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Een kwestie van uitzingen?
Crisis treft ook musea
De kredietcrisis raakt iedereen, dus ook musea en hun medewerkers.
Vraag is: in welke vorm en hoe lang? Begin maart gingen twee
cultuureconomen, Jules Theeuwes en René Goudriaan, in
discussie met Siebe Weide, directeur Nederlandse Museumvereniging en eveneens econoom. Gepraat werd over de effecten
van teruglopende bestedingspatronen van consumenten, overheden
en sponsoren en over mogelijke overlevingsstrategieën.
Echt voorspellen wat er zal gebeuren, kunnen ook zij niet: ‘De crisis is
realiteit maar wordt ook gevoed door psychose. Musea zullen echter
niet zo gauw omvallen.’

Siebe Weide.
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Jules Theeuwes.
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‘Particulieren als nieuwe ﬁnanciers? Als musea

‘Eigen inkomsten, kassaverkoop/horeca/winkel

Een verzelfstandigd museum kan failliet gaan
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‘ Herstelt alles zich binnen drie
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‘Musea laten veel geld liggen. Er valt zeker meer

medewerkers. Een convenant sluiten voor een
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gouden tijd. Ze zullen in hun programmering

zelden mensen uit het mkb. Het lokale mkb wordt

onderzochten voor de gemeente Amsterdam
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Kaasschaaf en buikriem
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‘Als loonkosten nationaal op een 0-lijn worden

crisis dwingt musea de bakens te verzetten.’

‘Doe het zoals Joop van den Ende, die mensen

gesteld zullen musea zeker volgen. Je kunt
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van buiten de Randstad per touringcar naar zijn

ook afspreken ouderen vervroegd te laten

musicaltheater brengt. Rijd bezoekers uit slecht

uittreden maar daarmee verhoog je weer de

bereikbare openbaarvervoersgebieden naar de

pensioendruk, dus zal dat niet gebeuren. Die

grote musea.’

andere besparingen zijn zo minimaal, daarmee
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‘ Onder deze omstandigheden
kunnen we een zich
terugtrekkende overheid wel
vergeten.’
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Suggesties om de crisis te overleven

+ Samenwerking op lokaal niveau met collegamkb’ers: voordelige prijsarrangementen,
combinaties met horeca.
+ Mik op gezinnen met kinderen.
+ Haal bezoekers met gesponsorde bussen op.
+ Maak lucratievere afspraken met de eigen
horeca.
+ Doe een beroep op (nu beschikbaar gekomen)
hoger opgeleide vrijwilligers.
+ Maak tentoonstellingen uit collectie en depot.

+ Introduceer langere of andere,
publieksvriendelijkere openingstijden.
+ Interesseer sponsors door hechtere netwerken
met de lokale mkb.
+ Zet museumwebsite en web 2.0 in om publiek
te werven en te binden.
+ Laat de vriendenvereniging als microﬁnanciers
optreden.
+ Breek geen lopende bouwprojecten af; het is

+ Maak scherpere prijsafspraken met
toeleveranciers.
+ Lever een hogere kwaliteit door een
kleinschaliger benadering.
+ Vermijd ontslagen, zet er samen de schouders
onder ook al vraagt dit meer inzet.
+ Stel eventuele verzelfstandiging uit.
+ Breek de cao Rijksmusea open:
afschaffen weekendvergoeding en

beter te anticiperen op exploitatie daarna.

onregelmatigheidstoeslagen.
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adviesbureau dat zich voornamelijk richt op de
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Laat deze langer duren.

