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Inleiding 
2011 is het jaar van de aangekondigde bezuinigingen. Hoeveel gaat het kabinet-Rutte 
korten op de musea? Houdt het zich aan de belofte om erfgoed zo veel mogelijk te 
ontzien? Het voornemen om de cultuurbegroting met 200 miljoen euro te verminderen is 
onheilspellend. Begin 2011 komen er signalen dat ook voor de musea zwaar weer op komst 
is. De vereniging houdt rekening met rampscenario’s en bereidt zich op veel ergs voor. 
Tegen de zomer blijkt dat het voor de meeste musea meevalt met kortingen van 5 tot 
ongeveer 10 procent. De klappen vallen vooral bij de beeldende en podiumkunsten en bij 
het Nationaal Historisch Museum dat zijn net geopende deuren al weer kan sluiten. 
Daarmee is nog niet alle onheil afgewend. De aangekondigde herziening van het 
rijksmuseale stelsel in 2017 voedt de angst dat er een tweede ronde van krimp op komst is. 
Vlak voor kerstmis laat staatssecretaris Zijlstra weten dat hij vanaf 2017 het voor 
rijksmusea beschikbare budget over minder spelers wil verdelen. 
Andere belangwekkende ontwikkelingen in 2011 doen zich voor op het sociale front. De 
overdracht van ons pensioenfonds SFP naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) krijgt in 
juni zijn beslag na een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank. Ook 
wordt een dreigend liquidatietekort door ontwikkelingen op de beurzen en de rentemarkt 
omgebogen in een licht overschot. De bonden stemden in met gefaseerde afschaffing van 
het vroegpensioen. Vlak voor kerst bereikte de cao-delegatie ook nog een loonakkoord met 
de bonden tot eind 2013 

 
Politieke ontwikkelingen 
In de decemberbrief verwoordt Zijlstra vlak voor 2011 zijn uitgangspunten en geeft hij 
naast artistieke kwaliteit vijf criteria waarop hij de kunstenplannen voor de periode 2013-
2016 gaat beoordelen. De raad voor cultuur moet in zijn advisering over de voorgenomen 
bezuinigingen vooral kijken naar publieksbereik, ondernemerschap, educatie en 
participatie, (inter)nationaal belang van de collectie en regionale spreiding. In de eerste 
maanden van 2011 komt uit Den Haag steeds somberder nieuws. Er blijken op het 
departement draaiboeken te liggen die voorzien in kortingen van twintig procent en de 
sluiting van vijftien rijksmusea. Sluiting betekent het in slaapstand brengen van musea 
door hun activiteit te beperken tot het beheer van de rijkscollectie.  
 
Conferentie van Arnhem 
De VRM belegt 24 maart een speciale conferentie in het Openlucht Museum in Arnhem met 
directeuren en leden van de raad van toezicht om een strategie te bespreken. Daarnaast 
worden leden van de Tweede Kamer gewaarschuwd. In het bijzonder wordt de 
regeringscoalitie en gedoogpartner de vraag voorgelegd of een dergelijke rigoureuze 
maatregel wel strookt met het regeer- en gedoogakkoord.  
Op de conferentie in Arnhem wordt onder een schitterend voorjaarszonnetje eensgezind 
een strategie ontwikkeld, waarbij de rijksmusea zelf de regie willen houden in de te 
komen ontwikkelingen. In een verklaring zegt de vereniging zelf de kaders formuleren voor 
betere inrichting van het rijksmuseale bestel en aanpassing van het huidige bestel. In een 
nieuw, robuust model zullen de musea nauw samenwerken in hun wens om ondernemender 
te worden en een breed publiek te bereiken. De musea gaan de dialoog aan met de 
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staatssecretaris, die in beginsel positief reageert, maar tevens te kennen geeft het tempo 
van zijn plannen hoog te willen houden. In een werkgroep wordt in acht bijeenkomsten 
onderzocht wat de weg is die de VRM moet gaan en welke de mogelijkheden zijn voor 
samenwerking. Dit mondt in september uit tot een verklaring waarin de rijksmusea 
aangeven hun krachten op vele terreinen te willen bundelen. Dit voornemen wordt 
overgebracht aan de staatssecretaris maar die laat eind december weten vast van plan te 
zijn het voor rijksmusea beschikbare geld te besteden aan minder rijksmusea. Om de 
kwaliteit te bewaken en internationaal mee te blijven kunnen, komt er tegen 2017 een 
inkrimping van het aantal rijksmusea. De VRM laat hierop weten het eigen onderzoek naar 
een nieuw stelsel tijdelijk stop te zetten tot de staatssecretaris heeft aangegeven wat de 
kaders zijn in de nieuwe opzet. Wel zet de VRM het onderzoek naar 
samenwerkingsmogelijkheden voort.  
 
Raad voor Cultuur  
Zo blijven gedurende 2011 koude en lauwe douches elkaar afwisselen. De doemscenario’s 
van OCW in het voorjaar worden nog zwarter bij de raad voor cultuur die Zijlstra adviseert 
de hele kunstensector – dus ook de musea – met gemiddeld ruim 30 procent te korten. Het 
gesprek dat een VRM-delegatie in januari voert met voorzitter Els Swaab, vertrekkend 
secretaris Kees Weeda, aankomend secretaris Jeroen Bartelse en Lejo Schenk, voorzitter 
museumcommissie, kweekt begrip voor de positie van de musea, die immers al de helft 
van de subsidie kwijt zijn aan huisvesting en collectiebeheer. Maar het brengt het 
adviesorgaan niet af van zijn voornemen de musea stevig aan te pakken. De raad adviseert 
ook om de bezuinigingen een jaar uit te stellen tot 2014, zoals de staatssecretaris 
aanvankelijk ook aankondigt, maar vervolgens intrekt omdat hij OCW’s kunstenplanperiode 
parallel wil laten lopen met lagere overheden en het geld dat hij zo bespaart nodig heeft 
voor zogeheten transitie- en frictiekosten. 
Al snel wordt duidelijk dat het raadsadvies slecht valt bij de staatsecretaris. Hij weigert 
een jaar te wachten en in zijn op 10 juni verschijnende brief blijkt hij de musea toch te 
ontzien. Hij voorziet bij zware bezuinigingen een ‘ongeregisseerde sanering’ onder musea 
en verkiest uitstel tot 2017 met een eraan voorafgaande grondige bestudering van het hele 
stelsel. Alleen het raadsvoorstel om te bezuinigen op wetenschappelijk onderzoek en dit in 
zes musea te concentreren, neemt Zijlstra over. De musea moeten hun beleidsplannen 
voor de periode 2013-2016 uiterlijk 1 februari 2012 indienen, waarna de raad advies 
uitbrengt. Tegen Prinsjesdag 2012 zal duidelijk worden hoeveel de kortingen echt gaan 
bedragen.  
 
Eigen inkomsten 
Ook worden de ijkjaren voor de eigen inkomsten een jaar naar voren gehaald (2010 en 
2011), zodat Boerhaave en Meermanno zich tot het uiterste met acties moeten inspannen 
om te voorkomen dat ze meteen al onder het minimum van 17,5 procent komen en buiten 
spel worden gezet. De raad zal in de loop van 2012 ook een advies uitbrengen over het 
rijksmuseale stelsel. Tegen het eind van 2011 wordt duidelijk dat de adviesaanvragen met 
elkaar in verband zullen worden gebracht en dat Zijlstra de raad uitnodigt in het advies 
over de individuele musea al een voorschotje te nemen op het advies over het stelsel.   
 
 

Nationaal Historisch Museum 
De brief van 10 juni verordonneert ook de sluiting van het Nationaal Historisch Museum. 
Het einde van deze onderneming wordt al in september 2010 ingeluid met het schrappen 
van het budget voor een gebouw. Het museum mag zelf op zoek naar sponsoren voor 
nieuwbouw. De directie besluit een dependance te openen in de Amsterdamse Zuiderkerk 
met veel plek voor tentoonstellingen en gaat naarstig op zoek naar financiers. Ook de 
motie Van der Ham/Peters in november 2010 voorspelt weinig goeds. Deze vraagt voor de 
Tweede Kamer de bestaande activiteit van musea in kaart te brengen op het vlak van de 
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vaderlandse geschiedenis. Een onderzoeksbureau komt met een rapport waarin vooral het 
uiteenlopende karakter van de verschillende activiteiten naar voren komt. Het Nationaal 
Historisch Museum komt nog met een plan om in het leegstaande paleis Soestdijk te 
trekken en een imposante rij hoogleraren geschiedenis pleit in de media voor het 
voortzetten van het initiatief. Het mag allemaal niet baten: het kabinet vindt nieuwe 
investeringen  in dit destijds door de Tweede Kamer in het leven geroepen plan niet meer 
verantwoord in deze tijden van crisis. 
 

Pensioen 
 

Per januari naar PFZW 
Tussen Kerst en Oud en Nieuw 2010 kiest de VRM definitief voor de overstap naar PFZW. 
Daarna gaat het snel. Meer werkgevers volgen en SFP slaagt er in de loop van het voorjaar 
in voor alle bedrijven een oplossing te vinden: PFZW, ABP of verzekeraar. De medewerkers 
van de VRM-musea bouwen vanaf 1 januari pensioen op bij PFZW. De individuele 
waardeoverdrachten komen later, naar verwachting in de loop van 2012. Dit is ook het 
moment waarop alle medewerkers voor het eerst een Uitgebreid Pensioen Overzicht (UPO) 
ontvangen van PFZW. De Nederlandsche Bank geeft eind juni 2011 aan geen bezwaar te 
hebben tegen aansluiting bij PFZW. Een opluchting voor alle partijen, waarna SFP de 
verdere afwikkeling in gang zet. Begin 2012 wordt duidelijk hoe groot of klein het 
verwachte liquidatieoverschot gaat worden. De eerdere angst voor een tekort met 
gedwongen bijbetaling door werkgevers wordt niet bewaarheid.  
 
Dit neemt niet weg dat een spannend jaar in het verschiet ligt voor alle pensioenfondsen in 
Nederland. Dekkingsgraden staan vanwege de lage rentestand en aandelenkoersen zwaar 
onder druk. Veel fondsen zijn daardoor genoodzaakt om vanaf 2013 te korten op bestaande 
pensioenafspraken. Of dit voor PFZW ook gaat gelden, zal moeten blijken. Begin januari 
vertrouwt PFZW er in een mededeling aan de verzekerden op dat het niet nodig zal zijn.  
 
 
CAO 
 
Begin 2011 bereikt de cao-delegatie met de bonden een akkoord voor de periode van 1 juli 
2010  tot 1 juli 2011. Afgesproken wordt dat er eenmalig 600 euro naar rato van het 
dienstverband wordt uitgekeerd en dat een in een werkgroep uit te werken gezamenlijk 
voorstel voor het prépensioen wordt ingebracht in deze onderhandelingen. De VRM belooft 
dat er tot 1 juli geen gedwongen ontslagen vallen als gevolg van kabinetsbezuinigingen. 
 
Op woensdag 2 november 2011 lukt het de CAO-delegatie om een tussentijdse afspraak te 
maken met de bonden over de lang gekoesterde wens tot afschaffing van de 
prepensioenregeling. Bonden en werkgevers zijn het eens dat de regeling niet meer past in 
een tijd waarin medewerkers geacht worden langer door te werken. Daar komt nog bij dat 
de regeling alleen bestaat voor een beperkte groep medewerkers en voor medewerkers 
geboren na 1950 fiscaal onhoudbaar is. Mede hierom wil PFZW de regeling niet opnemen in 
het overdrachtsakkoord. Met de bonden wordt afgesproken dat er voor medewerkers 
geboren voor 1950 niets verandert en dat voor medewerkers geboren in en na 1950 de 
regeling per 1 januari 2012 verdwijnt.  De groep medewerkers geboren in de jaren 1950 tot 
en met 1954 ontvangen ter compensatie een eenmalige uitkering. 
Op 1 juli 2011 liep de CAO VRM af. Voor deze datum hebben de bonden en de werkgevers 
de inzetbrieven uitgewisseld en de onderhandelingen hervat per 2 november 2011. Tijdens 
dit overleg hebben de bonden laten weten niet verder te willen praten tenzij gesproken 
kon worden over een structurele loonsverhoging. Dit paste niet in het mandaat van de 
CAO-delegatie waarna deze besloot om opnieuw mandaat te gaan vragen aan de leden, 
hetgeen gebeurd is tijdens de ledenvergadering van 8 december 2011. 
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Vlak voor het einde van het jaar zaten de bonden en de CAO-delegatie opnieuw aan tafel, 
hetgeen resulteerde in een voorlopig deelakkoord voor een nieuwe CAO met een looptijd 
tot 1 april 2013. Werknemers krijgen 1 januari 2012 structureel een loonsverhoging van 1 
procent. Daar bovenop komt in september 2012 een eenmalige uitkering van 300 euro 
bruto (naar rato en niet pensioengevend). De VRM heeft toegezegd niet aan de 
onregelmatigheidstoeslagen te tornen. 
Op 27 januari 2012 worden de onderhandelingen over de niet-financiële onderwerpen 
hervat waarna de CAO definitief kan worden vastgesteld.  
 
Activiteit in werkgroepen: 
 
Werkgroep stelselherziening 
Na de conferentie in Arnhem wordt de werkgroep stelselherziening geformeerd. Leden zijn 
Saskia Bak (Princessehof), Joël Cahen (JHM), Ties Hilgers (Muiderslot), Rik van Koetsveld 
(Van Gogh), Marjan Scharloo (Teylers), Erik Schilp (NHM). Edwin van der Spek (NHM) voert 
het secretariaat, Toine Berbers (VRM) zit voor. De werkgroep komt acht maal bijeen in de 
Zuiderkerk. Op 2 september wordt onder leiding van Max Meijer op een bijeenkomst met 
extra genodigden in het rijksmuseum onderzocht in hoeverre de VRM-leden hun 
activiteiten moeten bundelen. Naast de werkgroep nemen deel: Pieter Matthijs Gijsbers 
(Openlucht), Wim Pijbes (Rijksmuseum), Peter Rijntjes (JHM), Evert van Straaten (Kröller 
Müller) en Wim Weijland (Oudheden). De groep stelt een verklaring op die verschillende 
stappen en fasen van samenwerking en bundeling aankondigt. De leden nemen dit stuk in 
grote lijnen over en het dient als uitgangspunt in de gesprekken met Den Haag. De 
ledenvergadering in december besluit dat het document een pre-ambule moet krijgen. 
Edwin van Huis. Marjan Scharloo formuleren met voorzitter en directeur de volgende 
passage, gericht aan de staatssecretaris: 
 
Preambule 
De Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) is door u uitgenodigd om mee te denken over een 
‘stelselwijziging’ van het (Rijks)museale bestel. De VRM is ingegaan op deze uitnodiging en wil in constructief 
overleg vaststellen hoe tegemoet te komen aan de veranderende eisen van deze tijd.  
De Rijksmusea beheren, conserveren en tonen de top van het nationale culturele erfgoed voor deze en 
toekomstige generaties. Onze collecties zijn zo belangrijk voor alle Nederlanders dat zij onder de zorg van het 
Rijk zijn gebracht. Dit schept bij u en bij onze stichtingen een bijzondere verantwoordelijkheid.   
De verzelfstandiging van de Rijksmusea in het begin van de jaren negentig is zeer succesvol geweest. De 
veranderde verhouding tot de beleidsbepalende Rijksoverheid heeft tot meer professionaliteit geleid. Er heeft 
een enorme kwaliteits- en efficiëntieslag plaatsgehad. De collecties worden uitstekend beheerd, de gebouwen 
zijn goed onderhouden, publieksgerichtheid en  ondernemerschap zijn sterk verbeterd.  
De musea hebben zelf aangegeven een volgende verbetering na te streven door hun samenwerking uit te 
breiden, de toegankelijkheid van de collecties te verhogen en hun maatschappelijke betekenis verder uit te 
werken. Maar bij de overheid lijkt het ditmaal niet te gaan om verbetering, maar louter om verhoging van de 
efficiëntie. Ondernemerschap en ‘minder voordeuren’ zijn de meest gehoorde uitingen. Dat roept bij de VRM 
de vraag op wat het kader is van de stelselwijziging. Ondernemerschap is zeer belangrijk, maar kan nooit een 
doel op zich zijn. Het is een middel om onze culturele doelen te bereiken. Hetzelfde geldt voor minder 
voordeuren: een middel wellicht voor kostenreductie. Maar als dat het doel is, zijn er wellicht ook andere, 
alternatieve en beter renderende middelen.  
De VRM gaat graag met u in gesprek. Maar de vraag die allereerst beantwoord moet worden is: wat wil het 
Rijk met de musea? Welke waarde wordt toegekend aan de collecties en aan de toegang daartoe. Of simpeler 
gesteld, waarom hebben wij Rijksmusea en wat verwacht het Rijk dat zij voor de maatschappij betekenen? Als 
deze vraag over de randvoorwaarden is beantwoord, kunnen de rijksmusea hun plannen verder uitwerken.  

 
OCW 
De VRM onderhoudt nauw en veelvuldig contact met het departement. Naast het periodiek 
overleg met ambtenaren (elke zes weken) hebben delegaties met voorzitter en andere 
bestuursleden aparte gesprekken met de staatssecretaris en hoge ambtenaren over de 
bezuinigingen en de inrichting van het rijksmuseale stelsel. Ook wordt over specifieke 
onderwerpen overleg gevoerd. Een delegatie uit de werkgroep meten rapporteert over de 
vooruitgang bij de ontwikkeling van graadmeters.  
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De VRM onderhoudt ook contact met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de 
Erfgoedinspectie. Veel directeuren verlenen medewerking aan de totstandkoming van de 
erfgoedmonitor. Ook draagt de VRM bij aan de totstandkoming van de Nederlandse 
Erfgoedbalans, die in 2012 beoogt de musea mee te nemen. 
 
Benoeming leden van de raad van toezicht 
De staatssecretaris besluit in december ten langen leste af te zien van zijn recht tot 
benoeming van de leden van de  leden van de raad van toezicht en deze aan de raad zelf 
te laten. Hij vindt dat hij met het formuleren van de subsidievoorwaarden en het opnieuw 
opstellen van de beheersovereenkomsten voldoende gereedschap in handen heeft om waar 
hij dat nodig acht het beleid van de rijksmusea te beïnvloeden. De kwestie wordt in 2010 
aangezwengeld door Marja van Bijsterveldt die vindt dat de musea bij het voordragen van 
nieuwe leden te veel in dezelfde oude jongens vijver vissen. De VRM verzoekt  haar de 
benoeming toch bij de bewindspersoon te laten. Zijlstra denkt lang na of hij de 
aanbeveling van zijn voorganger overneemt en verzoekt de musea in een brief hun 
statuten aan te passen. Hij stapt ook heen over het bezwaar dat de terugtrekkende 
beweging van de overheid inhoudt dat de musea niet lager semi-overheidsorgaan zijn en 
dus over hun positief resultaat vennootschapsbelasting moeten betalen. In beperkte 
rijksmuseale kring wordt nog naar een fiscale oplossing gezocht voor deze mogelijke 
ongewenste tegenvaller. 
 
Volmacht 
Eind augustus doet het departement van OCW een lelijke misgreep met een brief over de 
volmachten van museumdirecteuren voor het aannemen van schenkingen. In een poging 
het aangaan van dure verplichtingen te beperken, sluit het departement zo door dat 
directeuren in feite geen schenkingen meer kunnen aanvaarden. Er was intern iets 
misgelopen waardoor suggesties van enkele musea en van de VRM niet waren meegenomen 
in de uiteindelijke versie van de brief. Er wordt een nieuwe brief in het vooruitzicht 
gesteld. 
 
Geefwet 
De door het kabinet in het vooruitzicht gesteld geefwet loopt uit op een teleurstelling. Een 
veelbelovend wetsontwerp wordt in de kamer zeer tegen de zin van de staatssecretaris in 
uitgekleed en de aftrekbaarheid van giften wordt fiscaal een stuk minder gunstig dan eerst 
voorzien. OCW kondigt nog wel een campagne aan over de geefwet. 
 
 

Nationaal Archief 
De werkgroep Archieven (Ramses van Bragt (RKD), Paul van Dongen (Volkenkunde),   
Marieke Kroonen (Oudheden) en Toine Berbers(VRM)) stelt in overleg met het nationaal 
archief een stappenplan op om de door de erfgoedinspectie geconstateerde achterstanden 
weg te werken in de archivering bij rijksmusea. OCW heeft 225.000 euro hiervoor 
overgemaakt naar het Nationaal Archief. Van de musea wordt verwacht dat ze mankracht 
leveren bij het uitzoeken wat wel en niet weg kan. Door ziekte en personeelswisselingen 
bij het Nationaal Archief ligt het plan een half jaar stil. Het wordt eind november weer 
opgepakt met het in gang zetten van een schouw. OCW en het Nationaal Archief slaan de 
handen ineen om tot snel resultaat te komen en OCW zegt toe musea bij te staan die 
mankracht te kort komen. Met de deelnemende musea wordt begin 2012 contact gezocht 
over de staat van hun archief. Het bureau Docdirect zal de schouw verrichten.  
 
  
 
 



 

 
 

 

6 

RGD-platform/werkgroep verzelfstandiging huisvesting 
Het in 2010 opgerichte RGD-platform wordt omgevormd tot een werkgroep huisvesting. De 
leden zijn Rik van Koetsveld (van Gogh), Edwin van Huis (Naturalis), Rien Schouten 
(Meermanno) en Ric van Wijk (Scheepvaart). Het oorspronkelijke doel, uitwisseling van 
informatie met de RGD en onvrede over de samenwerking kwam in de schaduw te staan 
van het voornemen van de staatssecretaris om de eigendom van de huisvesting over te 
dragen aan de musea zelf. Hij reageert hiermee op de vele klachten die de musea hebben 
over de samenwerking met de RGD en hij vermoedt dat er aanzienlijk kostenvoordeel is te 
behalen. OCW start een studie die moet leiden tot een concreet overdrachtsplan.  
 
De VRM zelf besluit onderzoeksbureau Finance Ideas opdracht te geven de huidige situatie 
snel door te lichten. Deze eerste schets leidt tot de mogelijkheid van drie aanbevelingen: 
huidige situatie voortzetten (met de wijzigingen bij de RGD), beheer in eigen hand, 
eigendom niet en beheer en eigendom bij het museum. De werkgroep kiest optie twee, het 
departement geeft de voorkeur aan optie drie en kondigt aan met de RGD en Financiën de 
mogelijkheden tot overdracht verder te onderzoeken. Er worden presentaties gegeven aan 
de werkgroep (oktober) en aan de ledenvergadering in december. De kern luidt dat de 
organisatie van de huisvesting gaat veranderen, omdat er in 2013 een nieuw stelsel komt. 
OCW spreekt met alle rijksmusea en kiest een viertal uit om gedetailleerde 
proefberekeningen te maken en om inzichtelijk te krijgen wat de overdracht van eigendom 
in individuele gevallen betekent. Extra kosten als risico’s op asbest, achterstallig 
onderhoud en aan te trekken bouwkundige deskundigheid worden meegenomen. 
  
 Publieke Waarde en Meetindicatoren 
In 2011 levert de werkgroep meten een rapportage af waarin verschillende 
meetindicatoren zijn uitgewerkt. Na ruim vijftig meetinstrumenten in kaart te hebben 
gebracht brengt de werkgroep ze terug naar twaalf graadmeters. Dit resultaat wordt 
voorgelegd aan de leden en besproken met het departement. Dit laatste toont zich zeer 
enthousiast en vraagt toestemming om enkele graadmeters op te nemen in de zelf te 
ontwikkelen prestatie-indicatoren. Om het model binnen de VRM en eventuele andere 
musea goed te kunnen toepassen wordt het bureau van de VRM verzocht om een 
uitgebreide handleiding samen te stellen. Voor de totstandkoming wordt begin 2012 enkele 
deskundige collega’s uit het museale veld gevraagd om mee te denken. Ook wordt met TNS 
NIPO nagedacht over het ontwikkelen van een uniform klanttevredenheidsonderzoek. 
 
 
 
Leergang Eigen Inkomsten 
Het belang van eigen inkomsten blijft in 2011 onverminderd hoog. Niet alleen vanwege de 
eisen van het kabinet maar ook als een middel om toekomstige bezuinigingen het hoofd te 
bieden. De VRM organiseert in samenwerking met Warner Strategy & Fundraising drie 
bijeenkomsten voor de aangesloten musea. De eerste bijeenkomst wordt druk bezocht: 
dertig deelnemers, onder wie zeven directeuren. Voor de meer gespecialiseerde 
vervolgsessies neemt het animo wat af. De resultaten, de opgedane kennis en gedeelde 
ervaringen wordt begin 2012 vastgelegd op de website van de VRM.  
 
Museumtours 
Op 14 april 2011 worden de digitale rondleidingen van de drie deelnemende musea 
(Keramiekmuseum Princessehof, Het Muiderslot en Amsterdam museum) feestelijk ten 
doop gehouden in het Trouwgebouw in Amsterdam. De VRM vervult tijdens het project de 
rol van penvoerder naar agentschap.nl. Met deelnemers en ontwikkelaars spreekt de VRM 
af om het oorspronkelijke concept door te ontwikkelen en waar mogelijk te 
professionaliseren. Inmiddels tonen enkele externe partijen belangstelling voor deze 
digitale tour door het museum. Eind 2011 keurt agenschap.nl, de subsidiegever, de 
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rapportage en verantwoording over het project goed en wordt de resterende subsidie met 
de VRM verrekend.  
 
Schadevergoeding mislukken beroepszaak bij de Raad van State 
De zaak tegen Croon Davidovich over de beroepsfout bij het indienen van bezwaar tegen 
de huurverhoging in 2008 loopt gestaag door. Op 16 december komt de zak uiteindelijk 
voor de rechter. Die doet nog niet meteen uitspraak en wil het deskundigenoordeel horen 
van professor Peter Nicolaï dat de advocaat van de VRM, Els Unger, achter de hand heeft. 
De zaak loopt in 2011 vertraging op omdat Houthof Buruma, de advocaat van de 
tegenpartij het kantoor Croon Davidovich opnieuw opricht om aansprakelijkheid te 
ontlopen. Tijdens de zitting geeft de tegenpartij de beroepsfout toe, maar betwist 
vervolgens het rechts op schadevergoeding omdat het met het bezwaar nooit wat zou zijn 
geworden. Hoewel de rechters vinden dat ze voldoende zijn toegerust om zelf, zonder 
deskundigenoordeel, een vonnis te vellen, willen ze ons toch in de gelegenheid stellen 
onze zaak te laten schragen met een professoraal schrijven. Namens de VRM zijn Els 
Unger, Wout Jeroen Leenders, Willem Bijleveld en Toine Berbers  vertegenwoordigd. De 
tegenpartij bestond uit Victor Affourtit (Houthof Buruma), drie advocaten van Croon 
Davidovich en mr. Evert Jan Boot, de veroorzaker van de beroepsfout.  
 
 

Visitaties 
De visitatiecyclus wordt in 2011 volgens schema verder afgewerkt. Negen musea worden 
door een visitatiecommissie bezocht. De resultaten worden aan de bewindspersoon 
gerapporteerd, aan de raad voor cultuur toegezonden en gepubliceerd op de website van 
de VRM.  Commissies en musea blijven zich afvragen hoe de rapporten door de 
bewindspersoon gebruikt zullen worden.  
 
De staatssecretaris laat in zijn junibrief weten het visitatie-instrument niet langer 
verplicht te stellen voor rijksmusea. Hij beveelt aan ermee door te gaan, maar laat een 
besluit hiertoe aan de musea zelf over. Omdat de raad voor cultuur weer gaat adviseren 
over de beleidsplannen en individuele aanvragen van musea, zou er te veel stapeling van 
verantwoording komen. De administratieve lastendruk zou toenemen, terwijl het kabinet 
terugdringen van bureaucratie juist hoog in het vaandel heeft. 
 
Hoewel het visitatieproces, en met name de zelfevaluatie, als een extra belasting wordt 
gevoeld, zijn musea voornamelijk positief over het instrument. De ledenvergadering 
besluit dat het proces moet worden voortgezet. Hiertoe wordt in 2013 een begin gemaakt. 
In 2012 wordt het proces met de laatste vier visitaties afgerond. In een evaluatie van het 
model (basisdocumenten en werkwijzen) zal bekeken worden hoe de VRM in de toekomst 
de visitatie wil aanpakken. Daarin zal het probleem van de onderlinge vergelijkbaarheid 
aan de orde komen en het doel worden verduidelijkt: is de visitatie een 
managementinstrument voor kwaliteitsbewaking of een controle-instrument? Daarna zal 
voor de besluitvorming over de voortzetting een voorstel aan de leden gedaan worden.  
 
In 2011 is er met regelmaat overleg geweest met het Museumregister over hoe de 
administratieve druk van én een visitatie én een herijking voor het register zo minimaal 
mogelijk gemaakt kan worden. Het Museumregister heeft zich welwillend opgesteld en 
wacht nu de ontwikkelingen over eventuele voortzetting van het visitatie-instrument af 
alvorens concrete afspraken vast te leggen.  
 
   
P&O 
In 2011 vergadert de commissie P&O zes maal. Uiteraard spreekt ze veel over de 
pensioenovergang en andere CAO-gerelateerde zaken. Daarnaast komen  
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competentiemanagement aan de orde, de gevolgen van de bezuinigingen en het 
personeelsbeleid binnen de musea. Zo constateert men dat musea steeds meer gebruik 
gaan maken van flexcontracten en het inschakelen van vrijwilligers. Tijdelijke 
arbeidscontracten worden steeds minder vaak verlengd. 
 
Vooruitlopend op de modernisering van het handboek referentiefuncties VRM is in 2011 de 
afspraak gemaakt om onderling functieprofielen te gaan uitwisselen. 
 
Financiën 
De commissie Financiën komt twee maal bijeen. Vaste gespreksonderwerpen zijn de 
jaarrekeningen en de begrotingen. Ook staan de bezuinigingen en de omgang daarmee in 
de begroting hoog op de agenda. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de korting op de 
wetenschapsfunctie? En wat is de invloed van de door OCW aangekondigde transitie- en 
frictiekostenregeling op de bestemmingsreserves? Wat kan wel tot eigen inkomsten 
gerekend worden en wat niet? Dit laatste heeft ertoe geleid dat een kleine commissie zich 
nader verdiept in het onderwerp schenkingen in natura. Eind 2011 verschijnt een nieuwe 
versie van het handboek verantwoording cultuursubsidies. 
 
 
Museana 
De samenwerking met de NMV krijgt in 2012 zijn beslag. Eind december wordt afgesproken 
een structuur afgesproken waarin het Museana-bestuur de hoeder is van kwaliteit en 
onafhankelijkheid. Museana blijft als apart merkt voortbestaan. Formeel gesproken blijft 
het bestuur dan eigenaar van de merknaam (licentiehouder). Het dagelijks leiden 
van Museana komt in handen van de NMV en de VRM samen. Zij zorgen voor inning van de 
contributie, het uitsturen van de vragenlijst en het binnenhalen van de gegevens. Ze 
maken een kostendekkende begroting waarin ruimte zit voor jaarlijkse publicaties. Zij 
verzorgen ook een publicatie, die niet alleen de kale cijfers vermeldt maar interpretatie 
en verdieping toevoegt. Het is de bedoeling dat de eerste editie najaar 2012 van de persen 
rolt. De directeuren van NMV en VRM hebben zitting in het bestuur. Het 
ontwerpbeleidsplan van gaat in januari naar de besturen van NMV en VRM/Museana. Het 
nieuwe Museana heeft een structuur waarin Museana gaat over merk en inhoud. 
 
Nederlandse Museumvereniging 
OP een etentje met Hans Kamps en Siebe Weide, de voorzitter en de directeur van de 
NMV, zeggen Carel van Eykelenburg en Toine Berbers toe dat de NMV in de toekomst voor 
het begin van de cao-onderhandelingen zal worden geraadpleegd. Eventuele NMV-ideeën 
en plannen zullen vervolgens aan de cao-delegatie van de VRM worden overlegd, die 
besluit of ze worden meegenomen met de inzet voor onderhandelingen. Beide 
verenigingen zijn het erover eens dat discussie over een fusie geen zin heeft. Wel is beide 
er veel aan gelegen om de huidige, goede samenwerking verder te verbeteren. Ze 
informeren elkaar over lobby-activiteit en trekken in politiek Den Haag samen op. 
 
Legermuseum 
De VRM wordt gevraagd te bemiddelen in een cao-conflict tussen het Legermuseum en de 
Abvakabo FNV. Het Legermuseum wil door als rijks gesubsidieerd museum en overstappen 
naar de cao van de VRM, maar komt in aanvaring met de vakbond over de invulling van de 
voorwaarden. Met name rond de overstap van de 38-urige werkweek naar een 36-urige en 
de eindejaarsuitkering verschillen de meningen. In een vijftal bijeenkomsten wordt een 
compromis uitgewerkt, dat kort voor kerstmis door alle partijen wordt aanvaard. Hiermee 
komt de aansluiting van het Legermuseum heel dichtbij.  
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Nieuwe Leden 
In het begin 2011 gesloten tussentijds akkoord met de vakbonden wordt afgesproken dat 
bij de toetreding van nieuwe leden tot de VRM de bonden niet langer de pensioenregeling 
van het nieuwe lid toetsen. De bonden gaan akkoord met de bepaling dat als de 
contractduur van regelingen die niet gelijkwaardig zijn aan die van PFZW en ABP ten einde 
komt, het betreffende museum overstapt naar PFZW.  De toetreding van het Nederlands 
Fotomuseum, het Letterkundig Museum en het Noord-Brabants Museum – in 2010 als nieuw 
lid verwelkomd – wordt zo geformaliseerd.    
 
Federatie Cultuur 
De VRM neemt deel in de Federatie Cultuur, waarin werkgeversverenigingen en enkele 
branche-organisaties in de kunsten zijn verenigd. Naast de activiteit op werkgeversniveau 
(cao en belastingdienst), neemt de FC ook deel aan het breed overleg in de kunstenwereld 
over de bezuinigingen van 200 miljoen euro. Hoewel lang niet elk lid zich kan vinden in de 
verschillende acties tegen het kabinet, wordt een poging ondernomen om met een 
gemeenschappelijke notitie meer greep te krijgen op de bezuinigingen. Die vervaardigd 
door fondsen, instituten, Kunsten ’92, de vakbonden en de FC  (de tafel van zes). Na 
verschijning van het document met voorzichtige aanbevelingen aan de staatssecretaris valt 
de tafel alsnog uiteen en wordt de verdeeldheid in de kunsten breed uitgemeten in de 
media.  
 
Bij de FC groeit het besef dat de doelstellingen over samenwerking vooral realistisch 
moeten zijn en de efficiëntie moeten bevorderen. OCW  beschouwt de FC als belangrijke 
gesprekspartner bij algemene cultuuronderwerpen en nodigt de vertegenwoordigers elk 
kwartaal uit voor overleg.    
 
Bestuur/Bureau 
Het bestuur neemt met een etentje in Rotterdam afscheid van voorzitter Ivo Opstelten die 
zich aan het ministerschap wijdt. Hij wordt opgevolgd door Carel van Eykelenburg die per 
4 maart 2011 de voorzittershamer overneemt. Verder nemen we afscheid van Jan-Willem 
Sieburgh (Rijksmuseum), Erik Schilp (Nationaal Historisch Museum) en Ties Hilgers 
(Muiderslot). Met Ties Hilgers verliest de VRM een bekwaam penningmeester en zeer 
gewaardeerd lid van de CAO-delegatie. Op gepaste wijze wordt afscheid van haar 
genomen. Met Jan-Willem Sieburgh een inspirerende vice-voorzitter en met Erik Schilp een 
bevlogen secretaris.  
  
De vacatures worden opgevuld door Axel Rüger (Van Gogh Museum), Erik van Ginkel 
(Rijksmuseum) en Saskia Bak (Keramiekmuseum Princessehof) die de rol van 
penningmeester heeft overgenomen, waarna het bestuur eind 2011 weer op volle sterkte 
is.  
 
Op het bureau blijven Toine Berbers actief als directeur, Gea Wold als secretaris, Rebecca 
Roskam als projectleider visitaties en Gilian Sluiter als administratief medewerker. 
 
Website 
De website van de VRM is in 2011 geheel vernieuwd. Op de website is meer ruimte voor 
interactie met de leden. De VRM zoekt tevens aansluiting bij social media, waaronder 
Twitter. Naast de website is eveneens de huisstijl van de VRM vernieuwd. 
 
 
      
 
                          -/- 


