een vervreemdingsprocedure voor de afstoting van cultuurgoederen uit 
overheidsbezit, waaronder dus ook cultuurgoederen in gemeentelijk bezit. Algemeen uitgangspunt voor het 
beheer van de rijkscollectie Is dat de continuileit van het beheer van de rijkscollectie Is verzekerd en dat de 
beheerders er zorg voor dragen dat de collectie In goede staat Is (resultaatverplichting). De oemeente 
Vlissingen kan als eigenaar van de collectie ln voorkomende gevallen met een vervreemdingsprocedure te 
maken krijgen. 

De zelfregulering binnen de museumsector heelt onder andere gestalte ('Jekregen in het Nederlands 
Museumregister. Om in dit register te worden opgenomen moet een museum voldoen aan een aantal 
basisnormen. Deze zijn geclusterd rondom bedrijfsvoerin('J. collectiebeheer en publiek. 
Het Vlissingse museum Is In 2001 In het Museumregister ingeschreven en herijkt in 2006 en 2011. Vanaf 2016 is 
de vijfjaarlijkse herijking vervangen door steekproeven. Wordt het museum niet ingeloot voor een steekproef 
dan dient een digitaal vragenformulier (zelfanalyse) worden ingevuld. 

Pagina 1van 3 



Beperking van hat onderzoek 
Collectie 
Het onderzoek betreft uitsluitend de voorwerpen die in eigendom zijn van de gemeente en In beheer zijn bij het 
museum. Deze voorwerpen bevinden zich in de vaste opstelling van het museum, in het depot van het museum 
en in andere gebouwen waaronder de museumopslag bij de COVRA in Borssele. Voorwerpen die In permanent 
of in tijdelijk bruikleen zijn gegeven aan derden, en waarop ook de beheersverantwoordelijkheid van de 
gemeente van toepassing is, vallen buiten de scoop van het onderzoek. 

Kosten 

Het onderzoek richt zich uitsluitend op de personeels· en daarmee samenhangende kosten die direct verband 
houden met de collectietaken. De kosten voor gebouwen, installaties, laciliteiten en dergelijke maken geen deel 
uit van het onderzoek. 

Splitsing van taken 

Voorshands zij opgemerkt dat de gewenste scherpe en volledige scheiding van de beheerstaak en de 

publiekstaak niet eenvoudig zal zijn. Beide taken maken In de praktijk integraal deel uit van het museumbeheer. 

Binnen de scoop van dit onderzoek wordt daar niet uitgebreid op ingegaan. Hier speelt ook de visie en deels ook 

de ambitie van de gemeente ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid een rol. 

Zaken als registratie en documentatie, bewaaromstandigheden, en veiligheidszorg maken zonder meer deel uit 

van de beheerstaak. 


Faserln9 onderzoek 
Fase 1: Deskresearch, verzamelen van informatie 
In deze fase wordt aan de hand van een Oulck Scan het instrumentarium in beeld gebracht dat voor het verdere 
onderzoek van belang ls. Afhankell/k van de uitkomsten en de beschikbare lnlormatie kan het onderzoek, na 
akkoord van opdrachtgever worden bijgesteld. 

Fase 2: De stand van zaken 
In deze fase wordt de huidige stand van zaken van het collectiebeheer in beeld gebracht, zowel in taken als in 
kosten. Er worden grolweg 5 clusters onderscheiden: 

1. Collectiebeleid 

Het collectiebeheer is onderdeel van het collectiebeleid. Gekeken wordt naar de actualiteit en volledigheid van 

de beschikbare plannen en of er sprake is van (lopende) actiepunten. Hier moet ook de vraag worden gesteld or 

alle aspecten van het collectiebeheer 'in beeld' zijn en hoe en bij wie de taken en verantwoordelijkheden voor 

het collectiebeheer zijn belegd. Bij dit onderdeel wordt tevens gekeken naar het verzamelbeleid. 


2. Registratie en documentatie 

Gekeken wordt naar de staat van registratie van de collectie zowel in kwantitatief als In kwalitatief opzicht. 

Basiscriterium is de norm die geldt voor het Nederlands Museumregister. In beperkte mate wordt een 

steekproer uitgevoerd. Er wordt inzicht verschaft in eventuele achterstanden. 


3. Toegankelijkheid 

Gekeken wordt naar de fysieke en digitale toegankelijkheid van de collectie voor {depot)bezoekers ten behoeve 

van onder andere onderzoek, educatie en bruiklenen. Er wordt een Indicatie gegeven van het aantal fysieke 

bezoeken en bruikleenaanvragen. 


4. Bewaaromstandigheden 

Gekeken wordt naar de omstandigheden waarin de collectie wordt bewaard. Accent ligt op de depotruimten. 

Basiscriterium is de algemene norm voor bewaaromstandigheden van museumdepots. Er wordt aandacht 

besteed aan de preventieve conservering en eventueel actieve conservering, alhankelijk van materiaalsoort en 

de rol van vrijwilligers hierin. In beperkte mate wordt een steekproef uitgevoerd naar de fysieke conditie van 

voorwerpen. 
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5. Veiligheidszorg 
Gekeken wordt naar een veiligheldsplan en/of de richtlijnen en maatregelen die zijn getroffen om diefstal, 
verlies, beschadiging of vernietiging te voorkomen, 

Fase 3: Analyse en indiceren van de kosten 
In deze fase wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie versus de door de opdrachtgever gewenste 
situatie. Voor zover van toepassing worden wettelijke en/of algemeen binnen de museumwereld 
geaccepteerder normen aangehouden. Waar mogelijk en beschikbaar worden hierbij landelijke 
vergelijkingsgegevens betrokken. Taken, personeel (Inclusief Inzet van vrijwilligers) en oewenste 
opleidim;isniveau worden beknopt omschreven en er wordt een Indicatie gegeven van de daarmee 
samenhangende personeelskosten. 

Werkwijze en 0rq11nlsatle 
Om het onderzoek binnen het gewenste tijdpad en met de beschikbare mldde en succesvol uit te voeren is 
beschikbaarheid van relevante Informatie en coöperatie van de medewerkers van het museum noodzakelijk. 
Uitgegaan wordt van een gemeenschappelijk draagvlak voor het onderzoek; zowel de gemeente als het 
museum zijn oebaat bij zo objectief mogelijke informatie over het co'lectiebeheer. 
De SCEZ rapporteert over de (tussentijdse) resultaten van het onderzoek aan de gemeente. Het is aan de 
gemeente om die resultaten met het museum te delen. Na iedere fase vindt terugkoppelino plaats met de 
opdrachtgever. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Janneke de Wit, adviseur musea. Als intern klankbord fungeert Wim 
Schollen, directeur. De SCEZ heeft Frank Bergevoet, adviseur Strategie & nternatlonaal bij de RCE gevraagd 
om als externe deskundige en klankbord te fungeren. Frank Bergevoet heelt ruime kennis van zaken omtrent 
collectiebeheer, 

Tijdpad en beqrotlnq 

SCEZ/Mlddelburr;i, 4 april 2017 
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