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Jaarverslag VRM 2010 

 
Inleiding 

Het jaar 2010 is voor de VRM enerverend op zowel het werkgeversfront 
als het politieke. De pensioendiscussie bereikt een hoogtepunt met het 

rapport over het voorbestaan van ons pensioenfonds SFP en het besluit 
aansluiting te zoeken bij een grotere broer. Op het CAO-vlak koopt de 

VRM tijd tot juli 2011 door met de bonden een eenmalige uitkering van 
600 euro af te spreken. Op het politieke front eist de kabinetsformatie 

veel aandacht van de vereniging, vanwege de discussie over eventuele 
bezuinigingen op de kunsten. Daarnaast heeft de formatie directe 

personele gevolgen voor de VRM: onze voorzitter wordt geroepen tot het 
informateurschap en vervolgens tot het ministerschap. De VRM gaat op 

zoek naar een opvolger. Aan deze wisseling van de wacht ging een andere 
vooraf. Na het vertrek van Herma Hofmeijer naar het Nationaal Historisch 

Museum benoemt het bestuur Toine Berbers tot directeur. 

 
 

Politieke ontwikkelingen 
Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte bepaalt dat er 200 

miljoen euro op de kunsten moet worden bezuinigd. Hoewel er staat dat 
de musea zo veel mogelijk zullen worden ontzien, beginnen er al kort na 

het aantreden van de nieuwe staatssecretaris, Halbe Zijlstra, gure winden 
te waaien. De toon wordt vlak voor het tot stand komen van 

regeerakkoord gezet door het demissionaire kabinet Balkenende IV dat op 
Prinsjesdag bij de musea 30 miljoen over 2011 weghaalt (19 miljoen 

aankoopfonds, 6 miljoen Nationaal Historisch Museum en 5 miljoen met 
het schrappen van de matchingsregeling). Daar komt de incidentele 

bezuiniging van de bouwkosten van het NHM nog bij. 
 

Zijlstra laat al snel weten dat er voor alle instellingen die op de 

kunstbegroting staan kortingen komen van 2,2 procent over 2012 en 5 
procent in 2013. Hiermee haalt hij een deel van zijn doelstelling van 200 

miljoen binnen. Uit de lopende subsidies moet dan nog eens 125 miljoen 
komen. Aanvankelijk wil hij deze bezuiniging in 2014 laten ingaan, zodat 

de getroffenen zich nog enigszins kunnen voorbereiden. Maar in het 
voorjaar van 2011 wordt duidelijk dat de klap al in 2013 zal vallen. Ook 

maakt Zijlstra snel duidelijk dat de net opgerichte basisinfrastructuur in 
zijn geheel op de schop gaat. Hij wil de handen vrij houden en maakt 

duidelijk dat voor de korting op de 125 miljoen de kaasschaaf in de lade 
blijft. In december laat Zijlstra weten dat er voor zijn grote korting vijf 

criteria zijn: eigen inkomsten en cultureel ondernemerschap, 
publieksbereik, jeugd en educatie, (inter)nationaal belang van de collectie 

en regionale spreiding. De Raad voor Cultuur wordt gevraagd de 
instellingen op deze punten de maat te nemen. 
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In de contacten met politici en ambtenaren voert de VRM de volgende lijn: 
 De musea nemen op allerlei manieren hun eigen 

verantwoordelijkheid om publiek te trekken en extra 

inkomsten te verdienen.  
 De musea werken op zakelijk niveau veel samen. Dit wordt 

verder uitgebreid, fuseren ligt ingewikkelder. 
 Uit de visitatierapporten blijkt dat de musea het doorgaans 

goed doen. 
 Bezuinigingen komen bij musea veel harder aan omdat een 

derde van de subsidie op gaat aan huur en 20 procent aan 
verantwoord collectiebeheer.  

 Doe iets aan het rondpompen van huisvestingsgeld en de 
gedwongen winkelnering bij de Rijksgebouwendienst. 

 We werken aan het beter meten van onze prestaties en willen 
meer invulling geven aan de prestatieafspraken 

 De musea hebben de afgelopen jaren al meer bezuinigd dan 
de andere kunsten. 

 

Rond de jaarwisseling komen er nog somberder berichten uit Den Haag. 
Op het departement worden draaiboeken uitgewerkt met kortingen op 

musea tot 25 à 30 procent. Dit is ook het percentage dat de raad voor 
cultuur als uitgangspunt neemt. De VRM komt in het geweer en besluit op 

een buitengewone conferentie in het Nederlands Openlucht Museum zelf 
plannen te ontwikkelen voor het rijksmuseale stelsel. Er wordt in een brief 

contact gelegd met Zijlstra, die zegt geïnteresseerd te zijn in de VRM-
plannen voor samenwerking en bundeling. Ook politici worden in kennis 

gesteld van de draconische draaiboeken. Als in juni eindelijk de 
bezuinigingsbrief van Zijlstra arriveert, weten de musea dat ze 

verhoudingsgewijs gespaard worden en dat hun korting gemiddeld zo’n 7 
á 8 procent zal bedragen. De invoering van de eigen inkomstenorm is een 

jaar vervroegd. Wie over 2010 en 2011 gemiddeld onder de 17,5 procent 
zit, wordt gestraft. Zo dreigen Meermanno en Boerhaave in de problemen 

te komen. De uitkomst is voor musea noch steeds niet mis, maar wel een 

heel ander verhaal dan het hakwerk dat de podiumkunsten en beeldende 
kunst ondergaan. 

 
 

Raad voor Cultuur 
Het bestuur van de VRM voert enkele gesprekken met de Raad voor 

Cultuur. Het eerste was nog gericht op het verschil van inzicht hoe nodig 
het is dat de raad bij het maken van de sectoranalyse de  musea toch 

weer individueel bezoekt, terwijl de VRM in de veronderstelling verkeert 
dat zo’n precieze aanpak niet meer nodig is vanwege de langjarige 

subsidiëring. Dit gesprek verloopt in vriendelijke sfeer. Na de 
kabinetsformatie wordt duidelijk dat de langjarige subsidiëring wordt 

ingetrokken. De contacten met de Raad richten zich nu meer op de 
bezuinigingen, waarbij de Raad meteen aangeeft de musea even zwaar 
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aan te willen slaan als de andere kunsten. Van VRM-kant wordt 

onderstreept dat dit rampzalig zou uitpakken en tot onbedoelde en 
onomkeerbare schade zou leiden op een moment dat de musea het 

cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel hebben gezet. 

 
 

Pensioen 
Eind 2009 rijst bij het bestuur van de SFP de vraag of dit pensioenfonds 

een oplossing is voor een probleem dat niet meer bestaat. Bij de 
privatisering in de jaren ’90 had het ABP de geprivatiseerde instellingen 

buiten de deur gezet. Deze richtten daarom de Stichting Federatief 
Pensioenfonds (SFP) op. Maar na de kredietcrisis ontstaat er grote twijfel 

over het bestaansrecht van dit kleine pensioenfonds dat zowel voor 
werkgever en werknemer erg duur is. Omdat de kosten voor de werkgever 

zo zoetjes aan onbetaalbaar worden, wordt het opbouwpercentage 
verlaagd. Ook besluit het bestuur tot een onderzoek naar de toekomst. Dit 

verschijnt in april vergezeld van het advies dat aansluiting bij een groot 
pensioenfonds verre te verkiezen is boven zelfstandig verder gaan.  

 

Opheffen SFP 
De deelnemers nemen het advies over, waarna het bestuur aansluiting 

zoekt bij ABP en Zorg en Welzijn (PFZW). Aanvankelijk lijkt het ABP zijn 
oude deelnemers weer liefdevol aan de borst te sluiten, maar in de loop 

van de zomer worden de onderhandelingen moeizamer en ze stranden in 
oktober. Op dat moment komt PFZW met een nieuw, gunstiger aanbod 

dat heel aantrekkelijk is, maar waarover wel voor 1 maart 2011 een 
beslissing moet vallen. Dit moment valt midden in de reeks 

voorlichtingsbijeenkomsten die de VRM samen met SFP, AWVN en de 
bonden houdt op vier plekken in het land. Op de eerste bijeenkomst in 

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam wordt de toehoorders nog een overgang 
naar ABP voorgehouden. In Leiden, Utrecht en Apeldoorn is het PFZW 

geworden. De VRM kiest snel hiervoor in de hoop dat de overgang geen 
nieuwe vertraging oploopt en de 70 andere werkgevers het grootste lid 

(65 procent) zullen volgen. Dit heeft niet het gewenste effect, want tegen 

het eind van 2010 blijkt dat nog er nog alom getwijfeld wordt – ook in het 
SFP-bestuur. Tot twee maal toe deadlines worden overschreden en de 

datum van 1 maart dreigt in gevaar te komen.  
 

Per januari naar PFZW 
De VRM besluit na overleg met de AWVN tussen Kerst en Oud en Nieuw 

definitief en onmiddellijk over te stappen naar PFZW. De 
waardeoverdracht zal later plaatsvinden, voorafgaand daaraan vindt de 

opbouw vanaf 1 januari 2011 plaats bij PFZW. Nu deze kogel door de kerk 
is, volgen meer werkgevers. SFP slaagt er in de loop van 2011 in voor alle 

bedrijven een oplossing te vinden. Het merendeel gaat naar PFZW, 
enkelen naar het ABP en voor een paar wordt een particuliere verzekeraar 

in de arm genomen. SFP gaat in liquidatie en de portefeuille wordt in 
fasen liquide gemaakt. Als De Nederlandsche Bank eind juni 2011 zegt 
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geen bezwaar te maken tegen de aansluiting bij PFZW, kan SFP de zaak 

beklinken en wordt de verdere afwikkeling in gang gezet.  
 

 

CAO 
Op 1 juli loopt de CAO af. Met de bonden wordt afgesproken pas later de 

onderhandelingen te openen om eerst de kabinetsformatie en de gevolgen 
van een regeerakkoord voor de musea af te wachten. De verwachting is 

ook dat er tegen die tijd meer zicht is op de ontwikkelingen rond SFP. Als 
begin oktober de onderhandelingen van start gaan, is duidelijk dat de 

kunsten onder het kabinet Rutte zware tijden tegemoet gaan. De bonden 
wordt duidelijk gemaakt dat er behoudens de koopkrachtverbetering van 

2 procent door de overgang van het pensioen geen loonruimte in zit. In 
2008 en 2009 was de CAO van de VRM met loonstijgingen van 3,25 

procent bovengemiddeld royaal. De crisis en het kabinetsbeleid staan 
geen verdere stijgingen toe. De bonden willen een loonsverhoging van 1,5 

procent. 
 

Begin 2011 wordt een compromis bereikt met een tussentijds akkoord 

over de periode 1 juli 2010 – 1 juli 2011. Afgesproken is dat er eenmalig 
600 euro naar rato van het dienstverband wordt uitgekeerd en dat een 

gezamenlijk voorstel voor het prépensioen wordt ingebracht in de deze 
onderhandelingen. Tot 1 juli zullen geen gedwongen ontslagen vallen als 

gevolg van kabinetsbezuinigingen. 
 

 
Activiteit in werkgroepen: 

 
RGD-platform 

 
Na een presentatie van de Rijksgebouwendienst op de ledenvergadering in 

december 2009, wordt besloten om geregeld contact te hebben tussen 
VRM en RGD. Er wordt een platform in het leven geroepen met 

vertegenwoordigers van het Zuiderzeemuseum, Scheepvaartmuseum, 

Openlucht Museum, Naturalis, Rijksmuseum en Meermanno, dat met de 
RGD de communicatie wil bevorderen en mogelijke wrijvingspunten uit de 

wereld wil helpen. Complicerend is dat de RGD te kampen heeft met 
verschillende bezuinigingsrondes. Er worden bijeenkomsten gehouden in 

Het Scheepvaartmuseum (april) en het Rijksmuseum (oktober). Als tegen 
de jaarwisseling duidelijk wordt dat de staatssecretaris overweegt de 

huisvesting weg te halen bij de RGD wacht het platform de ontwikkelingen 
af. In zomer geeft OCW aan verzelfstandiding van de huisvesting te willen 

onderzoeken. De VRM richt een nieuwe werkgroep RGD in.    
 

 
 

Publieke Waarde en Meetindicatoren 
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In het openbare debat speelt de manier waarop publieke instellingen 

omgaan met de door hen verkregen belastinggelden een steeds grotere 
rol. De VRM heeft onderwerp opgepakt met de oprichting van een 

werkgroep publieke waarde van musea die moderne methoden onderzoekt 

voor het afleggen van rekenschap en verantwoording. Gebleken is ook dat 
OCW niet tevreden is over de huidige vorm van prestatieafspraken met de 

musea.  
 

Onder leiding van Jan Willem Sieburgh die zich als zakelijk directeur bij 
het rijksmuseum sterk heeft verdiept en zijn partner Robert de Bruijn gaat 

de werkgroep van start die bestaat uit de directeuren van het 
Geldmuseum, Openlucht Museum, Oudheden, Scheepvaartmuseum, 

Volkenkunde, Van Gogh en Zuiderzeemuseum. Het doel is om rond april 
2011 een eerste rapportage te overleggen. Dit is intussen gebeurd. 

 
 

Eigen Inkomsten 
Na de discussie over een verhoging van de eigen inkomsten van musea is 

in de cultuurplanperiode 2009-2012 de matchingsregeling in het leven 

geroepen. De overheid wil de instellingen in de Basisinfrastructuur 
stimuleren in het cultureel ondernemerschap. Wie meer eigen verdiensten 

binnenhaalt, krijgt van OCW extra geld. Omdat de toeloop massaal is, 
blijkt de beschikbare tien miljoen ontoereikend om 1 op 1 uit te keren. 

Aanvragers krijgen veertig procent van de eigen verdiensten als extraatje 
erbij in plaats van de gehoopte honderd procent.  

 
Voorts is afgesproken dat de musea in 2012 minimaal 17,5 procent van 

hun inkomsten zelf moeten verdienen en daarna elk jaar een procent 
meer. De VRM had in 2009 een bijeenkomst gehouden om ervaringen uit 

te wisselen. Omdat duidelijk wordt dat onder het nieuwe kabinet dit 
percentage een steeds zwaardere rol gaat spelen, besluit de VRM 

deskundigheid van buitenaf erbij te betrekken. We organiseren een reeks 
workshops met Ralph Levie en Theo van Koolwijk van Warner. De aftrap 

vindt plaats in februari 2011.     

 
 

Andere activiteiten: 
 

Museumtours 
In Museumtours is de VRM penvoerder om met partners een digitale 

rondleiding in een museum te ontwerpen. Bezoekers die eenmaal thuis 
zijn moeten nog eens achter de computer de hoogtepunten langs kunnen 

en mensen die tentoonstellingen hebben gemist, moeten die thuis kunnen 
inhalen. Deelnemende musea zijn Keramiekmuseum Princessehof, het 

Muiderslot en het Amsterdams historisch museum (geen VRM-lid). Het 
project krijgt een innovatiesubsidie van Economische Zaken van 240.000 

euro. Partners zijn TiMe, het bureau van Petra Timmer en Max Meijer, 
ProMuse Wehman en Fanu, kleine creatieve bedrijfjes. De digitale 
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museumtour is een van de zes projecten die worden gehonoreerd uit 

tachtig inzendingen. Het project gaat voortvarend en gedegen van start 
naar tevredenheid van de musea en van agentschap NL, het toeziend 

uitvoeringsorgaan van Economische Zaken.  

 
Museumtours komt evenwel in woelig vaarwater als Fanu, de 

licentiehouder van de software, failliet dreigt te gaan. Vlak voor het zover 
is, weten de partners de licenties uit de boedel van Fanu te halen. Het al 

enigszins betrokken bedrijf Louter ontwikkelt de software nu verder. Dit 
heeft intussen geleid tot het gereed komen van digitale tours door de drie 

musea, die op 14 april 2011 feestelijk ten doop zijn gehouden in het 
Trouw-gebouw.   

 
De VRM grijpt de ontwikkeling van Museumtours ook aan om een 

workshop innovatie te geven op het Museumcongres in Enschede. Max 
Meijer wordt betrokken bij de voorbereiding. In twee goed bezochte 

sessies ondervraagt Toine Berbers Saskia Bak (Keramiekmuseum 
Princessehof), Michael Huyser (Zuiderzeemuseum) en Jan Willem 

Sieburgh (Rijksmuseum) over hun ervaringen met innovatie. De drie 

vertellen hoe ze in eigen huis waarborgen dat vernieuwing een 
automatisch proces is.   

 
 

Nationaal Archief 
 

De erfgoedinspectie heeft in een rapport van november 2009 vastgesteld 
dat er bij de rijksmusea achterstanden bestaan in de archiefbewerking en 

overdracht aan het Nationaal Archief (NA). Het NA trekt bij OCW aan de 
bel en verzoekt om via de VRM dit probleem aan de orde te stellen. OCW 

is bereid een  geldbedrag beschikbaar te stellen dat de musea op weg 
moet helpen om hun achterstanden goed te maken. In september houden 

twee vertegenwoordigers van het NA een presentatie op de 
ledenvergadering bij Naturalis in Leiden. Besloten wordt om in een 

werkgroep een plan van aanpak te maken en hiervoor het 

Basisselectiedocument van Rijksmuseum als uitgangspunt te nemen. Dit 
BSD is goedgekeurd door het NA. In de werkgroep nemen deel: 

Volkenkunde, Oudheden en het RKD. Het plan is intussen gemaakt en 
besproken met het NA. Het BSD is ter goedkeuring aan het NA 

aangeboden. 
 

 
Juridisch eigendom collecties 

 
Bij OCW bestaat onduidelijkheid over het juridisch eigendom van museale 

verwervingen na het moment van de verzelfstandiging. Geschieden deze 
verwervingen namens het rijk of namens de musea zelf of door hen in het 

leven geroepen stichtingen. Het rijk zou van de VRM een duidelijk 
standpunt willen in deze kwestie. Uit discussie binnen het bestuur en 
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onder de leden blijkt dat een groot deel van de leden namens het rijk 

verwerven, maar enkele andere musea stellen zich op het standpunt dat 
ze in het geval er minder dan 50 procent rijksgeld is gemoeid bij een 

verwerving, ze namens de museale stichting verwerven en dat het rijk dus 

geen juridisch eigenaar is van het verworven object. De weerslag van 
deze discussie en het niet eensluidende standpunt worden vervat in een 

brief aan de minister. 
 

 
Benoeming leden van de Raad van Toezicht 

 
Een ander punt voor OCW is de benoeming van raad van toezicht. Tot nu 

toe worden nieuwe leden door het museum voorgedragen aan de minister, 
die vervolgens benoemt. De minister is evenwel niet helemaal tevreden 

over de achtergrond van de voorgedragen kandidaten. Ze vindt dat deze 
te veel uit dezelfde (mannelijke, vijftig+) hoek komen en wil daarom af 

van het recht tot benoemen. De VRM is sterk gekant tegen dit voornemen, 
dat als een vergroting van afstand tussen Rijk en de rijksmusea wordt 

ervaren. De VRM zou juist meer betrokkenheid van het rijk willen en laat 

de minister weten te hechten aan de ministeriële benoeming. Vanuit Den 
Haag komt bericht dat men het afschaffen van dit benoemingsrecht toch 

wil doorzetten, maar de daadwerkelijke beslissing is door het kabinet 
Rutte nog niet genomen. 

 
   

Schadevergoeding mislukken beroepszaak bij de Raad van State 
 

Door een fout van het advocatenkantoor Croon-Davidovich heeft de Raad 
van State het beroep van de rijksmusea tegen de korting op de 

huurpenningen op formele gronden verworpen. In 2009 besloten 
zeventien rijksmusea dit kantoor hiervoor aansprakelijk te stellen en 

namen zij het kantoor Unger Hielkema in de arm om deze zaak te 
begeleiden. Dit kantoor stelt Croon-Davidovich aansprakelijk voor de 

geleden schade, die in de miljoenen loopt. Houthoff Buruma, de advocaat 

van Croon-Davidovich, verwerpt deze aansprakelijkheidsstelling in 
september, waardoor dit een slepende zaak dreigt te worden. De VRM 

besluit om het risico te nemen dat het uitdraait op een rechtszaak.  
 

De minister krijgt ook een waarschuwingsbrief dat de VRM zich het recht 
voorbehoudt om in de toekomst in beroep te gaan als er opnieuw 

kortingen komen op de huisvestingssubsidie. Dit lijkt in zoverre effect te 
sorteren dat bij de in december aangekondigde kortingen op de 

cultuursubsidies een uitzondering wordt gemaakt voor de huur.  
 

De zaak tegen Croon Davidovich loopt intussen nog door. 
 

 
Visitaties 
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De visitatiecyclus wordt in 2010 volgens schema verder afgewerkt. Elf 

musea krijgen bezoek van de commissie. De resultaten worden aan de 
bewindspersoon gerapporteerd en verschijnen op de website van de VRM. 

Over het algemeen reageren de musea heel positief op dit instrument, dat 

destijds door henzelf als instrument voor kwaliteitsverbetering is 
ingevoerd en dat de minister heeft omarmd door zich opdrachtgever te 

maken. Ook het departement vindt dat het goed loopt, al stelt het wel 
vragen bij de onderlinge vergelijkbaarheid. Dit is indertijd geen hoofddoel 

geweest van de operatie, maar ook enkele musea hebben intussen 
aandacht gevraagd voor dit onderwerp. 

 
Eind 2010 wordt een eerste aanzet gegeven tot een evaluatie, onder meer 

door een vergelijking te maken met Vlaanderen. Er zijn ook signalen dat 
de vragenlijst eenvoudiger kan. Als bekend wordt dat het nieuwe kabinet 

voornemens is de basisinfrastructuur te ontmantelen en het onzeker is of 
het visitatie-instrument wordt gehandhaafd, wordt deze evaluatie tijdelijk 

stopgezet. Met de leden moet worden besloten welke plaats de visitatie in 
de toekomst moet innemen 

  

   
P&O 

In 2010 heeft de commissie P&O vijf maal vergaderd. Tijdens deze 
vergaderingen is veel gesproken over de eerder besproken 

pensioenovergang naar PFZW. Daarnaast kwamen thema’s aan de orde 
als functiewaardering, competentiemanagement en beloningsbeleid, al 

dan niet ondersteund door externe deskundigen. 
De commissie P&O speelt verder een centrale rol in de onderlinge 

uitwisseling van CAO-kennis uit de praktijk en adviseert de CAO-delegatie 
wanneer het bijvoorbeeld gaat over het toetsen en aanvullen van de CAO-

inzet richting de bonden en het kritisch bezien van huidige CAO-artikelen. 
Ook dit jaar werd de inbreng van de commissie zeer op prijs gesteld. Op 

verzoek van de commissie heeft de VRM modernisering van het 
functiehandboek voor eind 2011 op de agenda gezet. Enkele leden hebben 

medewerking toegezegd. 

 
 

Financiën 
De commissie Financiën komt twee maal bijeen. Veel musea stellen 

vragen over hoe ze in de jaarrekening om moeten gaan met de eigen 
inkomsten. Besloten wordt in een kleine commissie (Teylers, Oudheden en 

Boerhaave) een gedragscode te formuleren die aansluit bij het handboek 
van OCW. Dit stelt de musea in staat om op een en dezelfde manier de 

eigen inkomsten in de boeken te verwerken. De code wordt in het najaar 
aanvaard.  

 
 

Museana 
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De VRM spreekt op de ledenvergadering in juni de wens uit dat de 

gegevensbank Museana verder wordt versterkt. Enkele grotere potentiële 
leden worden individueel benaderd met als doel de toepasbaarheid te 

vergroten. De VRM besluit bovendien de mogelijkheid van toetreding van 

de NMV te onderzoeken.  

In 2010 hebben 64 musea de vragenlijsten ingevuld. Van de 85 Museana-
leden hebben er 12 in het geheel niets ingevuld en negen onvolledig. 

Museana huurt tijdelijk expertise in om de ontbrekende gegevens alsnog 
voor het eind van het jaar toe te voege. Dit lukt in de meeste gevallen. 

Het blijkt evenwel voor veel musea een grote opgave om de vragenlijst 
geheel in te vullen. Overwogen wordt voor kleinere musea een Museana 

Lite te ontwerpen en zo de respons op te krikken. 

Met de NMV wordt eind 2010 een beginselakkoord bereikt. De NMV doet 

een investering van 20/m in Museana, stelt een 1/5 fte beschikbaar voor 
statistische arbeid en de directeuren maken een gemeenschappelijk 

toekomstplan met financiële onderbouwing en plannen voor publicaties. 
 

Er is daarnaast contact met het CBS dat overweegt de frequentie van zijn 
gegevensverzameling terug te brengen van twee naar vier jaar. Dit is ook 

aanleiding om te onderzoeken of meer vragen nodig zijn (educatie, 
duurzaamheid).  De uitgebreide vragenlijst van Museana lijkt goed aan te 

sluiten op de beknopte van het CBS, dus combinatie is mogelijk. Besloten 
wordt met het CBS te werken aan een gemeenschappelijke vragenlijst en 

Museana lite, die alle deelnemende musea invullen. Dit levert 

geaggregeerde gegevens op over veel musea.  De musea die zich met 
anderen willen vergelijken, blijven de volledige lijst invullen. Het CBS 

verzamelt nu gegevens over 750 musea en zou in de nieuwe opzet 
minimaal 400 deelnemers willen. OCW toont ook belangstelling en wordt 

betrokken in dit proces. 

 
Nederlandse Museumvereniging 

De directeuren van de NMV en de VRM voeren in het voorjaar gesprekken 
over de onderlinge verhouding en taakafbakening. Er wordt een 

werkafspraak gemaakt dat de NMV zich vooral richt op onderwerpen die 
alle musea betreffen en dat de VRM zich richt op de verhouding met het 

Rijk en de politiek en op Werkgeverszaken. Afgesproken wordt eens per 
maand periodiek overleg te voeren en daar waar nodig elkaar tussentijds 

te raadplegen. De verhouding is open en coöperatief. De NMV zegt toe 
deel te nemen in Museana.  

 
Bureau 

 
Het bestuur neemt afscheid van Evert van Straaten (Kröller Müller), die 

zijn termijn heeft vol gemaakt. Lisette Pelsers (RM Twenthe) wordt zijn 

opvolger.   
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Na het vertrek van de directeur per 1 februari wordt Toine Berbers, oud-
directeur van het filmfonds, tot opvolger benoemd. Hij begint zijn 

werkzaamheden op 6 april. Op het bureau blijven Gea Wold actief als 

secretaris, Rebecca Roskam als projectleider visitaties en Gilian Sluiter als 
administratief medewerker. 

 
Van de plannen tot verhuizing wordt afgezien. Het is mogelijk om in het 

bestaande, met de NMV gedeelde pand, iets meer ruimte te betrekken 
door een kleinere kamer te ruilen met de NMV voor een grotere, waarop – 

indien nodig – drie personen tegelijk aan het werk kunnen zijn.  
 

Ivo Opstelten trekt zich eind 2010 terug als voorzitter van de VRM om zich 
aan het ministerschap te wijden. Na intern beraad besluit het bestuur dat 

het profiel van de nieuwe voorzitter niet zo zeer op een landelijk bekende 
politicus moet zijn gericht, maar meer op een vakbekwame bestuurder die 

de Vereniging door de woelige bezuinigingsjaren kan leiden. Deze wordt 
gevonden in de persoon van Carel van Eykelenburg, de directeur van de 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).  

 
In september neemt de VRM afscheid van Herma met een diner op het 

Muiderslot. Ivo wordt begin 2011 uitgegeten in restaurant de Harmonie in 
Rotterdam.   


