
 
Samenleving 
 
  

 

Doorkiesnummers: 

Telefoon 06 53986047 

 

 

 

Aan 

college van B&W 
 

Afschrift aan 

  
 

 

 

 
 
Datum 

23-10-2017 
Ons kenmerk 

3141195 

Opsteller 

Hilde van Slooten 
Bijlage 

 
 

 

Nota 
 
Onderwerp 

Aandachtspunten verzelfstandiging Museum Prinsenhof 
Delft 

 
Inleiding 
De afgelopen jaren is een groot aantal gemeentelijke musea in ons land 
meer of minder succesvol verzelfstandigd. In deze notitie worden de voor- 
en nadelen en de randvoorwaarden voor een verzelfstandiging van Museum 
Prinsenhof Delft in kaart gebracht. Ook wordt er een mogelijk tijdspad 
geschetst. Voor het tot stand komen van deze notitie hebben de directeur 
en het hoofd bedrijfsvoering van Museum Prinsenhof input gevraagd van 
collega’s van musea die bewust hebben gekozen voor een verzelfstandiging 
of dit juist niet hebben overwogen.  
 
Terugblik 
In de Cultuurvisie van 2007 is voor het eerst benoemd dat Erfgoed (archief, 
archeologie, museum) als geheel verzelfstandigd zou moeten worden. In 
2010 is in Delft de regieagenda ontstaan. Die heeft tot doel om de 
uitvoeringsonderdelen van de gemeente over te dragen of te 
verzelfstandigen. Voor Erfgoed Delft e.o. is in 2011 een 
haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een verzelfstandiging.  
 
Na 2011 is het verzelfstandigingsproces stopgezet toen bleek dat de 
bedrijfsvoering onvoldoende op orde was. Geconstateerd werd dat de tijd 
nog niet rijp was voor een verzelfstandiging van Erfgoed/Museum 
Prinsenhof Delft. Eerst dienden een aantal andere stappen plaats te vinden, 
gericht op het in orde brengen van de randvoorwaarden voor een 
verzelfstandiging. Deze randvoorwaarden waren en zijn gericht op het 
realiseren van een sterke gezonde organisatie met voldoende financiële 
middelen en een goed uitgerust en functionerend gebouw dat voldoet aan 
de eisen van deze tijd. In het bedrijfsplan uit 2012 en het daarop volgende 
(re)organisatieplan van Erfgoed uit 2014 ‘Sterk in de Kern – Erfgoed Delft 
op weg naar 2020’ wordt beschreven welke stappen moeten worden 
ondernomen. Deze plannen zijn overigens opgesteld in een periode van 
bezuinigingen, waarbij er sprake was van een spanningsveld tussen ambitie 
en beschikbaar budget. 
 
Veel is al gebeurd. Zo is de focus verlegd van drie naar één museum door 
de sluiting van Nusantara en Lambert van Meerten, is de collectie van deze 
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musea ontzameld en is de begroting van Erfgoed op orde gebracht en 
transparant ingericht naar de drie verschillende onderdelen Archief, 
Archeologie en Museum op basis van Zero Based Budgetting. De vaste 
opstelling van vooral het Delfts Blauw in Museum Prinsenhof is vernieuwd. 
Daarnaast is de horeca in eigen beheer genomen, de beveiliging op orde 
gebracht en is een sterk en aansprekend tentoonstellingsprogramma 
neergezet. Via fondsen- en sponsorwerving worden hiervoor jaarlijks extra 
middelen verkregen. In het 1e kwartaal 2018 tenslotte wordt het nieuwe 
museumdepot in gebruik genomen.  
 
Bovenstaande opsomming maakt duidelijk dat de aandacht van de 
opeenvolgende directeuren noodzakelijkerwijze uitging naar zeer diverse 
zaken. Vanaf 2013 is daarnaast veel energie gestoken in het op de kaart 
zetten van het museum. Dit is gelukt. Het museum presenteert zich, naar 
buiten toe, met een aantrekkelijke programmering met tentoonstellingen en 
andere activiteiten en speelt een belangrijke aanjagende rol in de stad.  
 
Tegelijkertijd moeten we constateren dat er weinig aandacht is geweest 
voor de staande organisatie. Zowel de organisatie (de basis) als het 
gebouw/de huisvesting zijn op dit moment niet toekomstbestendig. Dit heeft 
nu dan ook de eerste prioriteit en zal de komende jaren veel aandacht 
vergen van de museumdirectie. Het is belangrijk om hier de focus op te 
leggen alvorens besloten kan worden tot een eventuele verzelfstandiging.  
 
De ontvlechting van Erfgoed Delft, waartoe eerder is besloten, is naar 
verwachting begin 2018 een feit. Museum Prinsenhof Delft gaat dan door 
als Zelfstandige Bedrijfseenheid binnen de gemeente. Een eventuele 
verzelfstandiging is een volgende fase. 
 
Voor- en nadelen verzelfstandiging 
Hieronder worden kort de voor- en nadelen van een eventuele 
verzelfstandiging van Museum Prinsenhof Delft benoemd: 
 
Voordelen:  
1. Verzelfstandiging van het museum past in de gemeentelijke visie op 

rolnemingen, zoals vastgelegd in de in 2016 vastgestelde nota 
"Vasthouden en loslaten; Kader voor gemeentelijke rolneming in de 
(net)werkende stad Delft, 2016 — 2020. Uitgangspunt daarin is dat de 
gemeente per opgave een zo laag mogelijke rol inneemt op de 
overheidsparticipatietrap. Deze overheidsparticipatietrap onderscheidt 
vijf rollen: reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren en loslaten. Op 
dit moment wordt voor het museum nog gewerkt vanuit de hoogste 
trede – reguleren –, terwijl voor een dergelijke uitvoerende functie die 
wel van wezenlijk belang is voor de stad de rol van stimuleren meer op 
zijn plaats is. In de nota is een verzelfstandiging van het museum 
benoemd als op termijn te onderzoeken. 

2. Scheiden van beleid en uitvoering levert meer focus op voor 
bedrijfsmatig werken binnen het museum. Belangrijk argument om te 
verzelfstandigen is dat daardoor een transparantere en zakelijkere 
verhouding ontstaat tussen de gemeente als beleidsmaker, 
opdrachtgever en financier enerzijds en het museum als opdrachtnemer 
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en uitvoerder van dat beleid anderzijds. Daardoor ontstaat tevens een 
situatie waarin de instelling slagvaardiger en bedrijfsmatiger kan 
opereren en waarin de gemeente zich kan concentreren op het kunst- 
en cultuurbeleid en niet meer op de uitvoering daarvan. De gemeente 
gaat daarmee nog sterker over van sturing op de uitvoering naar sturing 
op resultaten. Het gaat om het creëren van een transparante en 
zakelijke sturingsrelatie tussen de gemeente als beleidsmaker, 
opdrachtgever en medefinancier en het museum als opdrachtnemer. 

3. De bedrijfsvoeringprocessen kunnen ingericht worden op het primaire 
proces en vallen niet langer binnen het stramien van een gemeentelijke 
organisatie. (Bijvoorbeeld museumgerichte ICT-kennis en software in 
huis halen in plaats van afhankelijk zijn van de algemene kennis op dat 
gebied binnen de gemeente.) 

4. Meer autonomie leidt tot minder overleg, korte besluitvormingslijnen, 
sneller en flexibeler kunnen acteren. 

5. Meer flexibiliteit in personeelsbeleid. Een cao die beter past bij de 
museale organisatie. 

6. Er zijn minder drempels bij het verwerven van legaten en schenkingen. 
 
Nadelen 
1. Een  eigen zelfstandige bedrijfsvoering brengt extra structurele kosten 

voor het museum met zich mee (o.a. hr manager, controller, accountant, 
ict) die nu in de facilitaire dienstverlening van de gemeente opgenomen 
zijn.  

2. Er zijn eenmalige frictiekosten te verwachten voor het overgaan naar 
een nieuwe cao (museumcao), voor afkoop pensioenfonds, voor 
ontvlechting en het realiseren van een weerstandsvermogen.  

3. De gemeente heeft minder grip, er is immers sprake van indirecte 
sturing. 

4. Er is meer risico bij financiële tekorten voor het museum, bijvoorbeeld 
exploitatierisico’s bij tegenvallende bezoekersaantallen en extra kosten 
bij ziekteverzuim. Een zelfstandige organisatie is in dat opzicht 
kwetsbaarder, maar ook kwetsbaarder voor uitval door ziekte of 
personele wisselingen. 

 
Randvoorwaarden 
Voor een succesvolle verzelfstandiging moeten de organisatie en het 
gebouw van Museum Prinsenhof Delft op orde zijn. Als de basis niet op 
orde is, is verzelfstandigen geen optie. In de inhoudelijke en ruimtelijke visie 
wordt het toekomstbeeld neergezet en gevraagd om steun van college en 
raad hiervoor, teneinde in te kunnen zetten op het toekomstbestendig 
maken van het gebouw (ruimtelijke vernieuwing) en de organisatie. 

 
De missie en visie zoals die verwoord zijn in de inhoudelijke visie op 
Museum Prinsenhof Delft worden naar de organisatie vertaald. Belangrijk is  
dat er  voldoende kwaliteit en kwantiteit aanwezig is binnen de organisatie. 
Ook is meer flexibiliteit nodig. De huidige formatie opbouw is bijzonder 
versnipperd (slechts tien van de 40 medewerkers werkt voltijd) waardoor de 
flexibiliteit met betrekking tot de inzet gering is.  
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Zowel de organisatorische als de ruimtelijke vernieuwing zijn grote projecten 
die alle aandacht vragen van de museumdirectie. Tegelijkertijd een 
verzelfstandigingstraject  inzetten is een te zware opgave en bemoeilijkt een 
succesvolle verzelfstandiging. 
 
Bij een verzelfstandiging komt immers veel kijken. Naast de inrichting van 
de organisatie moeten keuzes gemaakt worden over bijvoorbeeld een nieuw 
governancemodel. Er moet een bestuur of Raad van Toezicht worden 
opgericht volgens de Code Cultural Governance. Voor het personeel is er 
sprake van een overgang naar een andere cao en pensioenfonds. Allerlei 
praktische zaken moeten worden geregeld, bijvoorbeeld het opzeggen van 
contracten die nu via de gemeente lopen en er moeten nieuwe contracten 
worden aangaan door het museum, de ict moet worden losgekoppeld van 
de gemeentelijke organisatie en zelfstandig draaien en worden beheerd. 
Een dergelijk proces vraagt om een zorgvuldigheid met inzet van mensen 
met kennis van zaken en voldoende tijd om alle noodzakelijke stappen in de 
juiste volgorde en uitgaande van geldende termijnen te zetten. Voldoende 
budget voor inhuur van specifieke deskundigheid is daarbij noodzakelijk.  
 
Beoogd tijdpad verzelfstandiging Museum Prinsenhof Delft 
2018-2020 Aanpassen museumorganisatie  
2018-2022 Ruimtelijke vernieuwing Museum Prinsenhof Delft 
2022-2024 Voorbereiden verzelfstandiging 
2024 Verzelfstandiging Museum Prinsenhof Delft 
 
 
 
 


