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Voorwoord 

Op 31 januari 2017 benaderde de gemeente Vlissingen de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) met de 

vraag om onderzoek te doen naar het beheer en de daarmee samenhangende (personele) kosten van de 

museale collectie van de gemeente Vlissingen die nu wordt beheerd door de Stichting Maritiem Museum 

Zeeland. In dit document is Stichting Maritiem Museum Zeeland synoniem voor Stichting MMZ en muZEEum. 

Aan de hand van de door de gemeente geformuleerde onderzoeksvraag heeft de SCEZ een onderzoeksvoorstel 

gedaan, waarop de gemeente op 4 mei akkoord heeft gegeven.   

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Janneke de Wit, adviseur musea van de SCEZ. Frank Bergevoet, adviseur 

collectiebeheer van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leverde als externe deskundige een waardevolle 

bijdrage aan zowel het onderzoek als de rapportage. 

 

Gedurende het onderzoekstraject is de gemeente geïnformeerd over de voortgang aan de hand van 

tussentijdse rapportages en het conceptrapport. Het muZEEum heeft medewerking verleend door, op vraag van 

de SCEZ en met toestemming van de gemeente, informatie aan te leveren. Deze informatie is verwerkt in het 

voorliggende eindrapport.  
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Inleiding 

Het beheer van de museumcollectie in eigendom van de gemeente Vlissingen, is ondergebracht bij de Stichting 

MMZ. Deze stichting exploiteert het Zeeuws maritiem muZEEum, de Kazematten en de Oranjemolen in 

Vlissingen.  

De Stichting MMZ ontvangt van de gemeente een (budget)subsidie voor de exploitatie van het muZEEum. De 

gemeenteraad van Vlissingen heeft de beschikbare financiële middelen voor de Stichting MMZ vastgesteld op  

€ 162.400 per 1 januari 2019. Het College van B&W van Vlissingen heeft op 21 februari 2017 besloten kennis te 

nemen van de strategische visie van de Stichting MMZ en te onderschrijven dat de taken van een museum 

kunnen worden gesplitst in een onderdeel beheer en een commercieel onderdeel. Het college heeft de 

bereidheid uitgesproken dat de subsidie van de gemeente in het geheel beschikbaar wordt gesteld voor het 

onderdeel beheer.  

 

Het onderzoek moet inzicht geven in de beheertaken en –werkzaamheden en de daarmee samenhangende 

personeelskosten (formatie en vrijwilligers) die zijn verbonden aan de door de Stichting MMZ beheerde 

gemeentelijke museale collectie.  

De gemeente is eigenaar van de collectie en als zodanig eindverantwoordelijk voor het beheer.  
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Werkwijze 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van het door de gemeente geaccordeerde onderzoeksvoorstel. De 

belangrijkste onderdelen daarvan worden hieronder genoemd (voor het volledige onderzoeksvoorstel zie 

bijlage 6).  

 

Onderzoeksvraag 

De centrale onderzoeksvraag is: wat zijn de personeelskosten voor een verantwoord beheer van de 

gemeentelijke museumcollectie, gegeven de vigerende wet- en regelgeving? De gemeente geeft daarbij 

expliciet aan dat het uitgangspunt hiervoor is een sober en doelmatig beheer, met een maximale inzet van 

vrijwilligers.  

 

Kader van wet- en regelgeving 

Er is geen museumwet, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de bibliotheekwet en de archiefwet. Wel is er sinds 1 juli 

2016 de Erfgoedwet. Deze regelt de verantwoordelijkheid van de overheid voor het cultureel erfgoed in den 

brede. In de wet wordt onder andere het beheer van de rijkscollectie geregeld. Onderdeel van de wet zijn verder 

bepalingen ten aanzien van het afstoten van cultuurgoederen uit overheidsbezit, waaronder dus ook 

cultuurgoederen in gemeentelijk bezit. De gemeente Vlissingen kan als eigenaar van de collectie in 

voorkomende gevallen met een afstotingsprocedure te maken krijgen.  

 

De zelfregulering binnen de museumsector heeft onder andere gestalte gekregen in het Nederlands 

Museumregister. Om in dit register te worden opgenomen moet een museum voldoen aan een aantal 

basisnormen. Deze zijn geclusterd rondom bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek.  

Het muZEEum 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) te worden ingevuld. 

 

Beperking van het onderzoek 

Het onderzoek betreft specifiek de voorwerpen die in eigendom zijn van de gemeente en die in beheer zijn bij 

het muZEEum. Deze voorwerpen bevinden zich in de vaste opstelling van het museum en in de diverse depots 

van het museum. Voorwerpen die in permanent of in tijdelijk bruikleen zijn gegeven aan derden, vallen buiten 

de scoop van het onderzoek, maar maken wel deel uit van de eigendomscollectie en dus 

eindverantwoordelijkheid van de gemeente. 

 

Het onderzoek richt zich uitsluitend op de personele- en daarmee samenhangende kosten die direct verband 

houden met de collectietaken aangaande beheer. De kosten voor gebouwen, installaties, faciliteiten en 

dergelijke maken geen deel uit van het onderzoek. 

Een scherpe en volledige uitsplitsing van enerzijds de collectiebeheertaak en anderzijds de publiekstaak (en 

overige museale taken) is op voorhand niet eenvoudig te maken.  Genoemde taken maken integraal deel uit van 

het museumbeheer. Binnen de scoop van het onderzoek wordt daar niet uitgebreid op ingegaan.  

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

van de beheertaak.  

 

Deskresearch, Quick Scan, locatiebezoek 

Relevante informatie is verkregen via deskresearch, een Quick Scan, gesprekken met medewerkers van het 

muZEEum en locatiebezoeken aan de depotruimten.  
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Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd. 

In hoofdstuk 1 wordt het kader geschetst van de wet- en regelgeving voor een goed museumbeheer. Er wordt 

gepreciseerd welke taken kunnen worden gerekend tot de collectiebeheertaken, waarbij ook rekening is 

gehouden met de gangbare museale praktijk.   

Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de collecties die door de Stichting MMZ worden 

beheerd. 

In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op het collectiebeheer, waarbij per onderdeel de huidige situatie wordt afgezet 

tegenover de gewenste situatie van een sober en doelmatig collectiebeheer. Eventuele achterstanden worden 

in beeld gebracht.  

In hoofdstuk 4 worden de kosten van het collectiebeheer weergegeven. Deze hebben met name betrekking op 

het personeel.  

Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van een specifiek benchmarkonderzoek. 

Een samenvattende analyse wordt in hoofdstuk 6 gegeven. 

In het afsluitende hoofdstuk 7 zijn de conclusies en aanbevelingen verwoord. 
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1 Kader 

Erfgoedwet 

In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe er met het cultureel erfgoed wordt omgegaan, wie daarbij welke 

verantwoordelijkheden heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Via de Erfgoedwet legt de overheid 

de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed zo veel mogelijk bij de erfgoedzorgers 

zelf: musea, collectiebeheerders, monumentenorganisaties, eigenaren en overheden. Daarmee spreekt de 

minister van OCW het vertrouwen uit dat de sector voldoende kennis, deskundigheid en betrokkenheid heeft om 

de zorg voor het cultureel erfgoed waar te maken. 

 

Specifiek met betrekking tot museale collecties regelt de Erfgoedwet (bijlagen 1 en 2) de aanwijzing van 

cultureel erfgoed in privaat bezit als beschermd erfgoed. Voor de gemeente Vlissingen, als eigenaar van een 

museumcollectie, is dat relevant. In geval van vervreemding van waardevol cultureel erfgoed dient de 

vervreemdingsprocedure te worden gevolgd.  

 

De Erfgoedwet biedt verder waarborgen voor het behoud van de rijkscollectie en geeft in dat kader wettelijke 

normen betreffende bewaaromstandigheden, registratie, veiligheidszorg, schade, toegankelijkheid en toezicht. 

Deze normen hebben uitsluitend kracht van wet voor de beheerders van de rijkscollectie, maar zijn mutatis 

mutandis ook van toepassing op andere collectiebeheerders als zijnde algemeen binnen de museumsector 

geaccepteerde normen. 

 

 

Museumregister Nederland 

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan de basisnormen voor 

goed museaal handelen. Deze zijn verwoord in de Museumnorm (bijlage 3). Het doel van museumregistratie is 

het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het 

verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland. Ongeveer 500 musea in Nederland hebben het 

predicaat 'Geregistreerd Museum', waaronder het muZEEum en zestien andere musea in Zeeland.  

 

In de Museumnorm 2015 worden drie clusters van basisnormen onderscheiden: bedrijfsvoering, collectie en 

publiek.  

In het overzicht hieronder zijn de basisnormen die volgens de SCEZ betrekking hebben op het collectiebeheer 

vet afgedrukt (directe collectiebeheertaak) of cursief afgedrukt (afgeleide collectiebeheertaak).  

 

    

 Bedrijfsvoering  

 1 Het museum onderschrijft de Ethische Code.  

 2 Het museum heeft een document dat de juridische status en de museale doelstelling benoemt en 

een document waaruit blijkt dat, ongeacht de rechtspersoon, eventuele winst ten goede komt 

van de museale doelstelling. 

 

 3 Het museum maakt een meerjarig beleidsplan. Dit bevat in ieder geval: de doelstelling, hoe die 

doelstelling bereikt zal worden en de financiële onderbouwing van die doelstelling. 

 

 4 Het museum maakt een jaarverslag en een jaarrekening met akkoordverklaring conform de 

statuten. 

 

 5 Het museum past de Governance Code Cultuur toe  

 6 Het museum zorgt voor de veiligheid van personen en collecties: het museum heeft een 

veiligheidsbeleid. 

 

 7 Het museum zorgt voor bekwaam personeel om zijn museale doelstelling te bereiken: het 

museum heeft een personeels- en/of vrijwilligersbeleid. 
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 Collectie  

 8 Het museum heeft een collectie; tenminste 50 % van de kerncollectie is in eigendom of 

langdurige bruikleen. 

 

 9 Het museum heeft een meerjarig collectieplan. Dit wordt periodiek geactualiseerd en 

beschrijft het beleid ten aanzien van verwerven, registreren, digitaliseren, behouden en 

afstoten van de collectie. Daarbij past het museum bij afstoten de LAMO toe. 

 

 10 Het museum doet voorafgaande aan de verwerving van een object zijn uiterste best om de 

herkomst van het object vast te stellen. 

 

 11 Het museum is erop gericht dat van alle objecten 

• objectnummer; 

• objectnaam; 

• verwervingsgegevens (verwervingsmethode, verwervingsdatum en persoon/organisatie 

van wie het object verworven is); 

• standplaats; 

is beschreven en zorgt dat deze informatie toegankelijk is en blijft. 

 

 12 Het museum waarborgt dat zijn collectie op een verantwoorde wijze behouden wordt.  

 13 Het museum zorgt ervoor dat er onderzoek naar de collectie gedaan wordt en waarborgt de 

overdracht van de resultaten. 

 

    

    

    

 Publiek  

 14 Het museum zorgt voor fysieke toegankelijkheid en communiceert eventuele beperkingen in 

fysieke toegankelijkheid duidelijk met het publiek. 

 

 15 Het museum is open op vaste tijden en/of gedurende regelmatige periodes.  

 16 Het museum zorgt dat de collectie en informatie over de collectie voor iedereen 

toegankelijk is en blijft. 

 

 17 Het museum zorgt voor overdracht van de betekenis(sen) van de collectie en van het onderwerp 

waar men zich mee bezighoudt: het museum heeft een presentatie- en educatiebeleid. 

 

    

 

Norm 6 (veiligheid) en norm 7 (personeel) zijn van toepassing voor zover ze aan het collectiebeheer kunnen 

worden toegerekend. Bij norm 6 gaat het om de veiligheid van de collecties en bij norm 7 om personeel en 

vrijwilligers die zich met collectietaken bezighouden.  

Norm 13 (onderzoek) wordt in het kader van de Museumnorm als een collectietaak beschouwd. De SCEZ ziet 

deze taak als een afgeleide taak, die bij een sober en doelmatig collectiebeheer op een minimaal niveau kan 

worden uitgevoerd. 

 

 

Collectiebeheer 

Erfgoedwet en Museumregister geven algemene richtlijnen en criteria voor goed museaal handelen. Deels 

hebben die direct te maken met het collectiebeheer. Een strikte scheiding tussen enerzijds het collectiebeheer 

en andere collectietaken, en anderzijds de publiekstaken en de bedrijfsvoering is evenwel niet of nauwelijks te 

maken. De museale praktijk, met name bij wat kleinere organisaties als het muZEEum, is dat deze taken 

integraal worden uitgevoerd en medewerkers voor meerdere taken worden ingezet.  

 

Op basis van Erfgoedwet, Museumregister en de gangbare museale praktijk rekent de SCEZ tot het 

collectiebeheer: 

 

 Ontwikkelen en actueel houden van collectiebeleid (waaronder beleid ten aanzien van verwerving en 

vervreemding) 

 Registratie en documentatie 

 Toegankelijk maken en houden van de collectie (waaronder bruiklenen en online presentatie)  

 Voorzien in de juiste bewaaromstandigheden (waaronder depotbeheer) 

 Ontwikkelen en actueel houden van veiligheidsbeleid (zover het de collectie betreft) 
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Onderliggend wordt tot het collectiebeheer gerekend:  

 Voorzien in deskundig personeel (waaronder opleiding en training van vaste medewerkers en 

vrijwilligers, zover het de collectie betreft) 

 
Voor een sober en doelmatig collectiebeheer dat voldoet aan de richtlijnen voor goed museaal handelen dient 

de uitvoering van deze taken door het muZEEum gewaarborgd te zijn. 
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2 De collectie 

Ontstaan van de collectie 

In 1889 besluit de gemeenteraad om de 'zilverschat', overgebleven na de brand van het stadhuis in 1809, voor 

18.000 gulden te verkopen aan het Rijksmuseum. Op initiatief van verzamelaar Willem van Os wordt in 1890 de 

'Oudheidskamer' opgericht, waar voorwerpen bijeengebracht worden die eigendom blijven van de gemeente 

Vlissingen. In de periode daarna vindt er collectievorming plaats door aankopen, legaten en schenkingen. 

Bijzonder is de zeer uitgebreide historische collectie die Van Os nalaat. De collectie 'Oudheidskamer' is de basis 

voor het latere Stedelijk Museum Vlissingen.  

 

Tot 1980 is de archivaris tevens conservator, waardoor de collectie een lokaal historisch karakter heeft. In de 

jaren daarna verschuift het collectiebeleid van lokaal historisch naar maritiem om het museum een beter profiel 

te geven. Dit werd onder andere mogelijk door bergingen van VOC-schepen voor de kust van Walcheren. 

 

In 1997 gaat de gemeente akkoord met de omvorming van het Stedelijk Museum Vlissingen tot een maritiem 

museum in het Lampsinshuis, de aankoop van het Lampsinshuis en de verzelfstandiging van het museum. Er 

wordt een exploitatiebudget beschikbaar gesteld. De verzelfstandiging krijgt in 1998 vorm door de oprichting 

van de Stichting MMZ. In 2001 wordt een gemeentelijk collectiebeleid vastgesteld. De conservator in dienst van 

de gemeente wordt gemandateerd te verwerven en af te stoten en de nieuwe voorwerpen zijn eigendom van de 

gemeente. Een deel van de museale collectie van de gemeente Vlissingen wordt in 2001 in beheer gegeven aan 

de stichting, maar een officiële beheersovereenkomst met een lijst van de in beheer overgedragen objecten is 

door allerlei omstandigheden nooit tot stand gekomen. In 2002 wordt het muZEEum geopend. In 2015 heeft de 

gemeente de Stichting MMZ officieel opdracht gegeven een objectenlijst samen te stellen om tot een 

beheersovereenkomst te komen. Anno 2017 is er nog steeds geen beheersovereenkomst voor handen. 

 

 

Samenstelling en omvang 

De collectie van de gemeente Vlissingen kan worden gekarakteriseerd als een van oorsprong stadshistorische 

collectie met een grote diversiteit aan objectsoorten. Het accent ligt op de maritieme collecties. 

De gemeentelijke collectie omvat ruim 13.000 objecten. Dit getal is gebaseerd op collectiegegevens uit een 

telling in 2012, schattingen en steekproeven in de objectregistratie (Adlib) die in het kader van het onderzoek in 

mei 2017 zijn uitgevoerd. Een nauwkeuriger getal is niet te geven. Duidelijk is wel dat niet alle objecten in Adlib 

zijn geregistreerd. 

 

Overzicht van de collectie die in eigendom is van de gemeente 

 

 gemeentelijke collectie aantal objecten tellingen gebaseerd op 
 

1 Kerncollectie  7.350 Adlib registratie 
 

2 Tegels  1.000 schatting bezoek 2017 
 

3 Munten  4.500 MusIP schatting uit 2005 
 

4 Overig 275 schatting 2012 
 

 Totaal 13.125  
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Behalve de gemeentelijke collectie beheert het muZEEum ook collecties van andere eigenaars. Het gaat daarbij 

om ruim 6.000 objecten. De totale collectie die het muZEEum beheert omvat dus ruim 19.000 objecten. 

Daarvan is circa 70% gemeentelijke collectie.  

 

Het beheer van sommige collecties is niet altijd formeel en goed geregeld door middel van een 

bruikleenovereenkomst waardoor in een aantal gevallen geen volledige zekerheid bestaat over het juridische 

eigendom. Indien in de toekomst zou blijken dat deze collecties of onderdelen daarvan alsnog als gemeentelijk 

eigendom moeten worden beschouwd dan heeft dat effect op het totale beheer van de gemeentelijke museale 

collectie. 

Het muZEEum beheert bijvoorbeeld een collectie van circa 1.236 objecten, voornamelijk historische 

handgereedschappen voor de scheepsbouw. De collectie is ontstaan vanaf eind jaren vijftig, toen het Vlissingse 

bedrijf Koninklijke Maatschappij De Schelde (vanaf 1991 Koninklijke Schelde Groep) startte met het verzamelen 

van in onbruik geraakte gereedschappen.  

 

Overzicht van de collecties die niet in eigendom zijn van de gemeente 

 

  

 2.367 objecten particulieren (onder andere Rex Cowan, erven Jan Sanders en Leendert van der Pool) 

 1.919 objecten RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, collectie ‘t Vliegent Hart en Rooswijk/VOC) 

 1.236 objecten KMS/KSG (Koninklijke Maatschappij De Schelde/Koninklijke Schelde Groep) 

 254 objecten Staatsbosbeheer (collectie Fort Rammekens) 

 124 objecten Provincie Zeeland 

 107 objecten Waterschap Scheldestromen 

 60 objecten musea (onder andere Rijksmuseum, Amsterdams Museum, Geldmuseum en MAS) 

 47 objecten KZGW (Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen) 

 20 objecten VNLS (Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit) 

 11 objecten 

6.145 objecten 

Rijkswaterstaat 

Totaal 

   

 

Nota Bene 

Een van de basisnormen van het Museumregister is dat een museum tenminste 50% van de kerncollectie in 

eigendom of langdurig bruikleen moet hebben. Hierboven is al geconstateerd dat de gemeentelijke collectie 

weliswaar door het muZEEum wordt beheerd, maar dat een bruikleen- of beheersovereenkomst ontbreekt.  

 

 

Verwerving en vervreemding 

Verwerving 

De collectie van het muZEEum groeit jaarlijks met enkele objecten per jaar. Het betreft voornamelijk 

schenkingen. 

 

 Jaar aantal verworven objecten 
 

 2012 2 
 

 2013 6 
 

 2014 37 
 

 2015 7 
 

 2016 30 
 

   
 

 

Nieuwe verwervingen worden conform het in 2001 door de gemeente genomen besluit inzake het gemeentelijk 

collectiebeleid eigendom van de gemeente.  

 

Vervreemding 
In de laatste vijf jaar zijn geen objecten vervreemd.  
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3 Het collectiebeheer 

Om het beheer van de collectie door het muZEEum overzichtelijk in kaart te brengen zijn de verschillende taken 

die vallen onder het collectiebeheer in aparte paragrafen uitgewerkt.  Elke paragraaf omschrijft beknopt de 

huidige, in de praktijk waargenomen situatie, waarbij tevens de gegevens van deskresearch en de Quick Scan 

voor collectiebeheer zijn betrokken. De Quick Scan is een checklist met 35 vragen waarop door het muZEEum 

met ja of nee geantwoord is. Eventuele lacunes of achterstanden worden hiermee snel zichtbaar. 

De paragrafen sluiten af met de belangrijkste conclusie.  

 

 

Collectiebeleid 

Meerjarig collectieplan 

De gemeente heeft in 2001 de nota museale collectie gemeente Vlissingen vastgesteld (bijlage 9). Deze is 

sindsdien niet meer geactualiseerd. Actualisering is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

De Stichting MMZ (het muZEEum) heeft geen actueel en meerjarig collectiebeheerplan waarin het beleid en de 

visie ten aanzien van het verwerven, registreren, digitaliseren, behouden en afstoten van (bruikleen)collecties 

in onderlinge samenhang wordt beschreven.  

 

Aspecten van collectiebeleid en beleidsuitvoering komen aan de orde in de jaarverslagen en zijn onderwerp van 

gesprek in werk- en bestuursvergaderingen. De focus daarbij ligt veelal op de korte termijn.  

 

Het muZEEum beschikt wel over een strategische visie 2017-2021 (bijlage 10). De collectie wordt hierin op 

Zeeuwse en landelijke schaal als onderscheidend gepositioneerd. Als doelstellingen voor het collectiebeheer 

worden genoemd: 

 

 Het (persoonlijke) verhaal achter elk object laten zien in relatie tot de geschiedenis en de actualiteit. 

 De collectie toegankelijker maken door digitalisering. 

 Versterking van de collectie in relatie tot de verhalen die we willen vertellen door voor ons waardevolle 

collectiestukken in bruikleen te verwerven. 

 

Verwerving en vervreemding 

Verwerving en vervreemding zijn nauwelijks aan de orde. Het gemeentelijk collectiebeleid in dezen dateert uit 

2001. Het muZEEum heeft in de strategische visie wel als doelstelling geformuleerd de collectie te versterken. 

Voor eventuele vervreemding hanteert het muZEEum de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten 

(LAMO). 

 

Conclusies 

Er zijn aanzetten gedaan voor meerjarig collectiebeleid, maar er is geen actueel meerjarig collectieplan. In 

dat opzicht voldoet het muZEEum niet aan de basisnorm.  

 

 

Registratie en documentatie 

Collectieregistratie 

Voor het collectiebeheer wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket Adlib museum. Het muZEEum geeft 

aan over een basale objectregistratie te beschikken. Het merendeel van de objecten is in Adlib geregistreerd, 

waaronder de gehele kerncollectie. 
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Overzicht collectieregistratie in Adlib 

 
     

 Gemeentelijke collectie aantal objecten geregistreerd in Adlib 
 

 Kerncollectie 7.350 100% 
 

 Tegels 1.000 77% 
 

 Munten 4.500 0% 
 

 Overig 275 0% 
 

 Totaal 13.125  
 

     

 

De collectie munten is niet in Adlib beschreven, maar wel in een Excelbestand. Dit is in het kader van het 

onderzoek niet onderzocht. Aanname is dat de belangrijkste basisgegevens zijn genoteerd.  

 

In 2014 heeft het muZEEum een representatieve steekproef uitgevoerd bij 79 willekeurige objecten. Deze 

steekproef geeft een nauwkeurigheid van 90% volgens de steekproefrichtlijnen van ICN. De steekproef is 

uitgevoerd op de in Adlib geregistreerde objecten en leverde de volgende resultaten op. 

 

 

 

Hoewel het muZEEum aangeeft dat de basale objectregistratie in orde is heeft het onderzoek uitgewezen dat 

dit op onderdelen moet worden genuanceerd. De basisnorm voor het Museumregister stelt dat van ieder object 

minimaal de volgen informatie is vastgesteld.  

 

 Objectnummer 

 Objectnaam 

 Objectomschrijving 

 Verwervingsgegevens 

 Standplaats 

 

Vooral de standplaatsregistratie is verre van compleet. Tijdens het locatiebezoek is geconstateerd dat er in 

Adlib relatief veel standplaatsgegevens ontbreken of dat er 'onbekend' is ingevuld. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 

niet goed is geregistreerd welke objecten zijn opgeslagen in het depot van de COVRA. 

 

De achterstanden in de digitale registratie en documentatie van de collectie zijn zowel kwantitatief als 

kwalitatief van aard. 

 

1. Niet alle objecten zijn in Adlib geregistreerd. Dit geldt bijvoorbeeld de collectie tegels.  

2. Circa 1.400 objecten zijn dubbel geregistreerd. 

3. Niet alle velden van de basisregistratie zijn ingevoerd of correct ingevoerd. Met name betreft dit de 

standplaatsregistratie en de eigendomsvermelding. 

4. Minder dan de helft van de objecten heeft een digitale afbeelding. 

5. Objecten zijn niet of niet correct gelabeld of fysiek genummerd. 

6. De meeste in het verleden voor vervreemding geselecteerde  objecten bevinden zich nog in de 

museumruimten en zijn niet uit het registratiesysteem verwijderd.  

 

    
 

Veldnaam Adlib percentage  
 

 
objectnummer 100% 

 

 
eigendom onbekend 

 

 
objectnaam 95% 

 

 
beschrijving 86% 

 

 
verwerving 70% 

 

 
standplaats 60% 

 

 
afbeelding 38% 
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Conclusies 

Hoewel het muZEEum erop is gericht dat van alle objecten de voor opname in het Museumregister 

minimaal vereiste informatie wordt vastgelegd, is dit laatste in de praktijk niet (volledig) het geval.  
 

Toegankelijkheid 

Onderzoek aan de collectie 

Hoewel de collectie beschikbaar is voor onderzoek gebeurt dit slechts zeer sporadisch. Ongeveer eens per twee 

jaar komen mensen onderzoek doen in het muZEEum waarvoor collectiestukken worden geraadpleegd. In de 

afgelopen 5 jaar is er iemand geweest die fotoboeken heeft bekeken en iemand die een muntweegschaal voor 

publicatiedoeleinden heeft onderzocht.  

 

Bruiklenen 

Het bruikleenverkeer betreft objecten die door het muZEEum tijdelijk aan derden worden uitgeleend ten 

behoeve van tentoonstellingen of andere activiteiten, en objecten die door het muZEEum tijdelijk van derden 

worden ontvangen ten behoeve van eigen tentoonstellingen en activiteiten.  

 

Overzicht in- en uitgaande objecten in de afgelopen 5 jaar 

 
      

 Jaar Taak Aantal Objecten  

 
2012 bruikleen IN  6 10 

 

 
  bruikleen UIT 14 100 

 

 
    

 

 
2013 bruikleen IN  5 45 

 

 
  bruikleen UIT 5 11 

 

 
    

 

 
2014 bruikleen IN 7 130 

 

 
  bruikleen UIT 3 15 

 

 
    

 

 
2015 bruikleen IN 5 60 

 

 
  bruikleen UIT 9 35 

 

 
    

 

 
2016 bruikleen IN 4 90 

 

 
  bruikleen UIT 5 50 

 

 
     

 

Digitale toegankelijkheid 

De digitale toegankelijkheid van de collectie via internet is beperkt, wat de externe zichtbaarheid niet ten goede 

komt. Er zijn 2.207 items van de collectie 'Zeeuws Maritiem' en 190 items van de collectie ‘muZEEum en 

Gemeentearchief' (Wim Hofman) te vinden op de website www.maritiemdigitaal.nl. Op de website 

www.zeeuwseankers.nl zijn 995 items te vinden. Dat aantal wordt dit jaar uitgebreid zodra de nieuwe 

technische infrastructuur (Hub3) operationeel is.  

Het muZEEum heeft in de strategische visie 2017-2020 als doelstelling voor het collectiebeheer geformuleerd 

de collectie toegankelijker te maken door digitalisering.  

 

Conclusies 

De collectie is fysiek toegankelijk. Van de mogelijkheid om ter plekke onderzoek te doen naar de collectie 

wordt weinig gebruikgemaakt. 

Objecten uit de collectie worden regelmatig uitgeleend.  

De collectie is digitaal beperkt toegankelijk.  

 

 

http://www.maritiemdigitaal.nl/
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Bewaaromstandigheden 

Depotruimten 

Alle depotruimten zijn tijdens het onderzoek bezocht. 

 

Interne depotruimtes 

De depotruimtes in het museum zijn over het algemeen slecht toegankelijk, onoverzichtelijk en (te) vol. 

Daardoor kunnen objecten (tijdelijk) onvindbaar of beschadigd raken en wordt het interne transport bemoeilijkt.  

 

Het kleine depot in de keldergewelven is smal, overvol en er is nauwelijks manoeuvreerruimte.  

 

De klimaatcondities in het open depot zijn niet ideaal. In het verleden zijn lekkages geweest met als gevolg 

beschadigingen van collectiestukken. Naast het feit dat het depot klimatologisch niet in orde is wordt de ruimte 

als werkruimte gebruikt. Het is onhandig, niet goed toegankelijk en daardoor zijn er risico’s voor de voorwerpen 

en personeel.  

 

Het muZEEum wil het open depot in de nabije toekomst verplaatsen naar de Tobagozaal, waar veel stabielere 

klimaatcondities zijn. Met het oog op het behoud van de collectie is dat zeer zeker aan te bevelen.  

 

De zolder van de pakhuizen is in gebruik als atelier en werkruimte van de collectievrijwilligers, 

quarantaineruimte (met afzonderlijke klimaatbeheersing) en schilderijendepot.  

Het schilderijendepot baart zorgen door de wijze van opberging. Ook hier staat alles krap op elkaar. Metalen 

zitten in plastic omhulsels met onder andere weekmakers dat de metalen aantasten.  

 

De depots worden – zoals hierboven al is aangegeven - in veel gevallen tevens gebruikt als werkruimte. Ook 

liggen er vaak tentoonstellingsmaterialen, schilderijlijsten en conserveringsmateriaal opgeslagen. Het is 

daardoor ondoorzichtig wat tot de collectie behoort en wat verbruiksmateriaal is.  

 

Externe depotzolder 

De zolder is geïsoleerd. Objecten liggen op de vloer. Dat kan geen kwaad, maar is onnodig inefficiënt en de kans 

op schade is groot wanneer medewerkers tussen de objecten door moeten manoeuvreren om een object 

achterin het depot te pakken. De objecten zijn daarnaast erg stoffig. Het is duidelijk dat er al lang niet naar deze 

collectie is omgekeken.  

De zolder kan gekwalificeerd worden als een opslag en verdient niet het predicaat ‘museumdepot’.  

 

Externe depotruimte COVRA 

Het depot bij de COVRA is een gemeenschappelijke voorziening die de COVRA heeft aangeboden aan de 

Zeeuwse musea om te voorzien in de vraag naar depotruimte. Het is geen optimale voorziening. De 

werkomstandigheden zijn er moeilijk omdat medewerkers van het muZEEum zich moeten voegen naar het 

toegangsregime van de COVRA. Het licht is er slecht en de omgeving is lawaaiig. Er liggen enkele honderden 

objecten uit verschillende deelcollecties. Er moeten inventarisaties uitgevoerd worden om na te gaan wat er 

exact ligt, mogelijk gevolgd door een afstotingsoperatie. Hier wreekt zich de gebrekkige standplaatsregistratie 

zoals eerder gesignaleerd. 

 

Omgevingscondities 

Voor het minimaliseren van het verval van de collectie is het van belang dat de objecten onder stabiele 

klimaatcondities (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) worden bewaard en dat de lichtniveaus niet te 

hoog zijn. Het muZEEum meldt dat de meest kwetsbare collectie in de best geconditioneerde ruimte staat. Er 

worden structureel klimaatmetingen (relatieve vochtigheid en temperatuur) verricht en incidenteel 

lichtmetingen. Ook wordt er regelmatig gecontroleerd op schimmels- en plaagdieren. Indien nodig worden er 

maatregelen genomen.  

Ten behoeve van dit onderzoek konden geen actuele lichtmetingen aangeleverd worden. 
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Museum 

Op basis van beschikbare meetgegevens van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de 

museumruimtes kan geconcludeerd worden dat de relatieve luchtvochtigheidbeheersing aandacht vraagt.1  De 

rv percentages schommelen tussen de 25% en 65%. Dat zijn waarden die enerzijds te droog zijn en anderzijds 

te vochtig. Afgifte en opname van vocht door objecten kan leiden tot scheurvorming, barsten, corrosie en 

aantasting door schimmels. 

Een analyse van de omgevingscondities is opgenomen in de bijlage 7. 

 

De Kazematten 

Het klimaat in de vitrines van de Kazematten is tijdens het locatiebezoek gemeten. 

De koudste vitrine was op dat moment 6,6 graden en de warmste 13,7 graden. 

De luchtvochtigheid varieerde van 56,8% tot 64,3%. Vanwege de aard van het gebouw kan worden 

aangenomen dat de waarden relatief stabiel zijn. De silicagel doet zijn werk en de waarden zijn acceptabel.  

 

COVRA 

In de twee depotruimtes bij de COVRA worden door het bedrijf zelf klimaatmetingen verricht. Het klimaat is 

stabiel. Fluctuaties doen zich voor als er wordt gewerkt. Voor kwetsbare objecten (bijvoorbeeld organisch 

materiaal) is dit depot niet geschikt. 

Het muZEEum moet veel moeite doen om de klimaatgegevens te krijgen. Ze worden niet structureel 

doorgestuurd. Een oplossing is om zelf enkele dataloggers neer te leggen, zodat die depotlocatie beter 

gemonitord kan worden. 

 

Fysieke conditie van de collectie 

De fysieke conditie van de objecten is over het algemeen goed. Tijdens de locatiebezoeken zijn geen zaken 

geconstateerd die direct zorgen baren. Incidenteel kunnen zich situaties voordoen waardoor objecten 

beschadigd raken, zoals in het geval van de lekkage in het open depot. Bovendien is de inrichting van de 

depotruimtes in het museum zodanig dat er een verhoogd risico op beschadiging is (toegankelijkheid, 

verplaatsing, opbergsystemen). 

De objecten worden regelmatig door de collectiemedewerkers gecontroleerd op hun fysieke conditie. Indien 

nodig worden passende maatregelen genomen. 

Tijdens het locatiebezoek is geconstateerd dat er voorwerpen van de maritieme collectie  met in aanleg 

instabiel materiaal (in bruikleen van de RCE) in depot liggen, alwaar de bewaaromstandigheden niet optimaal 

zijn. Dit is een potentieel risico. 

 

Conclusies 

De depotruimtes laten te wensen over. Ze zijn over het algemeen slecht toegankelijk, onoverzichtelijk en 

(te) vol en worden ook gebruikt voor andere functies dan alleen voor opslag van collecties.   

De omgevingscondities zijn redelijk, maar de monitoring van het klimaat en het licht verdient meer en 

structurelere aandacht. De beheersing van de relatieve luchtvochtigheid in het museum is niet optimaal. 

 

 

Veiligheidszorg 

Het muZEEum beschikt over een calamiteitenplan dat gericht is op behoud van de collectie. Het plan bevat een 

prioriteitenlijst van collectiestukken ten behoeve van de hulpdiensten. Het calamiteitenplan wordt momenteel 

geüpdatet omdat er wat verouderde gegevens in staan.  

In 2012 is een brandoefening in het museum gehouden. 

 

Conclusies 

Het veiligheidsbeleid voldoet aan de basisnorm. 

 

 

  

                                                             
1 Er waren alleen meetgegevens beschikbaar uit de periode januari – mei 2017. Langjarige meetgegevens bieden de 
mogelijkheid tot een nauwkeuriger en genuanceerdere analyse van de klimaatcondities. 
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Personeel 

Medewerkers in vaste dienst 

Het muZEEum heeft zeven personeelsleden in vaste dienst, waaronder een conservator en een medewerker 

Beheer & Behoud.  

Het onderstaande schema geeft inzage in de functies en de uren die volgens het muZEEum aan het 

collectiebeheer worden besteed.  

 
Toerekening uren collectiebeheer door muZEEum  

 
      

 
functie 

uur p/w 
totaal 

percentage 
collectie 

uur p/w 
collectie 

 

 Directeur 16 20% 3,2  

 Conservator 36 75% 27,0  

 Communicatie 22 10% 2,2  

 Administratie 16 33% 5,3  

 Vrijwilligers & Officemanager 36 40% 14,4  

 Beheer & Behoud 28,8 85% 24,5  

 Hoofd Techniek & Ondersteuning 22 40% 8,8  

 Totaal uur p/w 176,8 47% 85,4  

 Totaal fte 4,9 fte  2,4 fte  

      

 

Het muZEEum hanteert geen urenverantwoordingssysteem. De toerekening van taken aan collectiebeheer is 

gebeurd op basis van praktijk en inschatting en een ruime interpretatie van de taken die betrekking hebben op 

het collectiebeheer.  

 

Complicerend is de verwevenheid tussen de takenpakketten van de verschillende medewerkers, die feitelijk -in 

meer of mindere mate- alle aspecten van het museumwerk raken. In een relatief kleine museumorganisatie als 

die van het muZEEum ligt dat ook voor de hand.  

 

Kritische opmerking betreft het realiteitsgehalte van de toerekening, met andere woorden heeft de betreffende 

medewerker ook daadwerkelijk de beschikking over de direct aan het collectiebeheer toegerekende uren. De 

medewerker Beheer & Behoud heeft bijvoorbeeld ook andere taken zoals zogeheten sleutelhouderstaken, 

waaronder de coördinatie van de openstelling van het museum en front-officetaken. Daarvoor zou dan ‘slechts’ 

15% van de werktijd (4,3 uur p/w) beschikbaar zijn. 

 

Met als uitgangspunt de in het kader van dit onderzoek geformuleerde taken die volgens de SCEZ direct tot het 

collectiebeheer kunnen worden gerekend, komt de toerekening van de personele inzet aan collectiebeheer er 

anders uit te zien.  

 
Toerekening uren collectiebeheer door SCEZ  

 
       

 
 functie 

uur p/w 
totaal 

percentage 
collectie 

uur p/w 
collectie 

 

 Schaal 11 Directeur 16 20% 3,2  

 Schaal 11 Conservator 36 75% 27,0  

 Schaal 11 Communicatie 22 0% 0  

 Schaal 9 of  10 Administratie 16 0% 0  

 Schaal 7 Vrijwilligers & Officemanager 36 0% 0  

 Schaal 7 Beheer & Behoud 28,8 85% 24,5  

 Schaal 7 Hoofd Techniek & Ondersteuning 22 20% 4,4  

  Totaal uur p/w 176,8 33% 59,1  

  Totaal fte 4,9 fte  1,6 fte  
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Op basis van de door het muZEEum aangeleverde werk- en taakomschrijvingen verrichten de 

medewerkers Administratie, Communicatie en de Vrijwilligers & Officemanager géén directe taken op 

het gebied van collectiebeheer. Ondersteunende (indirecte) taken van deze medewerkers kunnen wel 

tot de overhead worden gerekend.  

 

Het muZEEum heeft naar inzicht van de SCEZ 1,6 fte personeel in loondienst ten behoeve van het beheer van 

de collectie van ruim 19.000 objecten. De vraag blijft of deze formatie ook daadwerkelijk, direct aan het 

collectiebeheer ten goede komt. Hierboven is al aangegeven dat de situatie in de museumpraktijk anders kan 

zijn, omdat medewerkers binnen de hun voor collectiebeheer beschikbare tijd ook tijd moeten besteden aan 

andere zaken. Het is zaak hier opperste transparantie in te krijgen.  

 

De taken die de medewerkers op basis van de door het muZEEum aangeleverde informatie verrichten voor het 

collectiebeheer zijn in overeenstemming met de taken zoals die breed in de museumsector worden gehanteerd.  

 

De bestaande functiebeschrijvingen en de functiewaarderingen zijn in het kader van dit onderzoek niet nader 

onderzocht. Wel is geconstateerd dat de conservator een relatief hoge schaalindeling (schaal 11) heeft. Schaal 

10 is volgens het Functiehandboek Musea gebruikelijker (bijlage 4).  

 

Taken collectiebeheer gekoppeld aan personeel 

In het onderstaande schema zijn de taken die in het kader van dit onderzoek vallen onder collectiebeheer 

gekoppeld aan de functies. 

 

Taakcluster Uitsplitsing Functie 

 

Collectiebeleid 

 

- Collectiebeleidsplan 

- Vervreemding en verwerving 

 

Directeur 

Conservator 

Registratie en documentatie 

 

 

- Collectieregistratie 

 

Medewerker Beheer & Behoud 

Conservator  

Toegankelijkheid collecties  

 

- Fysieke toegankelijkheid 

- Bruiklenen  

- Digitale toegankelijkheid 

 

Medewerker behoud & beheer 

Conservator 

Bewaaromstandigheden  

 

- Depotbeheer  

- Omgevingscondities 

- Fysieke conditie  

Medewerker Beheer & Behoud 

Conservator 

Hoofd techniek & ondersteuning 

 

Veiligheidszorg 

 

- Calamiteitenplan Conservator 

Medewerker Beheer & Behoud 

 

Opleiding en training - Opleidingsplan Directeur 

Conservator 

Medewerker Beheer & Behoud 

 

 

Voor het collectiebeheer zijn de functies van conservator en met name die van medewerker Beheer & Behoud 

cruciaal. De taken en daaruit voortvloeiende werkzaamheden moeten gezien de toekomstige ontwikkelingen 

nog eens goed en in onderlinge samenhang tegen het licht worden gehouden. Dat is ook noodzakelijk voor een 

verantwoorde toedeling van uren en fte’s.   

In het kader van het onderzoek is hiervoor een eerste aanzet gedaan in de vorm van 

conceptfunctiebeschrijvingen voor de functies van conservator (uitsluitend met betrekking tot collectiebeleid) 

en medewerker collecties (bijlagen 4 en 5). 
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Overzicht vrijwilligers 

Het muZEEum heeft momenteel 62 vrijwilligers.  

De inzet van de 5 vrijwilligers ten behoeve van het collectiebeheer ziet er volgens opgave van het muZEEum 

omgerekend in uren als volgt uit. 

 

Inzet vrijwilligers collectie 

 
     

 
functie 

uur p/w 
totaal 

percentage 
collectie 

 

 Objectregistratie (en Fotografie) 8 100%  

 Objectregistratie (en Fotografie) 11 100%  

 Preventieve conservering 12 100%  

 Fotografie 3 tot 4 100%  

 Fotografie 0 tot 4 100%  

 Totaal uur p/w ca. 36 100%  

 Totaal fte 1 fte   

     

 

De tijd en de inzet van de vrijwilligers is versnipperd. Het muZEEum heeft het voornemen om de collectiegroep 

dit jaar uit te breiden, maar men hikt aan tegen werving en begeleiding. De investering in tijd die daarvoor nodig 

is ontbreekt. Men zou er graag een goede Adlib vrijwilliger bij hebben, maar die zijn schaars. Niet iedereen is 

geschikt en gemotiveerd voor collectiebeheer.  

 

Opleiding en training 

Medewerkers en vrijwilligers worden structureel getraind in collectiebeheer. Dat heeft er mede voor gezorgd 

dat het kennisniveau van de medewerkers en vrijwilligers hoog is. 

In bijlage 8 is een overzicht van de in 2016 gevolgde trainingen opgenomen.  

 

Conclusies 

Het muZEEum beschikt over een vaste formatie van 1,6 fte ten behoeve van het beheer van alle 

collecties. Nader onderzocht moet worden of die formatie ook daadwerkelijk en direct aan het 

collectiebeheer wordt besteed. Op dit moment is er geen sprake van een normale beheerssituatie want er 

zijn grote achterstanden. Taken en werkzaamheden zijn in beeld, maar verdienen met het oog op 

toekomstige ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang nog aandacht. 

Het muZEEum heeft momenteel geen tijd om te investeren in uitbreiding van de groep vrijwilligers.   
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4 Kosten collectiebeheer 

Het onderzoek heeft zich conform de opdracht beperkt tot de personele kosten die direct verband houden met 

het collectiebeheer. De huisvestingskosten zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

 

Kosten op basis van de huidige situatie 

Overzicht personeelskosten collectiebeheer volgens muZEEum 
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 Directeur 16  20%  80%   

 Conservator 36  75%  25%   

 Communicatie 22  10%  90%   

 Administratie 16  33%  67%   

 Vrijwilligers & 
Officemanager 

36  40%  60%  
 

 Beheer & Behoud 28,8  85%  15%   

 Hoofd Techniek & 
Ondersteuning 
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40%  60%  
 

             

   € 299.525   € 139.571   € 159.954  

   100%   47%   53%  

         

 
In het overzicht zijn de overige personeelskosten automatisch aan de publiekstaken toegerekend. 

Toelichting personeelskosten collectiebeheer volgens muZEEum 

De zeven personeelsleden hebben volgens het muZEEum elk een onderdeel ‘collectie’ in hun takenpakket. Bij 

elke functie is door het muZEEum een bepaald percentage voor rekening van de kostensoort ‘collectie’ 

gebracht. Dit komt neer op 47% van de formatie. Aan de categorie huisvesting is door het muZEEum geen 

formatie gekoppeld. 

 

Totale kosten volgens muZEEum 

De totale kosten van het muZEEum bedragen conform de door het muZEEum aangeleverde begroting 2017  

€ 473.750, waarvan € 139.571 ten behoeve van personeel voor de collectie. Naast de personeelskosten zijn er 

ook kantoorkosten en overige uitvoeringskosten aan het collectiebeheer toegerekend, waaronder € 1.650 voor 

directe kosten voor de collectie c.a.. 
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Overzicht personeelskosten collectiebeheer volgens SCEZ 
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 Directeur 16  20%  80%   

 Conservator 36  75%  25%   

 Communicatie 22  15%  85%   

 Administratie 16  15%  85%   

 Vrijwilligers & 
Officemanager 

36  15%  85%  
 

 Beheer & Behoud 28,8  85%  15%   

 Hoofd Techniek & 
Ondersteuning 
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20%  80%  
 

             

   € 299.525   € 119.212   € 180.313  

   100%   40%   60%  

         

 

Toelichting personeelskosten collectiebeheer volgens SCEZ 

Voor de berekening van de huidige kosten voor het collectiebeheer is de SCEZ uitgegaan van de 1,6 fte die 

direct aan het collectiebeheer te koppelen valt. Zie hiervoor het vorige hoofdstuk (paragraaf personeel). Het 

gaat om 4 personeelsleden (33% van de formatie).  

Voor de indirecte personeelskosten die aan het collectiebeheer kunnen worden toegerekend (de kosten van 

Communicatie, Vrijwilligers & Officemanager en Administratie) is een overheadpercentage van 15% 

gehanteerd. 

Overzicht aanvullende kosten collectiebeheer 
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 Kantoorkosten  € 12.300 40% € 4.930 60% € 7.370  

 Overige 
uitvoeringskosten 

 € 43.475 36% € 15.517 64% € 27.958 
 

         

 Totale kosten  € 55.775   € 20.447   € 35.328  

         

 

Toelichting aanvullende kosten collectiebeheer 
De overige kosten die in de door het muZEEum aangeleverde begroting toegerekend kunnen worden aan 

collectiebeheer bedragen € 20.447. 

Het zijn kosten voor collectieregistratie (licentie Adlib en een deel van de automatiseringskosten), 

collectiematerialen (verpakking, opslag, conservering) en verzekering van de collectie (€ 7.800).  

De materiële budgetten voor het collectiebeheer in de begroting 2017 van het muZEEum zijn beperkt, zelfs als 

er sprake zou zijn van een optimale beheersituatie. Om achterstanden in collectieregistratie en 

bewaaromstandigheden aan te pakken zijn substantieel hogere bedragen nodig. 

 

Totale kosten collectiebeheer 

De totale kosten voor het collectiebeheer op basis van de huidige situatie bedragen voor de SCEZ   

€ 139.659, waarvan € 119.212 ten behoeve van personeel voor de collectie en € 20.447 kantoorkosten en 

overige uitvoeringskosten. 
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Kosten kernfuncties 

Een onderzoek naar alle relevante functiebeschrijvingen, de functiewaardering en het functiegebouw van het 

muZEEum viel buiten de scope van het onderzoek. Wel is gekeken naar de kernfuncties voor het 

collectiebeheer, die van conservator en medewerker collecties. Deze functies met onderliggende beschrijving 

en takenpakket moeten, in welke organisatorische situatie dan ook, gewaarborgd zijn. 
 

Functiebeschrijvingen en functieomvang 

Voor beide functies zijn door de SCEZ in het kader van dit onderzoek conceptfunctiebeschrijvingen opgesteld 

(bijlage 4 en 5). Hiervoor is onder andere gekeken naar het Functiehandboek Musea van de Nederlandse 

Museumvereniging. In de conceptbeschrijvingen zijn alle taken en werkzaamheden verwerkt die voor het 

collectiebeheer noodzakelijk zijn. Tevens is in percentages een indicatie gegeven van de tijd die aan de 

verschillende onderdelen moet worden besteed.  

De functieschaal is indicatief en gebaseerd op de functiebeschrijvingen van het Functiehandboek Musea. De 

functieomvang is eveneens indicatief, waarbij de geschatte aard en de omvang van de gemeentelijke collectie 

(circa 13.000 objecten, gevarieerde samenstelling en gemiddeld complex) als uitgangspunt is genomen. 

Uitgangspunt verder is een normale beheersituatie (in een sobere, doch doelmatige setting) waarin geen sprake 

is van grote achterstanden in het collectiebeheer.  
 
Conservator 

De zwaartepunten in deze functie liggen bij het collectiebeleid, het opstellen, initiëren en coördineren van 

(collectie)plannen en projecten, en het zorg dragen voor collectiebeheer en collectieregistratie.   

In de conceptfunctiebeschrijving zijn niet de in een museumcontext gebruikelijke andere (publieks)taken van 

een conservator opgenomen. 

De functieschaal wordt ingeschat op minimaal 10.  

De functieomvang wordt ingeschat op minimaal 0,4 fte.  
 
Medewerker collecties  

De zwaartepunten liggen bij het collectiebeheer (waaronder ook depotbeheer) en collectieregistratie.   

De functieschaal wordt ingeschat op minimaal 7.  

De functieomvang wordt ingeschat op minimaal 0,8 fte. 

 

Personeelskosten  

Voor een indicatie van de personeelskosten (werkgeverslasten) is gekeken naar de Museum cao 2016-2018 

(salarisschalen per 1 oktober 2017). Uitgegaan is van het maximum van de betreffende salarisschaal.  

 

              

  Functie uur p/w Fte Brutoloon Loonkosten   

  Conservator 14,4 0,4 € 18.562 € 27.000   
  Medewerker collecties 28,8 0,8 € 28.214 € 41.000   

  Totaal 43,2 1,2 € 46.776 € 68.000   

              

  

Het brutoloon is exclusief eindejaarsuitkering (3,15% van het jaarsalaris) en vakantietoeslag (8% van het 

maandsalaris).  

Voor de opslag voor werkgeverslasten op het brutoloon is rekening gehouden met een gemiddelde opslag van 

45%. Dit is inclusief eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, loonheffingen en pensioenpremie.  

 

Naast de kosten voor de twee kernfunctionarissen moet voor het collectiebeheer rekening worden gehouden 

met andere loonkosten. Die hangen echter sterk af van de organisatie waarin de kernfuncties worden 

ondergebracht. Bepalend hiervoor zijn hoe en bij wie de (beleids)verantwoordelijkheden zijn belegd en hoe en 

bij wie de ondersteuning (overhead).  

Verder zullen er kosten moeten worden begroot voor onder andere opleiding en ontwikkeling.  
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5 Benchmark collectiebeheer 

Museana 2016 

Om een beeld te krijgen van de middelen die het muZEEum en vergelijkbare musea inzetten voor het 

collectiebeheer is een referentiegroep geselecteerd van musea die qua omvang en samenstelling van de 

collectie gelijkwaardig zijn. 

De gegevens voor de benchmark zijn gegenereerd uit Museana. Dit is het benchmarksysteem voor musea, die 

zijn aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging. Er doen 210 musea aan mee.  

 

Bij een dergelijke benchmark past relativering. De gegevens voor Museana zijn door de musea zelf ingevoerd. 

Daardoor kunnen verschillen optreden die de onderlinge vergelijking kunnen vertroebelen. Bovendien is iedere 

museumsituatie weer anders. Toch geeft de benchmark wel een indicatie van hoe de personele middelen die het 

muZEEum voor het collectiebeheer inzet zich verhouden tot die van andere musea met een vergelijkbare 

collectieomvang. 

 

 

Benchmarkonderzoek 

Er is gekeken naar de gegevens van het muZEEum en tien andere musea op basis van een vergelijkbare 

collectieomvang, uitgaande van ruim 13.000 objecten (gemeentelijke collectie).  

 

Verklaring kolommen 

muZEEum  = muZEEum 

Selectiegroep  = gemiddelde van tien musea met gelijkwaardige omvang van collectie (gemiddeld 12.620 

objecten). De musea in deze groep zijn: Museum de Fundatie (13.297 objecten), Museum De Locht Limburg 

(10.500 objecten), Museum Joure (10.000 objecten), Museum Stad Appingedam (11.000 objecten), Museum ’t 

Oude Slot (15.000 objecten), Museum van de 20e eeuw (16.500 objecten), Museum Veenendaal (15.000 

objecten), Purmerends Museum (10.000 objecten), MOTI (12.000 objecten), Westlands Museum (12.900 

objecten). 

 

 
 

   
 

 
Collectie muZEEum 

selectie-
groep 

 

 
Aantal objecten collectie 17.000 12.620 

 

 
% Collectie eigendom rijk 11% 0% 

 

 
% Collectie eigendom provincie 1% 5% 

 

 
% Collectie eigendom gemeente 70% 2% 

 

 
% Collectie eigendom museum 4% 78% 

 

 % Collectie eigendom bruikleen musea 12% 2%  

 
% Collectie eigendom bruikleen 
particulieren 2% 14% 

 

     

     

 
   

 

 
Oppervlakte muZEEum 

selectie-
groep 

 

 
Oppervlakte depot (m2) 123 173 

 

 
% Oppervlakte depot 6% 10% 
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Werkzame personen muZEEum 
selectie-

groep 

 

 
Aantal werkzame personen totaal 65 89 

 

 
Aantal werknemers op eigen loonlijst 7 9 

 

 
Aantal vrijwilligers 55 78 

 

 
Aantal stagiair(e)s 3 2 

 

 
% Werknemers op eigen loonlijst 11% 20% 

 

 
% Vrijwilligers 85% 77% 

 

 
% Stagiair(e)s 5% 3% 

 

     

 
    

 

 
   

 

 
FTE (functionele indeling) muZEEum 

selectie-
groep 

 

 

Aantal FTE functie collectie (loonlijst) 1,2 1,0 

 

 
Aantal FTE functie collectie (vrijwilligers) 0,9 0,8 

 

 
% FTE functie collectie (loonlijst) 22% 23% 

 

 
% FTE functie collectie (vrijwilligers) 11% 11% 

 

 
   

 

  
     

 

 

Toelichting 

Collectie 

 Het eigendom van de collectie van het muZEEum wijkt significant af van de musea uit de selectiegroep. 

 

Oppervlakte 

 De oppervlakte van het depot van het muZEEum is laag (123 m2, 6%) ten opzichte van musea uit de 

selectiegroep (circa 173 m2, 10%).  

 

Werkzame personen 

 De musea in de selectiegroep werken zowel met vaste krachten als vrijwilligers.  

 Het aantal werkzame personen bij het muZEEum is lager dan dat van de musea uit de selectiegroep (65 om 

89). 

 

FTE (functionele indeling) 

 Museumfuncties die gericht zijn op de collectie en als zodanig in Museana zijn verwerkt betreffen: 

registratiemedewerkers, registrars, documentalisten, depotmedewerkers, conservatoren en 

restauratoren.  

 De 1,2 fte van de eigen loonlijst wijkt af van de 2,4 fte die het muZEEum in het kader van het onderzoek 

opgeeft. Dat is deels verklaarbaar omdat sommige museumfuncties niet in Museana zijn meegerekend, 

zoals de functies van Directeur en Hoofd Techniek & Ondersteuning.  

 De 1,2 fte van de eigen loonlijst wijkt nauwelijks af van de 1,0 fte die de musea in de selectiegroep hebben 

opgeven.  

 Het aandeel van vrijwilligers in de functie collectie is gelijkwaardig (0,9 fte versus 0,8 fte).  
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6 Samenvattende analyse 

Collectiebeheer 

Het muZEEum zorgt naar vermogen voor een goed beheer van de gemeentelijke collectie van ruim 13.000 

voorwerpen. Deze taak wordt serieus genomen, het personeel en de vrijwilligers zijn gemotiveerd en deskundig 

en er wordt met de beschikbare middelen het maximale resultaat gehaald.  

Tegelijkertijd heeft het onderzoek uitgewezen dat er sprake is van achterstanden en aandachtspunten ten 

aanzien van het collectiebeheer. Mede daardoor voldoet het muZEEum niet (volledig) meer aan enkele 

basisnormen van het Museumregister. Dit is een situatie die niet uitzonderlijk is in de museumwereld en vaker 

voorkomt, ook bij geregistreerde musea. Voor het muZEEum geldt de bijzondere omstandigheid dat voor het 

beheer van de gemeentelijke museale collectie een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente kan 

worden gesloten. Alvorens daartoe over te gaan ligt het voor de hand dat er sprake is van een beheersituatie 

die voldoet aan de basisnormen, of een realistisch uitvoeringstraject om binnen afzienbare tijd aan die 

basisnormen te voldoen.  

 

Collectiebeleid 

Er is geen actueel collectieplan  

De gemeente moet een nieuw meerjarig collectiebeleidsplan maken, waarin het beleid en de visie voor de 

langere termijn op het gebied van collectie is vastgelegd. Dit plan is in het kader van de Erfgoedwet de 

verantwoordelijkheid van de gemeente.  

De Stichting MMZ moet – binnen de kaders van het door de gemeente vast te stellen nieuwe 

collectiebeleidsplan -  een actueel en meerjarig collectiebeheerplan opstellen waarin het beleid en de visie ten 

aanzien van het verwerven, registreren, digitaliseren, behouden en afstoten van collecties die in beheer zijn 

gegeven in onderlinge samenhang wordt beschreven. Dit plan is eveneens vereist voor het Museumregister.  

 

De eigendomssituatie en beheerverantwoordelijkheid ten aanzien van diverse deelcollecties is niet formeel 

vastgelegd  

Dit geldt onder andere ten aanzien van de gemeentelijke collectie, de Scheldecollectie en de Rooswijkcollectie. 

Er moet antwoord worden gegeven op de vraag of de gemeente zich ook verantwoordelijk voelt voor het 

beheer van de collecties die geen eigendom zijn van de gemeente, maar wel door het muZEEum worden 

beheerd.  Dat kan gevolgen hebben voor de omvang van de gemeentelijke collectie.  

 

Er is geen actueel beleid voor vervreemding en verwerving 

Mede in het licht van het bovenstaande is het belangrijk dat wordt vastgesteld welke collecties of objecten op 

basis van beleidsmatige en strategische keuzes in de toekomst kunnen worden vervreemd of verworven.  

 

Registratie en documentatie 

De collectieregistratie in Adlib is niet volledig 

 Een deel van de collectie is niet in Adlib geregistreerd. Het gaat om circa 6.000 objecten, waaronder 

de tegelcollectie, de muntencollectie en diverse andere objecten. 

 Van circa 4.500 objecten is de standplaats niet ingevuld of staat er ‘onbekend’. 

 Circa 1.400 objecten zijn dubbel geregistreerd.  

 

Een deel van de af te stoten collectie is feitelijk niet afgevoerd en bevindt zich nog in de depots 

Concrete gegevens over de aantallen objecten ontbreken, maar het is evident dat bij feitelijke vervreemding de 

beheerlast voor het muZEEum zal verminderen.  

 

Toegankelijkheid 

Digitale ontsluiting 

De collectie is digitaal beperkt toegankelijk. Digitale toegankelijkheid behoort in de optiek van de SCEZ tot op 

zeker niveau ook tot de basale collectietaken. 
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Bewaaromstandigheden 

De depotsituatie laat te wensen over 

De depots zijn over het algemeen slecht toegankelijk, onoverzichtelijk, (te) vol en worden ook gebruikt voor 

andere functies dan alleen voor opslag van collecties. Er is daardoor een verhoogd risico op beschadiging.  

De dislocaties dragen niet bij aan efficiënt depotbeheer. De onvolledige collectieregistratie versterkt dit.  

In veel gevallen voldoet de wijze waarop objecten zijn opgeborgen niet om ze te beschermen tegen fysieke 

schade, stof of geleidelijke degradatieverschijnselen (als gevolg van slecht of wisselend klimaat, vocht, 

schadelijke gassen, licht, ongedierte). 

 

Omgevingscondities  

De monitoring van het klimaat en het licht verdienen meer en structurelere aandacht. De beheersing van de 

relatieve luchtvochtigheid in het museum is voor verbetering vatbaar. 

 

Personeel 

Volgens het muZEEum wordt 47% van de huidige formatie besteed aan de collectiebeheer (2,4 fte). Dat komt 

overeen met een bedrag van € 139.571 (begroting 2017). Hier komen dan de kantoorkosten overige 

uitvoeringskosten nog bij. In totaal gaat het om € 161.503. 

De SCEZ komt uit op een percentage van 33% van de huidige formatie (1,6 fte), hetgeen overeenkomt met een 

bedrag van € 119.212. Dit is inclusief de overhead. Hier komen dan de kantoorkosten en overige 

uitvoeringskosten nog bij. In totaal gaat het om € 139.659. 

 

 

Kosten regulier collectiebeheer 

De personeelskosten voor een sober en doelmatig, maar verantwoord collectiebeheer worden op basis van de 

door het muZEEum aangeleverde begroting 2017 door de SCEZ lager ingeschat dan het muZEEum. Het verschil 

is verklaarbaar vanwege de taken die het muZEEum wel en de SCEZ niet aan collectiebeheer toekent.  

 

Afhankelijk van de precieze organisatorische inbedding en rekening houdend met het lage ambitieniveau van de 

gemeente voor sober en doelmatig beheer is naar schatting 1,2 fte voor collectiebeheer (0,8 fte medewerker 

collecties en 0,4 fte conservator) toereikend voor een collectie van ongeveer 13.000 voorwerpen, hetgeen 

overeenkomt met een bedrag van circa € 68.000. Daarbovenop moet rekening worden gehouden met een 

overhead voor de indirecte taken van 15% (€ 10.200). Met de kantoorkosten en overige uitvoeringskosten  

(€ 20.500) komt het totaalbedrag uit op circa € 98.700. 

 

Er moet dan wel sprake zijn van een voldoende beheersituatie, zonder substantiële achterstanden zoals op dit 

moment het geval is. 

Met de huidige bezetting van personeel en vrijwilligers en met het huidige takenpakket en de huidige 

taakverdeling is het inlopen van achterstanden op het gebied van registratie en documentatie niet mogelijk.  
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7 Conclusie en aanbevelingen 

Algemeen 

De kosten (exclusief huisvestigingskosten) voor een sober en doelmatig beheer van de gemeentelijke 

museumcollectie dat voldoet aan de basisnormen worden geschat op afgerond circa € 99.000. Het betreft 1,2 

fte personeelskosten voor collectiebeheer (0,8 fte medewerker collecties en 0,4 fte conservator), een overhead 

van 15% voor indirecte taken, en kantoorkosten en overige uitvoeringskosten. Dit betreft een schatting die 

losstaat van de huidige organisatorische inbedding en uitgaat van een voldoende beheersituatie.  

 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er in de afgelopen jaren door omstandigheden achterstanden in het 

collectiebeheer zijn ontstaan, waardoor het muZEEum momenteel niet meer aan alle basisnormen van de 

Museumnorm 2015 voldoet. Met de huidige personele bezetting en taakverdeling zijn die slechts zeer beperkt in 

te lopen. Er ontbreekt bovendien uitvoeringsbudget van enig volume. 

 

Indien bij ongewijzigd beleid deze achterstanden niet worden ingelopen en er niet doelgericht wordt gewerkt 

aan de aandachtspunten dan komt de status van geregistreerd museum in gevaar. Bovendien loopt het 

muZEEum het risico dat de achterstanden toenemen. 

 

Prioriteiten en aanbevelingen 

De prioriteit voor de korte termijn kan het beste worden gelegd bij het inlopen van de achterstanden op het 

terrein van het collectiebeleid en de collectieregistratie.  

 

Collectiebeleidsplan 

Actualisering van het collectiebeleidsplan (verantwoordelijkheid gemeente) en het opstellen van een 

collectiebeheerplan (verantwoordelijkheid muZEEum), met name het onderdeel vervreemding en verwerving, 

verdient op korte termijn hoge prioriteit. De omvang en de samenstelling van de gewenste museumcollectie, 

alsmede het beleid in dezen zijn bepalend voor het (toekomstig) beheer en dus van belang voor een eventuele 

dienstverleningsovereenkomst.  

Het collectiebeleidsplan moet richting geven aan de te ondernemen acties, waaronder bijvoorbeeld het 

depotbeheer en het verbeteren van de bewaaromstandigheden.  

 

Collectieregistratie 

De meest arbeidsintensieve opgave zit hem in het inlopen van de achterstanden op het gebied van de 

collectieregistratie. Deze opgave kan het beste in projectvorm worden opgepakt, met inzet van tijdelijk/externe 

projectmedewerkers. Daaronder kunnen zich ook heel goed vrijwilligers of net afgestudeerde vakkrachten 

bevinden. De inzet van professionele, goed opgeleide en deskundige mensen, die de continuïteit en de kwaliteit 

waarborgen is een voorwaarde voor het welslagen. Dit soort projecten zijn arbeidsintensief en veronderstellen 

een lange adem. 

Voor het maken van een projectplan kan gebruik worden gemaakt van de rapportage van het muZEEum over 

de inventarisatie van de collectie uit 2014. 

 

Het is niet mogelijk om in dit stadium een precieze kostenbegroting voor een collectieregistratieproject te 

maken. Maar op basis van eerder door de SCEZ begeleide en uitgevoerde registratieprojecten, kunnen wel wat 

rekenmodellen voor de tijdsinvestering worden gehanteerd. 

 

 Voor basisregistratie in Adlib circa 4 objecten per uur (per medewerker). Het betreft naar schatting in 

totaal circa 6.000 objecten, wat neerkomt op circa 1.500 uur werk. 

 Voor standplaatscontrole circa 8 objecten per uur (per medewerker). Het gaat in principe om de 

gehele gemeentelijke collectie van ruim 13.000 objecten na aftrek van de circa 6.000 objecten die 

hierboven zijn genoemd. Dat komt neer op circa 875 uur werk.  

 

Voor het inlopen van de achterstanden op het gebied van de collectieregistratie is de aanbeveling om extra 

budgetsubsidie beschikbaar te stellen. Met twee vrijwilligers uit het huidige collectieteam (0,5 fte) en een 

deskundige externe projectmedewerker (0,4 fte, schaal 7) moet het haalbaar zijn om de achterstanden binnen 

een periode van twee jaar in te lopen. Voor dit project worden de totale kosten voor een periode van twee jaar 

geschat op ongeveer € 60.000. Het betreft 0,4 fte personeelskosten voor een medewerker collectieregistratie 
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(schaal 7, € 20.500 per jaar), een overhead van 15% voor indirecte taken (€ 3.075 per jaar), en kantoorkosten 

en overige uitvoeringskosten zoals materialen (€ 6.150 per jaar).  

 

Het verdient aanbeveling om bij een dergelijk registratieproject ook te voorzien in het maken van ontbrekende  

foto’s van de objecten ten behoeve van de digitale (online) ontsluiting. Ook op dat terrein heeft het muZEEum 

nog een achterstand in te lopen. 

 

Tot slot 

Om te komen tot een realistisch uitvoeringstraject om binnen afzienbare tijd aan die basisnormen te voldoen is 

een herziene clustering van taken met daarbij behorende formatie-aanpassing nodig.  

 

Het is in dat opzicht belangrijk dat er tussen de gemeente en het muZEEum snel overeenstemming komt over 

de te volgen koers en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat de 

gemeente en het muZEEum ieder voor zich alsook gemeenschappelijk in de afgelopen jaren de nodige tijd en 

aandacht hebben besteed aan de museumcollectie. Terecht, want de collectie is waardevol en verdient een 

zorgvuldige benadering. Beide partijen hebben hun verantwoordelijkheden: de gemeente als eigenaar en het 

muZEEum als beheerder. Het is nu zaak om op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid die zorgvuldigheid 

te koppelen aan snelheid in besluitvorming en uitvoering.  
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