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 Samenvatting 
 
De voormalige takken van dienst in de kunst- en cultuursector (Museum 
Boijmans Van Beuningen, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Concert- en 
Congresgebouw de Doelen, Historisch Museum Rotterdam, Luxor Theater 
Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg, Theater 
Zuidplein en Wereldmuseum Rotterdam) zijn in 2005 (musea) en in 2006 
(theaters) verzelfstandigd. Nu na vier resp. drie jaar is een ruime 
meerderheid van deze instellingen positief over de gevolgen van de 
verzelfstandiging. De directies van Museum Boijmans Van Beuningen en 
Historisch Museum Rotterdam delen deze opvatting niet; zij zien geen 
voordelen van de nieuwe situatie. 
De andere zeven instellingen noemen als grote voordelen: het onafhankelijk 
opereren geruggensteund door een raad van toezicht en de mogelijkheid om 
personeel efficiënter en dus goedkoper in te kunnen zetten. Vooralsnog zijn 
de meningen verdeeld over de veranderde relatie tot de dienst Kunst en 
Cultuur en de rol van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam als huisbaas van de 
culturele gebouwen. Wat betreft de relatie met de dKC ervaren sommigen 
geen vermindering van de bureaucratie, anderen juist weer wel. Het OBR 
wordt door enkele musea gezien als een huisbaas die processen eerder 
vertraagt dan versnelt; de meerderheid van de geïnterviewde directies is 
echter van mening dat het OBR in zijn nieuwe rol gegroeid is en met steeds 
meer ‘feeling’ culturele gebouwen beheert.  
Door het op ‘armlengte’ opereren van de gemeentelijke overheid is de 
afstand tot de bestuurders (wethouder en raadsleden) groter geworden. De 
instellingen moeten duidelijk nog wennen aan deze nieuwe situatie die echter 
ook een logisch gevolg is van de verzelfstandiging.  
In het algemeen kan gezegd worden dat er in de afgelopen jaren bij de meeste 
instellingen duidelijk sprake is geweest van ontwikkeling en verandering. De 
directe relatie met de verzelfstandiging is echter niet altijd evident. Vaker lijkt 
het voort te komen uit een wisseling van directie (CBK, Maritiem Museum 
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen en Theater Zuidplein) 
en/of al eerder gemaakte plannen voor bijvoorbeeld reorganisatie of grootse 
verbouwing. Toch is in een aantal gevallen de procedure wel degelijk gebruikt 
en van dienst gebleken om geplande wijzigingen door te voeren (o.a. 
verbouwing Wereldmuseum en afvloeien personeel Boijmans Van Beuningen). 
Een andere artistieke koers is men niet gaan varen. Een uitzondering daarop 
vormen het CBK en het Wereldmuseum Rotterdam die na de 
verzelfstandiging wezenlijk anders zijn gaan functioneren. Het 
verzelfstandigingsproces was daarbij behulpzaam. 
Het beoogde voordeel om eenvoudiger extern geld aan te trekken is in sommige 
gevallen wel behaald maar vooralsnog niet met een spectaculair resultaat. De 
instellingen hadden hiervoor al aparte constructies (Museum Boijmans Van 
Beuningen) of hadden de organisatie al uitgerust met fondsenwervers. 
 
Hoewel de voordelen van de verzelfstandiging zich niet altijd laten zien aan de 
hand van concrete, direct tot de bedrijfsvoering terug te leiden wijzigingen, 
geven de directeuren die positief zijn over de verzelfstandiging allemaal blijk 
van een ‘abstract gevoel van vrijheid’ en het gevoel meer op eigen benen te 
staan. 
Bijzonder punt van aandacht en dat geldt voor alle betrokken partijen is dat de 
verzelfstandiging nog niet volledig is: er zijn immers nog afspraken die bij 
aanvang van de verzelfstandiging zijn gemaakt waaraan tot op heden niet of in 
te geringe mate is voldaan, in de praktijk blijkt dat voor de overgang tijd nodig 
is. Deze quick scan komt in een vrij vroeg stadium van de periode die hiervoor 
nodig lijkt te zijn. 
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 Aanleiding tot het advies 
 
Naar aanleiding van de discussie in de commissie JOC van de Rotterdamse 
gemeenteraad over de verzelfstandiging van de Bibliotheek Rotterdam werd 
door een aantal fracties de vraag gesteld naar het verloop van het proces 
van verzelfstandiging bij de negen voormalige takken van dienst. De 
wethouder heeft daarop bij brief d.d. 24 november 2009 aan de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd in kaart te brengen 
 wat het effect is geweest van de verzelfstandigingoperatie in de 
 cultuursector die in 2005 heeft plaatsgevonden waarbij negen voormalige 
 takken van dienst zijn verzelfstandigd. 
Daarbij stelt de wethouder de volgende vragen: 
 Zijn de verwachte grotere mogelijkheden tot samenwerking met derden 
 ook werkelijkheid geworden?  
 In hoeverre is de grotere afstand van de politieke controle en van het 
 ambtelijke apparaat van invloed geweest op de slagvaardigheid, 
 besluitvaardigheid en efficiency?  
 Heeft het feit dat  directie en bestuur baas in eigen huis werden ook 
 daadwerkelijk geleid tot een grotere eenheid van beleid, organisatie 
 en financiën en heeft dit geleid tot grotere mogelijkheden op het gebied 
 van integraal management op financieel en personeelsgebied? 
 
 

Aanpak 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft in het zeer korte 
tijdsbestek dat hem gegund was de negen directeuren van de voormalige 
takken van dienst geïnterviewd en op basis daarvan deze notitie opgesteld. 
De gesprekken zijn gestructureerd gevoerd aan de hand van een vragenlijst 
op basis van het in het voorjaar van 2004 opgestelde programma van eisen 
voor de herstructurering van de Rotterdamse kunst- en cultuursector door 
Twynstra Gudde (zie bijlage). 
De inhoud van de verslagen biedt een antwoord op de vragen zoals door de 
wethouder geformuleerd. We zullen deze hieronder puntsgewijs behandelen. 
Naar de mening van de Raad is de kring van geïnterviewden klein en zeer 
specifiek. Om tot een werkelijke evaluatie van de verzelfstandiging te 
komen zou een uitgebreid onderzoek wenselijk zijn waarbij alle 
stakeholders, zoals leden van de raden van toezicht, ondernemingsraden, 
ondersteunende instellingen, ambtenaren enz. ondervraagd worden. De 
interviews met de directeuren geeft naar onze mening echter zeker 
relevante informatie voor de wethouder. We zouden het voorliggende advies 
om die reden willen typeren als een ‘quick scan’. 
 
 
 Voorgeschiedenis 
 
Op verzoek van de toenmalige wethouder Cultuur Hulman schetst het GITP in 
januari 2003 in het rapport Van droom naar werkelijkheid de contouren van 
een nieuwe hoofdstructuur voor de kunstsector in Rotterdam. Doordat er 
veel was geïnvesteerd in de samenwerking tussen gemeente en instellingen, 
aldus het rapport, ontbrak het aan onderlinge concurrentie. Deze moest 
worden hersteld door het omvormen van de takken van dienst tot 
kunstbedrijven, het overhevelen van subsidietaken van de Rotterdamse 
Kunststichting naar een nieuw te vormen tak van dienst Kunst en Cultuur, 
opheffing van de Rotterdamse Kunststichting en vorming van een Raad voor 
de Kunst Rotterdam. Dit plan werd door vrijwel alle betrokkenen in de 
cultuursector als ‘ongenuanceerd’ afgewezen. Een algemeen bezwaar was 
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dat de wethouder het rapport had laten opstellen zonder de direct 
betrokkenen hierin te kennen, zo werd namens alle directies op een door de 
gemeente belegde presentatiebijeenkomst gemeld. De bestuurlijke druk om 
de sector te reorganiseren bleef evenwel bestaan en op 17 april 2003 stemde 
de gemeenteraad in met de hoofdlijnen van een nieuwe structuur. Er werd 
een motie aangenomen om te komen tot een stappenplan voor de 
herstructurering. In juli 2003 kreeg Twynstra Gudde de opdracht om een 
Plan van Aanpak op te stellen dat uiteindelijk uitmondde in een op 13 april 
2004 verschenen Programma van Eisen.  
Op verzoek van de directeuren van de takken van dienst werd een 
procesmanager aangetrokken in de persoon van Margriet Kapteijns van 
Twynstra Gudde, die veel ervaring had met de verzelfstandiging van de 
rijksmusea.  
 
 
 Sfeerbeeld 
 
De scepsis bij de meeste directeuren sloeg gaande de voorbereiding van het 
proces om in gematigd enthousiasme. De stemming werd uiteindelijk mede 
bepaald doordat aan de directeuren van de takken van dienst een aantal 
toezeggingen werden gedaan: de stijging van de huren van de 
bedrijfspanden, die over zouden gaan naar het OBR, zou verdisconteerd 
worden in het jaarlijks uit te keren accres waardoor de opbouw van een 
weerstandsvermogen zou worden bespoedigd; de onderhouds- en 
vervangingskosten zouden worden geraamd op basis van in de komende 
periode te voeren monitorgesprekken; afspraken zouden worden neergelegd 
in een systeem van voortschrijdende meerjarenafspraken, onafhankelijk van 
de vierjarige cultuurplancyclus.  
Op 1 januari 2005 gingen de musea als verzelfstandigde stichtingen verder, 
de theaters volgden een jaar later. De milde stemming die de houding van 
de meeste directeuren typeerde bij aanvang van de 
verzelfstandigingsoperatie nam echter niet weg dat sommigen ronduit 
sceptisch bleven.  
 
 
Antwoorden op de gestelde vragen op basis van de interviews met de negen 
directies van vml. takken van dienst. 
  
Zijn de verwachte grotere mogelijkheden tot samenwerking met derden ook 
werkelijkheid geworden?  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelt vast dat de 
verzelfstandiging niet heeft geleid tot meer vormen van samenwerking, 
onderling noch met derden. Samenwerkingsvormen in meer bedrijfsmatig 
opzicht zijn nauwelijks ontstaan. Wat betreft shared service centres stelt 
een aantal directeuren hier wel over gedacht te hebben maar tot de slotsom 
te zijn gekomen dat de huidige zelfstandige manier van werken goedkoper 
en efficiënter is.  
Er zijn geen initiatieven te melden op het gebied van in het plan van aanpak 
uit 2004 genoemde mogelijkheden zoals: 
- shared service centres: 
- juridische hulp 
- centrale inkoop 
- licentiekosten 
- aanbesteding 
- beveiliging 
- kosten automatisering en ict (met uitzondering van het nadenken over  
 e-ticketing) 
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Voor zover de artistieke productie tot samenwerking noodt wordt dit gedaan 
(bijv. bruiklenen, exposities bij musea, afname landelijke producties bij 
impresario’s) maar is door de verzelfstandiging niet beïnvloed. De musea 
hebben een gezamenlijk depot Metaalhof, maar dit depot bestaat al 
decennia. De theaters hebben een gezamenlijk georganiseerde kaartverkoop 
via internet (e-ticketing) in voorbereiding. Dit is echter een technisch 
dusdanig complexe operatie dat realisatie ervan nog even op zich laat 
wachten.  
Hoewel door het proces van verzelfstandiging ook samenwerking tussen de 
negen voormalige takken van dienst onderling tot de mogelijkheden behoort 
is daarvan tot op heden geen gebruik gemaakt. 
 
In hoeverre is de grotere afstand van de politieke controle en van het 
ambtelijke apparaat van invloed geweest op de slagvaardigheid, 
besluitvaardigheid en efficiency? 
In de beantwoording van deze vraag openbaren zich naar de opvatting van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur twee paradoxen: de paradox van de 
verzelfstandiging en de paradox van de verantwoording.  
Wat de paradox van de verzelfstandiging betreft: aan de ene kant hebben de 
directeuren de positieve ervaring van een zekere mate van vrijheid, aan de 
andere kant is er het negatieve gevoel van een vergrote afstand tot de 
politieke bestuurders (zowel raadsleden als wethouder). Het positieve gevoel 
zou over die negatieve ervaring hebben gezegevierd als het proces van 
verzelfstandiging als afgerond had kunnen worden beschouwd. Van dat 
laatste is geen sprake nu – althans naar de mening van de directeuren – aan 
een aantal voorafgestelde voorwaarden niet is voldaan. Door de afspraken 
nog eens tegen het licht te houden en daar alsnog naar te handelen kunnen 
de positieve gevoelens alsnog de overhand krijgen. 
Wat de paradox van de verantwoording betreft: de ervaring van de 
toegenomen vrijheid gaat gepaard met een ervaring van een toenemende 
bureaucratie. Dit komt met name tot uiting in de beoordeling van het 
contact met de ambtenaren van de dienst Kunst en Cultuur. Overigens is dit 
gevoel minder eensgezind gedeeld als dat van de eerste paradox. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelt hierbij vast dat paradox van 
de verantwoording wellicht mede verklaarbaar is uit de andere manier van 
verantwoording. Met de verzelfstandiging is de verantwoordingslast 
veranderd van ‘dagelijkse’ controle naar jaarlijkse of halfjaarlijkse 
uitgebreide toetsing. Daar valt de ambivalentie bij de directeuren wellicht 
uit te verklaren. 
 
Nu de directeuren de op zich logische consequentie van het ‘op armlengte’ 
functioneren maar moeilijk accepteren is er iets voor te zeggen de 
contacten tussen instellingen en gekozen bestuurders weer enigszins aan te 
halen. Dit zou overigens geen voorrecht moeten zijn dat slechts geldt voor 
de directeuren van de vml. takken van dienst. Van bestuurlijke zijde zou ook 
een intensievere interactie van belang kunnen worden gelet op de recente 
discussie over betrokkenheid van bestuurders bij het culturele leven. Hoe 
uiteindelijk geoordeeld zal worden over de veranderde verhouding tussen de 
sector en de gekozen politieke bestuurders zal afhangen van de nadere invulling 
die aan een hernieuwde relatie wordt gegeven. 
 
 
 Raad van toezicht 
 
Bij de start van de verzelfstandiging is in jurdisch-organisatorische zin 
gekozen voor het raad van toezichtmodel. De verantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse bedrijfsvoering ligt daarin bij de bestuurder/directeur. Bij de 
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musea zijn de raden van toezicht mede belast met het toezicht namens de 
gemeente op het beheer van de gemeentelijke collecties. De Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt in het kader van deze quick scan niet 
het gekozen model en beschouwt dit verder als een gegeven.  
Over de instelling van de raad van toezicht als nieuwe kritische counterpart 
voor de directie wordt door vrijwel iedereen in louter positieve zin 
gesproken. De directe, gedetailleerde informatieverschaffing is verplaatst 
van de dKC naar de raad van toezicht. Deze is kritisch en deskundig maar 
dan toch vooral op bedrijfsmatig gebied. Van de mogelijkheid die de directie 
heeft om de raad van toezicht samen te stellen is goed gebruik gemaakt, in 
de meeste gevallen heeft inmiddels ten minste één persoon zitting met een 
meer algemene betrokkenheid bij het artistieke beleid van de instelling; de 
andere twee of drie leden zijn meer bedrijfsmatig georiënteerd. Daar waar 
dat nog niet het geval is kondigt de directie aan dit te gaan bewerkstelligen. 
Het intensieve contact met de raad van toezicht is ondersteunend bij de 
grotere verantwoordelijkheid die op de directie drukt in vergelijking met de 
oude situatie toen de wethouder rechtstreeks aanspreekbaar was op het 
gevoerde beleid. Menig directeur stelt dat in de raad van toezicht na een 
gewenningsperiode inmiddels een echt wij-gevoel is ontstaan.  
 
 
 De gekozen bestuurders 
 
Keerzijde van een goede relatie met de raad van toezicht is dat het contact 
met de wethouder en raadsleden vrijwel verdwenen is. Men spreekt de 
wethouder nog slechts zeer incidenteel. De jaarlijkse 
functioneringsgesprekken bestaan niet meer en daar is eigenlijk niets voor in 
de plaats gekomen. Ook met de leden van de gemeenteraad is betrekkelijk 
weinig contact.  
 
 
 dienst Kunst en Cultuur 
 
Algemeen gedeeld is de bevinding dat het contact met vaste 
contactpersonen bij de dienst Kunst en Cultuur is verruild voor meer 
functionele contacten met wisselende personen die mede als gevolg daarvan 
minder dan voorheen ingevoerd lijken in de materie.  
Verder wordt over de contacten met de dienst Kunst en Cultuur zeer divers 
geoordeeld. De een stelt dat de geweldige papierwinkel in stand is gebleven 
De ander stelt dat de dKC gewoon doorgaat met alle bekende cycli van 
rekening en verantwoording vragen, “dit is niet minder geworden, eerder 
meer”. Een ander zegt daarentegen dat het contact met de dienst veel 
inspirerender en diepgravender is geworden. Weer een ander heeft het in 
positieve zin over “veel minder stapels papier op het bureau” of de zware 
toetsrapporten die “gelukkig tot het verleden behoren”. Deze uiteenlopende 
reacties maken het lastig om een conclusie te trekken anders dan wat 
hiervoor werd gezegd over de gewijzigde verantwoordingslast. 
 
 
 OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) 
 
Het OBR heeft vanaf 1 januari 2005 de rol van huisbaas gekregen. Stonden 
tot dat tijdstip de gebouwen op de balans van de desbetreffende tak van 
dienst en namen deze de onderhoudskosten in hun reguliere exploitatie op, 
eventueel aangevuld met een extra bijdrage uit een door de afdeling 
kunstzaken beheerd O&V fonds, vanaf 1 januari 2005 werd het OBR eigenaar 
van de cultuurgebouwen. Over de nieuwe relatie met het OBR wordt bepaald 
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niet eenduidig geoordeeld. Sterker nog, we moeten vaststellen dat er sprake 
is van een heuse tweedeling. Zeven instellingen stellen dat het OBR in zijn 
rol van huisbaas aan het groeien is. Zij menen dat het OBR meer voor hen 
doet dan ze zelf hadden gekund als tak van dienst. Eén directeur stelt tevens 
dat de dienst in korte tijd te snel gegroeid is en daardoor teveel met extern 
ingehuurde medewerkers werkt. Zij zien een dienst die na een 
gewenningsperiode steeds beter meedenkt en een hoop werk uit handen 
neemt. Een ander museum ervaart de vele discussies met het OBR niet als 
negatief, “dit houdt ons scherp”. Luxor Theater en de Doelen die allebei met 
(ver)nieuwbouw te maken hebben gehad oordelen positief over de rol van 
het OBR in het bouwproces.  
De twee musea die sceptisch blijven staan tegenover het proces van 
verzelfstandiging zijn ook kritisch over de rol van het OBR. Wellicht is hier 
sprake van een oorzakelijk verband. ZIj zijn ontevreden over de rol van het 
OBR als beheerder van bestaande historische gebouwen. ”De flexibiliteit van 
de verzelfstandigde organisaties is verminderd vooral op het punt van de 
accommodatie”. Een van de musea stelt daarbij dat de negen 
verzelfstandigde diensten samen zo’n vier miljoen euro duurder uit zijn, 
maar dat het beheer van de gebouwen niet beter is dan vóór de 
verzelfstandiging, sterker nog, het onderhoudsproces is eerder ‘logger’ 
geworden.  
 
De uiteenlopende houding ten opzichte van het OBR overziend lijkt volgens 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de conclusie gewettigd dat het 
OBR de rol van onderhoudsmanager van bestaande monumentale gebouwen 
vooralsnog minder ligt dan de rol van bouwmeester van nieuwe projecten.  
 
 
Heeft het feit dat directie en bestuur baas in eigen huis werden ook 
daadwerkelijk geleid tot een grotere eenheid van beleid, organisatie en 
financiën en heeft dit geleid tot grotere mogelijkheden op het gebied  van 
integraal management op financiëel en personeelsgebied? 
 
 Kerntaken 
 
Het artistieke beleid is als gevolg van het verzelfstandigingsproces nergens 
bijgesteld, maar dit werd met het verzelfstandigingsproces ook niet beoogd. 
Uit de stukken die bij aanvang van het proces zijn geschreven is wijziging in 
het artistieke beleid nergens als expliciete opdracht geformuleerd. In die zin 
heeft in de verzelfstandiging het accent voortdurend gelegen op de 
bedrijfsmatige en personele aanpak en verandering in de aanpak van 
onderhoud en vervanging van de huisvesting. 
 
Er is een – althans in tijd – rechtstreekse samenhang tussen de 
verzelfstandiging en wijzigingen in de artistieke koers bij het Wereldmuseum 
Rotterdam en het CBK. Bij het CBK is dit wellicht nog meer het gevolg van 
een directiewisseling. Bij het Wereldmuseum Rotterdam is de gehele 
organisatie na de verzelfstandiging op de schop gegaan in het licht van de 
meer commerciële koers. Het Luxor Theater Rotterdam constateerde al 
verbeteringen vanaf 2001, toen de nieuwbouw werd betrokken. De overigen 
zien voldoende mogelijkheden veranderingen door te voeren op het gebied 
van bedrijfsvoering. 
 
Integraal management kan uitgelegd worden als een vorm van 
kwaliteitsmanagement. Hoewel alle directies onderschrijven dat 
kwaliteitsmanagement belangrijk is en op de een of andere manier wordt 
toegepast, legt niemand een directe relatie met de verzelfstandiging.  
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Voor zover initiatieven worden genomen op het gebied van 
kwaliteitszorgverbetering (bij de musea is hiervan inmiddels sprake) is dit 
niet het gevolg van de verzelfstandiging maar staat deze trend op zich. 
 
Eensgezindheid is er over de vaststelling dat de kerntaken als gevolg van de 
verzelfstandiging nauwelijks of geen wijzigingen hebben ondergaan. Daar 
waar sprake was van een wijziging in beleid (CBK) of nieuw elan (Theater 
Zuidplein) was dit veeleer het gevolg van de aanstelling van een nieuwe 
directie dan rechtstreeks te herleiden tot de verzelfstandiging. In één geval 
(Wereldmuseum Rotterdam) kan gesteld worden dat de verzelfstandiging 
uitstekend aansloot bij de ambities van de directie om een nieuwe koers te 
gaan varen; maar ook die ambitie was feitelijk al daarvoor onder woorden 
gebracht. Wereldmuseum Rotterdam zegt dat het moment van 
verzelfstandiging een goed moment was om het bouwplan voor het pand aan 
de Willemskade in werking te zetten.  
 
 
 Personeelsbeleid 
 
Er is consensus bij de theaters, die voor andere arbeidsvoorwaarden dan de 
rechtspositieregeling van de gemeente Rotterdam hebben gekozen, over de 
toegenomen wendbaarheid van instellingen in het toepassen van 
arbeidsvoorwaarden. Arbeid kan efficiënter worden ingezet op momenten 
dat het nodig is. De relatief hoge overwerkvergoedingen op basis van de 
ambtenarenrechtspositie horen bij de introductie van de bedrijfseigen cao 
tot het verleden. Bovendien wordt meer dan voorheen gebruik gemaakt van 
flexibele arbeidstijden en ingeleend personeel. Theater Zuidplein  
attendeert er wel op dat het voordeel van lagere cao-lonen weer zal 
verdwijnen als meer instellingen boven het cao-niveau gaan betalen. Zo 
betaalt Luxor Theater Rotterdam een deel van het personeel op hbo-niveau 
en niet volgens de lagere mbo-normen van de theater-cao. De overgang van 
de ambtenarenregeling naar de bedrijfstak-cao is soepel verlopen. Nergens 
blijkt de omschakeling tot problemen te hebben geleid; in alle gevallen is de 
verandering doorgevoerd met instemming van de vakbonden. In die situatie 
waarin zittende werknemers wachtgelden ontlenen aan de oude situatie 
(zogenaamde oud-rechters) zijn die ondergebracht bij de dienst Voormalige 
Organisaties In Liquidatie van de gemeente Rotterdam. Bij alle instellingen 
functioneert naar tevredenheid van zowel werkgever als werknemers een 
ondernemingsraad; bij de meeste instellingen bestond die overigens al. Het 
aantal fte’s is bij Museum Boijmans Van Beuningen fors teruggebracht (22 
vaste fte’s zijn omgezet naar flexibele budgetten) maar bij een andere 
instelling is de formatie juist wat uitgebreid (Luxor Theater Rotterdam). Bij 
de overige instellingen is geen sprake van forse schommelingen. 
 
De musea en het CBK hebben er tot op heden voor gekozen de gemeentelijke 
arbeidsvoorwaarden te handhaven. Een uitzondering vormt het 
Wereldmuseum Rotterdam dat al zijn niet-museumpersoneel, werkzaam in 
de horeca en de museumwinkel, heeft onderbracht in de besloten 
vennootschap onder de desbetreffende horeca- en detailhandel-cao.  
 
 
 Organisatie en financiën  
 
De stichtingsvorm is juridisch beter toegesneden op mogelijkheden om 
sponsorgeld uit de markt te halen. Toch zouden wij niet willen stellen dat 
onder invloed van de verzelfstandiging instellingen particuliere geldgevers 
en fondsen beter en makkelijker zijn gaan opzoeken. Het is veeleer de 
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algemeen toegenomen professionalisering in de sector geweest die tot een 
stevige band tussen een aantal instellingen en sponsors heeft geleid. Het 
Luxor Theater Rotterdam breidde zijn formatie uit met afdelingen die zich 
bezig houden met resp. bedrijfsverhuren/arrangementen en het binnenhalen 
van sponsorgelden. Daar waar in het verleden al goede relaties bestonden 
met sponsors (Museum Boijmans Van Beuningen, de Doelen en Rotterdamse 
Schouwburg) is daar door de verzelfstandiging geen bijzondere verandering 
gekomen. Museum Boijmans Van Beuningen stelt dat alle argumenten pro 
verzelfstandiging op dit aspect niet valide zijn gebleken. Ook vroeger was er 
al veel mogelijk met allerhande steunstichtingen, pps-constructies en 
dergelijke. Nu de exploitatierisico’s groter zijn geworden en op de 
instellingen worden afgewenteld werkt de marktwerking volgens Museum 
Boijmans Van Beuningen averechts. Het Wereldmuseum Rotterdam is echter 
zeer optimistisch over de mogelijkheden tot marktwerking in de nieuwe 
situatie. Het museum stelt dat de verzelfstandiging ertoe heeft geleid dat de 
organisatie fors op de schop is genomen waarbij niet alleen een stichting 
met een raad van toezicht is gevormd, maar ook een besloten vennootschap 
waarin alle commerciële functies zoals horeca en winkelbedrijf zijn 
ondergebracht. Een ander positief aspect, door meerdere directeuren 
genoemd, is dat in de nieuwe situatie werknemers flexibeler kunnen worden 
ingezet. Niet alleen kan er efficiënter en bedrijfsmatiger worden gewerkt 
door het inhuren van uitzendkrachten; werknemers inhuren is ook goedkoper 
dan met de voorheen geldende overwerkvergoedingen voor 
overheidspersoneel. 
  
 
 Afspraken 
 
In de evaluatiegesprekken over de verzelfstandiging is men unaniem over 
één onderwerp: de eerder genoemde afspraken die bij de verzelfstandiging 
zijn gemaakt en niet zijn nagekomen. Tijdens de gesprekken zijn ons de 
volgende niet nagekomen afspraken genoemd1:  
- de stijging van de huren van de bedrijfspanden, die over zouden gaan 
 naar het OBR, zou jaarlijks gecompenseerd worden waardoor de opbouw 
 van een weerstandsvermogen mogelijk zou zijn; 
- de onderhouds- en vervangingskosten zouden worden geraamd op basis 
 van in de komende periode te voeren monitorgesprekken; 
- afspraken zouden worden neergelegd in een systeem van 
 voortschrijdende meerjarenafspraken, onafhankelijk van de vierjarige 
 cultuurplancyclus. 
 
De voortschrijdende meerjarenafspraken waarbij geregeld was dat 
huurstijging en onderhouds- en vervangingskosten niet ten laste zouden 
komen van de output zijn vanaf 2013 niet meer van kracht, zo is dit voorjaar 
door de gemeente aangekondigd. Het accres is in 2006 en 2007 niet 
uitgekeerd. In 2008 bedroeg het 2,0% en in 2009 1,7%. De meeste 
instellingen zijn inmiddels wel met de vorming van een eigen vermogen 
bezig. De combinatie van achterwege blijven van accres en forse 
huurverhoging heeft de vorming van het eigen vermogen echter nadelig 
beïnvloed. De bedragen die daarmee zijn gemoeid lopen inmiddels uiteen 
van 60.000 (Theater Zuidplein) tot meerdere tonnen (Historisch Museum 
Rotterdam, Luxor Theater Rotterdam). Bij enkele instellingen (Historisch 
Museum Rotterdam, CBK) is van de vorming van een eigen vermogen niets 

                                            
1 Als het gaat om ‘afspraken’ wordt waarschijnlijk gerefereerd aan de randvoorwaarden welke door 
Twynstra Gudde zijn verwoord in het programma van eisen van 13 april 2004. Deze lijst met 
randvoorwaarden is als bijlage toegevoegd (zie bijlage 1) 
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terecht gekomen, bij anderen is het in bepaalde mate toch nog gelukt. Bij 
het Wereldmuseum Rotterdam is het eigen vermogen opgegaan aan de 
grootscheepse verbouwing. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
plaatst hierbij de kanttekening dat andere instellingen in 2006 werden 
geconfronteerd met een korting van 3 procent. Die is aan de vml. takken van 
dienst voorbij gegaan.  
Wat de onderhouds- en vervangingskosten betreft wordt de claim op basis 
van de tweede hierboven genoemde afspraak pas in 2010 uitgekeerd en dan 
in de meeste gevallen waarschijnlijk maar ten dele. Eind 2009 heeft het 
gemeentebestuur in aanvulling op het cultuurplan 2009-2012 hiervoor een 
bedrag van 8 ton vrijgemaakt. Een enkele instelling beweert min of meer 
‘gestraft’ te worden voor goed beheer en krijgt nu naar verhouding minder 
toegewezen. 
 
 
 Beoordeling van het verzelfstandigingsproces als  geheel 
 
Op de slotvraag of men, terugkijkend op de ontwikkelingen van de afgelopen 
vier jaar nog terug zou willen naar de oude situatie, antwoorden zeven van 
de negen directeuren met overtuiging: nee. De theaters zijn eensgezind, de 
musea verdeeld. Het Maritiem Museum Rotterdam wil niet meer terug 
ondanks het ongunstige verloop van het eigen vermogen dat als gevolg van 
het niet uitkeren van het accres daalt. Dit museum houdt wel een slag om de 
arm en wil een definitief oordeel pas vellen als duidelijk is wat er na 2012 
gebeurt als de beschermingsclausule bij de verzelfstandiging is afgelopen. 
Het Wereldmuseum Rotterdam opent in deze periode (december 2009) zijn 
gerenoveerde gebouw en is vol optimisme over de toekomst. De nieuwe 
situatie met een stichting en een bv past helemaal in de toekomstvisie. 
De theaters zijn zoals gezegd eensgezind en willen geen van allen terug naar 
de situatie van voor 2005. De uitstekende samenwerking met de 
meedenkende raden van toezicht is daarin een belangrijk argument, los van 
de onafhankelijkheid die uiteindelijk allen wel goed bevalt. Het CBK sluit 
zich hierbij aan. Het is ook de enige organisatie die daarvoor inhoudelijke 
argumenten aanvoert: het CBK heeft in de stad een actievere rol gekregen 
en een duidelijker gezicht. Een stichting is voor die rol beter geëquipeerd 
dan een tak van dienst. 
Museum Boijmans Van Beuningen en Historisch Museum Rotterdam oordelen 
negatief: voor hen heeft de verzelfstandiging geen enkel voordeel 
opgeleverd, integendeel: de flexibiliteit van de verzelfstandigde organisatie 
is verminderd vooral op het punt van het beheer van de eigen 
accommodatie; daarnaast ontwikkelt het eigen vermogen zich onvoldoende 
als gevolg van de huuraanpassingen en naar de unaniem gedeelde mening: 
het niet nakomen van beloften. 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelt vast dat tevredenheid bij 
het merendeel van de voormalige takken van dienst niet zozeer blijkt uit de 
‘score’ op de vooraf gestelde motieven voor de verzelfstandiging, maar eerder 
uit een soort tevredenheid over het ‘hoger belang’ van de onafhankelijkheid, de 
wens tot vrijer ondernemerschap. De vraag lijkt nu gewettigd of de wethouder 
en vml. takken van dienst met de verzelfstandiging wel dezelfde doelstellingen 
nastreven. Als men puur naar de ‘score’ kijkt op de vooraf gestelde motieven 
voor verzelfstandiging, dan zouden de vml. takken van dienst niet per se zo 
tevreden hoeven zijn. Wellicht moet er voorafgaand aan de verzelfstandiging 
van de bibliotheek duidelijker overeenstemming bestaan tussen vml. tak van 
dienst en wethouder over de doelstellingen van een verzelfstandiging. Wat 
willen we bereiken met de verzelfstandiging - los van een algemeen gevoel van 
grotere vrijheid? 
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 Enkele conclusies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
 
 
• Afgaand op de opvatting van de ondervraagde negen directies luidt het 

oordeel - de voors en tegens afwegende – dat de verzelfstandiging positief 
heeft uitgepakt; zeven van de negen directeuren zouden niet meer terug 
willen naar de situatie van voor 2005. De theaters zijn op dit punt meer 
eensgezind dan de musea. 

 
• Wellicht is het functioneren van de raden van toezicht als kritische 

counterpart het meest doorslaggevend. Over het functioneren van de 
raad van toezicht zijn alle directeuren enthousiast. Wel moet links en 
rechts het profiel van de leden van de raden van toezicht nog worden 
bijgesteld. 

 
• De directeuren zijn eensgezind in hun oordeel over de uitvoering van de 

gemaakte afspraken bij de start van de verzelfstandiging. Die zijn niet 
nagekomen. Dit heeft met name betrekking op het ontbreken van 
compensatie voor de huurontwikkeling, de vorming van het eigen 
vermogen, toekenning van onderhouds- en vervangingskosten op basis van 
monitoring en hanteren van voortschrijdende meerjarenafspraken. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelt echter vast dat ook de 
directeuren een afspraak niet zijn nagekomen. Als het gaat om de 
vorming van facilitaire diensten is van de verkregen vrijheid geen gebruik 
gemaakt om tot vormen van samenwerking te komen. 

 
• Over het contact met de dKC bestaat geen eensluidend oordeel; een 

enkeling spreekt over een hogere kwaliteit, een ander over vermindering 
van papierstromen, weer anderen over blijvende bureaucratie. Men 
betreurt het verdwijnen van vaste contactpersonen. 

 
• Ook over de ‘huisbaas’ OBR lopen de meningen uiteen. Er is opvallend 

veel correlatie tussen het oordeel over het OBR en het totale oordeel 
over de verzelfstandiging: Historisch Museum Rotterdam, Museum 
Boijmans Van Beuningen en CBK zijn negatief, de overigen zijn geleidelijk 
aan steeds positiever geworden; zij oordelen dat het OBR groeit in zijn 
rol als beheerder van culturele gebouwen. 

 
• Er is ook samenhang tussen het introduceren van een nieuwe 

rechtspositieregeling en het oordeel over de verzelfstandiging; de meeste 
instellingen die een nieuwe cao hanteren zijn meer tevreden over de 
verzelfstandiging dan instellingen die de oude regeling hebben 
gehandhaafd. 

 
De slotconclusie op grond van deze bevindingen is dat de 
verzelfstandiging als meer geslaagd wordt beschouwd als 
• er een raad van toezicht is 
• gemaakte afspraken door beide partijen worden nagekomen 
• het OBR zijn rol als huisbaas invult met ‘gevoel’ voor de sector 
• een nieuwe rechtspositieregeling wordt geïntroduceerd (i.c. aansluiting 

wordt gezocht bij een toepasselijke bedrijfstak-cao) waardoor de 
arbeidsvoorwaarden beter kunnen worden toegesneden op de werkwijze 
van de betrokken instelling. 

 
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan slijt het negatieve gevoel, 
samenhangend met de als verminderde belangstelling ervaren grotere 
afstand tot de gemeentelijke bestuurders, vanzelf. 
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Bijlage 
 
 
Pag 3 en 4 uit Programma van Eisen en financiële consequenties herstructurering 
Rotterdamse kunst- en cultuursector, 13 april 2004 
 
Negen verzelfstandigde instellingen voor kunst en cultuur  
 Rotterdamse Schouwburg 
 Concert- en Congresgebouw de Doelen 
 Luxor Theater 
 Theater Zuidplein 
 Maritiem Museum 
 Museum Boijmans Van Beuningen 
 Wereldmuseum 
 Historisch Museum 
 Centrum Beeldende Kunst 
 
Alle negen instellingen voldoen aan de volgende randvoorwaarden 
- de opdracht en de kerntaken van de instellingen zijn niet gewijzigd ten gevolge 

van de verzelfstandigingsoperatie  
- op inhoudelijk/programmatisch gebied worden lange termijnafspraken gemaakt 
 (minimaal vier jaar) met de gemeente 
- arbeidsvoorwaarden (voor de zittende medewerkers) ná verzelfstandiging zijn 
 gelijkwaardig aan de arbeidsvoorwaarden vóór verzelfstandiging 
- de structurele en incidentele financiële gevolgen van verzelfstandiging zullen, 

gesaldeerd, aan de gemeentelijke bijdrage c.q. in de subsidie die de instellingen 
ontvangen, worden toegevoegd. De kosten van verzelfstandiging zullen als 
zodanig geen invloed uitoefenen op de output van de instellingen  

- de gebouwen blijven in juridische zin eigendom van de gemeente Rotterdam, 
tenzij  financiële overwegingen anders doen besluiten 

- de instellingen krijgen budgetten toegewezen om zelf te reserveren voor 
investeringen voor klein onderhoud en groot onderhoud (op basis van een 20-
jarige  onderhoudsplanning). Het gaat hier om zogeheten politiek beleidsarme 
ingrepen 

- de instellingen dragen zelf zorg voor uitvoering van deze beleidsarme ingrepen 
- beleidsrijke ingrepen vinden plaats in overleg met het bestuur van de gemeente 
 Rotterdam, indien deze eigenaar is van het gebouw. De eigenaar besluit tevens 
 op welke  wijze deze ingrepen worden gefinancierd 
- de instellingen kennen een gezonde bedrijfsvoering en -leiding. Zwaktes in de 

bedrijfsvoering dienen te worden opgelost, bijvoorbeeld door shared services, 
alvorens tot verzelfstandiging over te gaan. 

 
Specifiek voor de musea gelden tevens de volgende randvoorwaarden 
- de collectie moet geregistreerd zijn in termen van juridisch eigendom en 

standplaats  
- de collectie, die nu in bezit is van de gemeente, verandert niet van eigenaar 
- de eigenaar heeft te allen tijde het recht het beheer van de collectie te 

inspecteren (dit  is conform de huidige bruikleenovereenkomsten) 
- elke instelling draagt zorg voor het inrichten van een systeem van kwaliteitszorg 

van het beheer van de collectie.  
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