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1. INLEIDING 
 

 

In Bergen wordt gebouwd aan een prachtig nieuw museaal centrum, Nieuw Kranenburg 

genaamd. Het initiatief hiertoe is enkele jaren geleden ontstaan in een brede kring van 

culturele organisaties die in en om Bergen actief zijn. De gemeente Bergen ondersteunde 

dit initiatief en is de grootste financier. 

 

De directe aanleiding voor dit onderzoek is de vertrouwensbreuk tussen de gemeente 

Bergen en de stichting Nieuw Kranenburg, die is ontstaan als gevolg van oplopende 

onvrede en spanningen in de onderlinge relaties. Beide partijen hebben de behoefte om 

te komen tot een goede basis voor een gezonde toekomst van Nieuw Kranenburg en 

hebben de inzet om deze breuk te repareren. Zodat uiteindelijk tussen de Stichting Nieuw 

Kranenburg en de gemeente hernieuwd vertrouwen kan ontstaan, en er weer gezamenlijk 

gewerkt kan worden aan de inhoudelijke en zakelijke resultaten die nodig zijn om van 

Nieuw Kranenburg een succes te maken. Uiteraard met respect voor de formele rollen, 

taken en verantwoordelijkheden. 

 

Deze intentie was voor de gemeente aanleiding om samen met Nieuw-Kranenburg aan 

WagenaarHoes te vragen om een onderzoek in te stellen. Het onderzoek is ter hand 

genomen door drs. René Hooijdonk CMC, aanvankelijk in samenwerking met prof. dr. 

Henk van Os. In de loop van het onderzoek heeft de heer van Os heeft zich echter 

teruggetrokken uit de begeleidingscommissie om mogelijke spanningen tussen 

persoonlijke relaties en zakelijke inzichten te vermijden. 
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2. OPDRACHT EN WERKWIJZE  
 

 

2.1. VOORONDERZOEK 

 

Als eerste stap is een vooronderzoek uitgevoerd om te komen tot heldere afspraken over 

de opdrachtformulering en over de opzet en aanpak van het onderzoek. Het voor-

onderzoek is uitgevoerd met de volgende stappen:  

 Beeldvorming van de geschiedenis aan de hand van een gesprek met twee 

vertegenwoordigers van de gemeente en door kennisneming van het dossier dat de 

gemeente ter beschikking stelde. Alsmede een gesprek met twee vertegenwoor-

digers van de Raad van Toezicht, die tevens aanvullende schriftelijke informatie 

verstrekten. 

 Formuleren van een conceptopdracht met een voorstel over de opzet en de aanpak 

van het onderzoek door WagenaarHoes. 

 Beraad binnen het gemeentebestuur en de Raad van toezicht van Nieuw Kranenburg 

over het voorstel. Na onderlinge afstemming uitmondend in overeenstemming over 

de opdrachtformulering en over de opzet en aanpak van het onderzoek. 

 

De gemeente heeft zich verbonden aan de totstandkoming van Nieuw Kranenburg. Het 

gaat om een majeur gesubsidieerd project, waarover het college zich op de gebruikelijke 

wijze moet kunnen verantwoorden naar de gemeenteraad en naar de bevolking. De 

gemeente wil de regels en procedures niet als doel op zich zien, maar altijd om de 

kwaliteit en mate van voortgang, realisatie van doelen en/of verantwoording te kunnen 

meten. Juist daarom is er een roep uit de raad en de samenleving om als overheid 

strakker te sturen op resultaten en financiën. 

 

Nieuw Kranenburg zag het project als een inhoudelijke opgaaf met een bouw/inrichtings-

spoor en een museaal/cultureel-organisatorisch spoor waarbij het gaat om het tijdig 

behalen van resultaten ‘in het veld’. Plannen en rapportages hebben in dit perspectief 

vooral betekenis in functie van het realiseren van praktische resultaten.  

 

De onderlinge relaties zijn beschadigd geraakt omdat reguliere verzoeken vanuit de 

gemeente en bijbehorende afspraken niet gevolgd werden door adequate reacties of 

onvolkomen communicatie vanuit Nieuw Kranenburg. Kennelijk beschikken niet alle 

betrokkenen over de kennis en houding die de anderen als vanzelfsprekend aanwezig 

beschouwen. Hoe dit precies zit en hoe dit in de toekomst beter kan, zal onderwerp van 

onderzoek zijn.  

 

 

2.2. ONDERZOEKSOPDRACHT 

 

De onderzoeksopdracht werd vastgesteld door zowel de Raad van Toezicht van Nieuw 

Kranenburg als door Burgemeester en wethouders van Bergen, waarbij de gemeente als 

formele opdrachtgever fungeert.  
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Het onderzoek moet inzicht geven in: 

1. De stand van zaken met betrekking tot het realiseren van de doelstelling (art. 2.1 van 

de statuten) van de stichting Nieuw Kranenburg als museale organisatie en als 

culturele organisatie. Kortom: in hoeverre liggen we op koers? 

2. De stappen die nodig zijn om als gezonde museale organisatie te kunnen openen in 

het voorjaar van 2013. Met concrete aanduiding van hetgeen nodig is om de 

aangegeven doelen daadwerkelijk te bereiken, met aandacht voor zowel de 

inhoudelijke als voor de bedrijfsmatige ontwikkeling, alsmede voor de wisselwerking 

daartussen. 

3. De afspraken over sturing en verantwoording die nodig zijn tussen de stichting en de 

gemeente om te komen tot een volwaardig en goed functionerend Nieuw Kranenburg 

inclusief een sluitende exploitatie voor de komende jaren. 

 

De opzet en begeleiding van het onderzoek moeten vertrekken vanuit de actuele situatie 

en de beleving daarvan, bij alle betrokken actoren. Het onderzoek moet voldoende 

voorwaarden creëren en tot heldere afspraken leiden die nodig zijn voor het van de grond 

af opbouwen van een gezond Nieuw Kranenburg.  

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd en uitgebracht door WagenaarHoes Organisatieadvies.  

De begeleidingscommissie heeft als taak om gegeven de versterkte opdracht de wijze van 

uitvoering van het onderzoek te begeleiden.  

 

De begeleidingscommissie is paritair samengesteld als volgt: 

 Gemeente, namens het college van burgemeester en wethouders: Portefeuillehouder 

Hetty Hafkamp en sectormanager Tjeerd Bosma. 

 Nieuw Kranenburg, namens de Raad van Toezicht: Tillie van der Poel, die vanaf mei 

lid is van de Raad van Toezicht, en beoogd voorzitter Judith van Kranendonk. 

Vanuit WagenaarHoes is René Hooijdonk aanwezig, met advies van Henk van Os.  

 

 

2.3. DE AANPAK VAN HET ONDERZOEK  

 

Op initiatief van de begeleidingscommissie is het onderzoeksproces niet geheel volgens 

de route verlopen zoals aangeduid in het vooronderzoek. Hierna geven we een toelichting 

op het feitelijke procesverloop.  

 

1. Reconstructie van de plannenmakerij en de geschiedenis van Nieuw Kranenburg tot 

nu toe, uiteraard gericht op concrete leer- en verbeterpunten voor de toekomst. Wat is 

de feitelijke gang van zaken geweest, hoe kunnen we deze duiden in het perspectief 

van beide partijen en wat is een begaanbare marsroute naar een gezonde toekomst. 

a. Bestuderen van schriftelijke stukken die beschikbaar werden gesteld door de 

gemeente en door Nieuw Kranenburg  

b. Gesprekken met betrokkenen  

i. Alle leden van de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en een 

medewerker van Nieuw Kranenburg  

ii. Leden van het projectteam Nieuw Kranenburg bij de gemeente en de 

portefeuillehouder  

iii. Aannemers en architect van de bouw  
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c. In presentatievorm hebben we onze eerste bevindingen samengevat  

c. De in de conceptpresentatie opgenomen feiten hebben we ter verificatie en 

aanvulling voorgelegd aan directeur-bestuurder van Nieuw Kranenburg en 

met hem doorgesproken. Datzelfde hebben we gedaan met de 

verantwoordelijke sectormanager van de gemeente. De door hen verstrekte 

aanvullende informatie hebben we in het verdere onderzoek meegenomen. 

 

2. Begeleidingscommissie (14 juni 2012) 

a. Presentatie van onze voorlopige bevindingen, met medeneming van 

inmiddels ontvangen aanvullende informatie  

b. De begeleidingscommissie heeft na behandeling van de presentatie 

gediscussieerd over de volgende stappen.  

c. De vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht van Nieuw-Kranenburg 

hebben de behoefte geuit om op korte termijn beraad te voeren met de 

voltallige Raad van Toezicht. De begeleidingscommissie heeft daarmee 

ingestemd. 

 

3. Raad van Toezicht (19 juni 2012) 

a. Presentatie van onze voorlopige bevindingen, met medeneming van 

inmiddels ontvangen aanvullende informatie  

b. De leden van de Raad van Toezicht komen tot het besluit dat zij zich als 

volledige raad willen terugtrekken als lid van de Raad van Toezicht. Tevens 

concluderen zij dat ontslag van de directeur-bestuurder onvermijdelijk is en 

zeggen bereid te zijn dit in gang te zetten in overleg met de gemeente. 

c. Ingevolge de statuten betekent dit besluit dat de gemeente Bergen in de 

bevoegdheden van de Raad van Toezicht zal treden.  

d. De Raad van Toezicht besluit verder dat Tillie van der Poel en Judith van 

Kranendonk als vertegenwoordigers van Nieuw Kranendonk gemandateerd 

worden om lopende zaken af te handelen. 

e. De gemeente en de directeur-bestuurder zijn de volgende dag door Tillie van 

der Poel persoonlijk van de genomen besluiten op de hoogte gesteld.  

 

4. Overleg met de gemeente 

a. Het gemeentebestuur heeft kennis genomen van het terugtreden van de 

leden van de Raad van Toezicht en van de intentie tot ontslag van de 

directeur-bestuurder. Gelet op de statuten zijn vervolgens vertegenwoordigers 

van de gemeente aangesteld als interim leden van de Raad van Toezicht 

respectievelijk als interim directeur-bestuurder. De gemeente besluit na 

overleg met haar juridisch adviseur over te gaan tot schorsing van de 

directeur-bestuurder. 

b. De gemeente heeft ons verzocht dit onderzoeksrapport zo spoedig mogelijk 

af te ronden.  

 

5. Rapportage 

a. Een conceptversie van dit rapport hebben we aangeboden aan het 

gemeentebestuur en aan de door de afgetreden Raad van Toezicht 

aangewezen vertegenwoordigers. Met het verzoek om commentaar, 

aanvullingen of suggesties. Dit hebben we besproken met leden van de 

begeleidingscommissie.  
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b. Het definitieve rapport hebben we na fiat van de vertegenwoordigers van de 

gemeente en van Nieuw Kranendonk aangeboden aan het gemeentebestuur.  

 

Dit onderzoek is anders verlopen dan aanvankelijk werd afgesproken tussen de gemeente 

en Nieuw Kranenburg. Maar het zou onverstandig zou zijn om ‘tijdens de wedstrijd de 

doelpalen te verzetten’. We vinden het belangrijk om de stand van zaken in kaart brengen 

op één duidelijk ijkmoment.  

 

In overleg met onze begeleidingscommissie hebben we ervoor gekozen de stand van 

zaken weer te geven op het moment voorafgaand aan het besluit van de Raad van 

Toezicht om terug te treden op 19 juni jl. Feiten of gebeurtenissen ná dat moment laten 

we dus buiten beschouwing.  
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3. GESCHIEDENIS NIEUW KRANENBURG IN VOGELVLUCHT 
 

 

3.1. INTENTIE 

 

Bergen kent vanouds een rijk cultureel leven en vanuit de kring van kunst- en 

cultuurliefhebbers groeide de behoefte om een stevige impuls te geven aan kunst en 

cultuur in Bergen. Een projectgroep onder leiding van Rik Vos heeft een intentieverklaring 

opgesteld die door de volgende partijen werd ondertekend.  

 Gemeentemuseum Sterkenhuis 

 Kunstenaars Centrum Bergen (KCB) 

 Stichting Beeldende Kunst Bergen Egmond Schoorl (SBK/BES)  

 Museum Kranenburgh Bergen (MK) 

 Noord-Hollands Kunstcentrum (NHKC) 

 Gemeente Bergen 

 

In deze verklaring verbinden de partijen zich tot organisatorische samenwerkingen en tot 

de totstandkoming van een nieuw Museaal Centrum voor Kunst en Cultuur Bergen, 

waarin de volgende bestaande functies ruimtelijk zullen worden ondergebracht: Museum 

Kranenburgh, het Sterkenhuis, depots en de locatie van de kunstuitleen (Plein). Aldus 

ontstaat in de toekomst het nieuwgebouwde Nieuw Kranenburg (annex villa), met als 

dependance het Sterkenhuis, alsmede de nodige depotruimte. Met de intentieverklaring 

als basis zullen partijen later nadere overeenkomsten sluiten inzake overdracht van 

gebouwen, personeel, collecties, et cetera.  

 

De gemeente Bergen is bereid de bouw en de financiering op zich te nemen, hetgeen 

bekrachtigd is bij raadsbesluiten op 24 juni 2008 en 26 mei 2009. Ook de provincie Noord-

Holland bleek bereid een subsidie te verlenen. 

 

Het plan van aanpak (sept 2008) geeft aan hoe gewerkt gaat worden aan één organisatie 

en één locatie, met als uitzondering het Sterkenhuis dat zijn eigen locatie behoudt. De 

projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep en twee projectgroepen, een voor de 

culturele organisatieontwikkeling en een voor de bouw.  

 

 

3.2. STICHTING NIEUW KRANENBURG 

 

De stichting Nieuw Kranenburg wordt opgericht met als doel om genoemde ambities te 

realiseren, waarbij de uitvoering in handen wordt gelegd van een interim-directeur. 

Onvrede over haar functioneren maakt dat in de loop van 2009 de gemeente, het NHKC 

en de SKB het vertrouwen hebben opgezegd in de Raad van Toezicht van Nieuw 

Kranenburg, waarna een nieuwe start wordt gemaakt. De interim-directeur vertrekt en de 

Raad van Toezicht wordt nieuw samengesteld. Overigens is naast de stichting Nieuw 

Kranenburg een ‘Collectiestichting’ opgericht om de eigendom en het beheer van 

kunstobjecten veilig te stellen als de stichting Nieuw Kranenburg onverhoopt in de 

problemen zou komen. Statutair is vastgelegd dat beide stichtingen eenzelfde directeur-

bestuurder en eenzelfde Raad van Toezicht hebben.  
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Per 1 januari 2010 wordt Jaap Bruintjes door de nieuwe Raad van Toezicht benoemd als 

directeur-bestuurder, met een op afstand opererende Raad van Toezicht. Hij legt 

contacten met cultureel Bergen en zet acties op met culturele instellingen, bereidt 

overhevelen van personeelsleden voor, is betrokken bij de voorbereiding van de bouw, en 

hij legt contact met mogelijke sponsoren.  

 

 

3.3. GEMEENTE  

 

Intussen trekt de gemeente het bouwtraject als eigenaar en financier en draagt zorg voor 

de integratie van de verschillende culturele instellingen in Nieuw Kranenburg.  

 

Om de plannen ook structureel financieel mogelijk te maken verhoogt de gemeenteraad 

vanaf 2012 zijn jaarlijkse bijdrage aan de gezamenlijke culturele instellingen van  

€ 200.000 naar € 500.000 per jaar en tevens stelt de raad een extra subsidie vast voor het 

reeds aantrekken van een directeur van de nieuwe organisatie. Ook zijn er diverse 

bestuurlijke en ambtelijke wisselingen, en tevens loopt de bouw forse vertraging door een 

omissie van de gemeente die weer leidde tot bezwaren van omwonenden. De kosten van 

deze vertraging zijn aanzienlijk, maar zijn geheel opgevangen door de gemeente en 

drukken dus niet op de exploitatie van Nieuw Kranenburg. 

 

Begin 2011 kan de bouw opnieuw worden gestart en wordt Tjeerd Bosma de nieuwe 

ambtelijk leidinggevende. De gemeente wil beter zicht krijgen op de planning en de 

voortgang, en op de feitelijke stand van het proces van opbouw van de nieuwe museale 

en culturele organisatie.  

 

 

3.4. OPLOPENDE SPANNING 

 

Afstemming geschiedt in de regiegroep Nieuw Kranenburg. Tot oktober 2011 verloopt de 

samenwerking collegiaal. Maar nadat Jaap Bruintjes in de regiegroepvergadering heeft 

aangegeven zich niet meer gebonden te voelen aan de samenwerkingsafspraken, is de 

relatie meer afstandelijk en formeel geworden. Dit blijkt een cruciaal moment te zijn, want 

de Raad van Toezicht steunt hierin zijn bestuurder. Vanaf januari 2012 wordt ook de Raad 

van Toezicht betrokken in de communicatie over formele zaken (subsidieaanvraag, 

begroting, verslaglegging) tussen de gemeente en Nieuw Kranenburg. Alle formele 

verzoeken worden aan de directeur gericht en worden vanaf dat moment tevens ter 

kennisneming gestuurd aan de Raad van Toezicht.  

 

De onderlinge verhoudingen worden steeds meer afstandelijk en formeel van aard. Om 

deze situatie te verbeteren wordt, op initiatief van de portefeuillehouder (burgemeester 

Hafkamp), een overleg gestart tussen vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht en 

de gemeente in persoon van de burgemeester en de gemeentesecretaris. Het contact 

wordt intensiever en verloopt op goede toon. Sprekend over de wijze waarop Nieuw 

Kranenburg geholpen zou kunnen worden om meer en tijdig inzicht te bieden in plannen 

en rapportages is het idee geopperd om ambtelijke capaciteit vrij te maken ter 



 

NIEUW KRANENBURG – KLAAR VOOR DE START?  PAGINA 10 VAN 28 

ondersteuning van de directeur-bestuurder. Overigens werd dit aanbod al eerder gedaan 

maar toen wilde Jaap Bruintjes daarvan geen gebruik maken.  

 

In het genoemde overleg tussen gemeente en Raad van Toezicht worden concrete 

afspraken gemaakt over de datum van aanlevering van documenten zoals 

subsidieaanvraag, begroting en rapportages. Deze termijnen worden niet gehaald. De 

gemeente is van mening dat de inhoudelijke kwaliteit van de (concept) stukken die zij wel 

onder ogen kreeg, niet voldoet aan de algemene eisen uit de subsidieverordening. De 

gemeente besluit de subsidieaanvraag niet formeel in behandeling te nemen, want als ze 

dat wel had gedaan dan had ze deze formeel moeten afwijzen, met alle gevolgen van 

dien. Ook groeit de behoefte aan een strategisch beleidsplan, met daarin een 

samenhangende visie die als leidraad kan dienen voor de verdere uitwerking. De 

behoefte aan een (concept) beleidsplan wordt door Nieuw Kranenburg ingevuld door de 

productie van de notitie Bergen en beyond, met als ondertitel Fundament, uitgangspunten 

en koers naar een stip op de horizon in 2016. De conceptversie van deze notitie is op 25 

november 2011 aan de gemeente overhandigd, maar is later door de Raad van Toezicht 

als onvoldoende duidelijk gekenschetst. 

 

De miscommunicatie en ergernis over en weer over de onderlinge rolverhouding, 

informatie-uitwisseling en inzicht in planning en voortgang leidt tot verdere verstoring van 

de relaties. In een overleg op 28 november 2011 tussen gemeente en Nieuw Kranenburg 

is gesproken over de optredende haperingen en wat gedaan kan worden om deze 

ongedaan te maken. De voortgang van de bouw en van de opbouw van de museale en 

culturele organisatie kwamen aan de orde, ook de informatie-uitwisseling en de toon in de 

omgang zijn besproken. Afgesproken wordt het contact zo open mogelijk te houden en 

dat Nieuw Kranenburg op afgesproken data in november en december toegezegde 

stukken zal aanleveren. Niettemin schrijft de directeur in een brief aan de gemeente d.d. 

16 maart 2012 dat het beleidsplan niet door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 

28 februari werd behandeld en dat het plan aan de gemeente zal worden gestuurd zodra 

de Raad van Toezicht haar goedkeuring heeft gehecht aan dit plan. 

 

 

3.5. VERTROUWENSBREUK  

 

Bij de gemeente groeit de twijfel aan de capaciteiten van de directeur-bestuurder om de 

doelen van Nieuw Kranenburg te realiseren, temeer omdat de gemaakte afspraken en 

toezeggingen niet worden nagekomen. In gesprek met de Raad van Toezicht geeft de 

gemeente aan wel vertrouwen te hebben in de Raad van Toezicht en ook graag met de 

Raad van Toezicht verder te willen. 

 

Het college van Burgemeester en wethouders besluit op 21 februari 2012 om het 

vertrouwen in de directeur-bestuurder op te zeggen met een beroep op de Raad van 

Toezicht haar daarin te volgen. Dit besluit wordt onderbouwd door een gedetailleerd 

feitenrelaas en door ingewonnen juridisch advies. Bij de stichting Nieuw Kranenburg 

speelt op dat moment het gegeven dat de voorzitter aangeeft te willen vertrekken, omdat 

het voorzitterschap voor hem niet meer te combineren is met zijn andere nevenfuncties.  
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De Raad van Toezicht reageert op het besluit van het college door te wijzen op wat wel 

gepresteerd is en heeft vertrouwen in de verdere realisatie van het museale centrum. Zo 

is het museum in 2011 open gebleven met een mooie en succesvolle programmering, en 

zijn er goede relaties in een breed netwerk van betrokkenen. De Raad van Toezicht 

onderkent dat er problemen zijn, maar gaat achter zijn directeur staan. Omdat feitelijke 

onderbouwing van de mondeling gemelde voortgang uitblijft, wil de Raad van Toezicht om 

een medewerker aanstellen naast de directeur en deze in het bijzonder belasten met de 

bedrijfsvoering. Maar vanwege het ontbreken van financiering voor een dergelijke 

maatregel is dit besluit nooit uitgevoerd.  

 

Intussen heeft de Raad van Toezicht stappen ondernomen om in overleg met de 

gemeente te komen tot invulling van de vacante functies in de Raad van Toezicht. Tillie 

van der Poel treedt in mei toe als lid van de Raad van Toezicht en enige tijd later wordt 

contact gelegd met Judith van Kranendonk als beoogd voorzitter.  

 

 

3.6. IMPASSE 

 

‘Zal de huidige organisatie een goed functionerend Nieuw Kranenburg neerzetten met een 

gezonde toekomst?’ Het antwoord op deze vraag vormt de kern van de ontstane impasse 

en draait om vertrouwen in de realisatiekracht van de organisatie op dat moment. De 

gemeente heeft het vertrouwen hierin verloren, terwijl de Raad van Toezicht dat 

vertrouwen wel heeft.  

 

Om deze impasse te doorbreken doet de gemeente aan de Raad van Toezicht het 

volgende voorstel: “Het laten opmaken van een stand van zaken door een onafhankelijk 

extern deskundige. Mogelijk geven de uitkomsten van het onderzoek een meer positief 

beeld over het functioneren van de directie van Nieuw Kranenburg en over de resultaten”.  

 

Daarbij stelt de gemeente de verdergaande bevoorschotting van Nieuw Kranenburg 

afhankelijk van het nakomen van afspraken over een toereikende subsidieaanvraag 2012, 

plannen en rapportages, als stok-achter-de-deur. 

 

3.7. ONDERZOEK 

 

WagenaarHoes is gevraagd om als externe deskundige dit het onderzoek uit te voeren. 

Dit rapport beschrijft het verloop en de uitkomsten daarvan. 
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4. REFERENTIEKADER EN METHODIEK  
 

 

De kern van onze onderzoeksopdracht is het beoordelen van de realisatiekracht van de 

huidige organisatie om een goed functionerend Nieuw Kranenburg neer te zetten met een 

gezonde toekomst.  

 

Eerst zullen we ingaan op het referentiekader waartegen we de stand van zaken gaan 

afzetten alvorens te komen tot een analyse en aanbevelingen.  

 

Vervolgens schetsen we de methodiek en benaderingswijze, die we hanteren als leidraad 

om systematisch de verschillende thema’s onder de loep te nemen die voor de planning 

en realisatie van ‘Nieuw Kranendonk’ van belang zijn.  

 

 

4.1. REFERENTIEKADER 

 

Dit rapport schetst de ontwikkelingen tot nu toe en de actuele stand van zaken omtrent 

Nieuw Kranenburg. Om te komen tot een analyse en aanbevelingen hanteren we in dit 

onderzoek vier punten als referentiekader. 

 

A. De doelstelling van Nieuw Kranenburg zoals die in de statuten van de stichting is 

verwoord  

“…de ontwikkeling van (hedendaagse) kunst en cultuur door exploiteren, ontwikkelen, 

tonen, bewaren, ondersteunen, verspreiden en bevorderen van uitingen van kunst, 

een en ander conform de kernwaarden van kunst, cultuur, cultuurhistorie en natuur 

van de gemeente Bergen…” 

 

Bij deze doelstelling plaatsen we twee kanttekeningen tegen de achtergrond van de 

Intentieovereenkomst 2006: 

 Het element ‘natuur’ is aan de doelstelling toegevoegd. Dit vanwege de 

voorwaarden die de provincie Noord-Holland aan zijn subsidie verbonden heeft.  

 De nagestreefde ‘totale integratie’ van de culturele organisaties, met name in 

personeel en juridisch opzicht, is niet expliciet als opdracht bij Nieuw Kranenburg 

belegd. Voor onze analyse in van belang dat de verantwoordelijkheid voor de 

realisatie van deze intentie daardoor wat in de lucht hangt.  

 

B. De geplande opening van Nieuw Kranenburg in april 2013 

 De oplevering van de bouw in opdracht van de gemeente is voorzien in november 

2012, verder is het belangrijk dat Nieuw Kranenburg anticipeert op de latere 

exploitatie en het beheer. 

 De programmering moet rond zijn: bij de opening, latere tentoonstellingen en 

overige activiteiten. 

 Het organiseren, ‘warm houden’ en enthousiasmeren van doelgroepen zoals 

sponsoren, vrijwilligers, medewerkers, culturele wereld, et cetera.  
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C. Code cultural governance 

Deze code werd in 2006 opgesteld door de stichting Kunst & Zaken en heeft als doel 

culturele instellingen te ondersteunen bij het bevorderen van good governance. Good 

governance staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante 

verantwoording. 

 In de kern gaat het om het creëren van voldoende checks-and-balances in en om 

de top van de organisatie: Raad van Toezicht - bestuur - directeur  

 Drie bestuursmodellen worden onderscheiden:  

o Het Raad van Toezicht-model dat thans het model is van Nieuw Kranenburg, 

waarin het bestuur van de stichting is neergelegd bij de directeur-bestuurder, 

terwijl de Raad van Toezicht zich richt op kaderstelling en toezicht. 

o Een tweede model is het (klassieke) bestuur-model dat alle bevoegdenheden 

concentreert bij het bestuur.  

o Ten derde kennen we het directie- bestuur-model als tussenvorm, waar het 

bestuur kan besluiten welke bestuursbevoegdheden worden overgedragen 

aan de directeur. Bijvoorbeeld worden dan de artistieke taken bij de directeur 

neergelegd, terwijl het zakelijk beheer een directe bestuurszaak blijft. 

 Behalve om de juridische vormgeving beschouwen we uiteraard ook de wijze 

waarop personen in de praktijk invulling hebben gegeven aan hun formele taken. 

 

D. Onze ervaringen met overeenkomstige programma’s, projecten en processen: 

 Werken met projecten en programma’s: organisatieopbouw en bouw.  

 Gemeenten: cultuur, natuur, bouw, financiën, politiek.  

 Culturele instellingen: algemeen en museaal. 

 

 

4.2. METHODIEK EN BESCHOUWINGSWIJZE 

 

De meest kansrijke methodiek om een initiatief als Nieuw Kranenburg te laten slagen heet 

de zogenaamde ‘programma-gestuurde aanpak’
1
. Deze methodiek hanteren we als 

leidraad om de huidige stand van zaken Nieuw Kranenburg kritisch te beschouwen, tegen 

de achtergrond van ons referentiekader.  

 

De aanpak vraagt in de eerste plaats om een plan op strategisch niveau. De intentie-

verklaring uit 2006 bevat hiervoor de strategische hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen vragen om 

verdere uitwerking in deelplannen op tactisch niveau. De deelplannen moeten voldoende 

houvast bieden voor de operationele keuzevragen en handelingen.  

 

Schematisch samengevat zullen we in het volgende hoofdstuk voor Nieuw Kranenburg de 

organisatorische thema’s als onderdeel van de planning en realisatie van Nieuw 

Kranenburg.  

  

                                                      
1
 Een programma-gestuurde aanpak ligt voor de hand als sprake is van meerdere betrokken organisaties en 

actoren, van een verwevenheid van lijntaken en projecten en als het te bereiken doel is nog niet precies helder 

is. Deze methodiek bouwt onder meer voort op ‘projectmatig werken’ en werd gebundeld door CCTA onder het 

label ‘Managing Successful Programs.’ 
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 Strategie 

o Visie en missie, artistieke positionering, collectiebeleid en daarvan afgeleid 

programmeringsbeleid 

o Doelgroepen: vrienden, cultureel Bergen, nationaal, internationaal 

o Samenwerking met stakeholders: sponsors, gemeente, et cetera. 

o Strategie van de organisatieontwikkeling: opzet en functioneren van de 

organisatie, verankering in een bestuurlijke (governance)structuur, 

projectorganisatie, et cetera. 

 

 Planning en programmering (tactisch niveau)) 

o Museale en culturele organisatie: uitwerking van de Intentieverklaring 2006. 

o Museale en culturele programmering 2012 en 2013. 

o Van bouwen naar beheren.  

 

 Uitvoering (operationeel niveau) 

1. Organisatie 

2. Financiën,  

3. Personeel/ vrijwilligers,  

4. Sponsoring 

5. communicatie  

6. Educatie,  

7. Bouw, inrichting en beheer 

 

Langs deze route zullen we de stand van zaken beschrijven en deze beschouwen vanuit 

het referentiekader dat in de vorige paragraaf beschreven is. 
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5. STAND VAN ZAKEN 
 

 

Per thema hanteren we hierna in elke paragraaf telkens de volgende opbouw. 

Eerst een korte schets van de planning en realisatie van Nieuw Kranenburg over het 

betreffende organisatorische thema. 

 

Vervolgens per (sub)thema een beschrijving van de stand van zaken met de volgende 

indeling: 

 Documenten en feiten 

 Mate van uitvoering i.r.t. de opening in april 2013 

 Risico’s en borging 

 

 

5.1. STRATEGIE 

 

Een strategie gaat uit van de visie en missie van de organisatie, plaatst het punt op de 

horizon en is de energiebron van de organisatie. Ze geeft richting aan de artistieke 

positionering, het collectiebeleid, de programmering en duidt concrete doelen en 

doelgroepen zoals vrienden, cultureel Bergen, nationaal, internationaal, evenals 

samenwerking met stakeholders zoals sponsors, de gemeente, et cetera. 

 

De strategie van de organisatieontwikkeling gaat over de opzet en het functioneren van 

de organisatie, de verankering daarvan in een bestuurlijke (governance)structuur, 

projectorganisatie, et cetera. 

 

Stand van zaken 

 

 Documenten, feiten 

a. De Intentieovereenkomst 2006 is het vertrekpunt voor de beleidsnotitie Bergen en 

beyond. Als we Bergen en beyond beoordelen als strategische beleidsnota dan is 

deze erg abstract en biedt weinig houvast voor de volgende concreet te zetten 

stappen. Wel worden enkele uitwerkingsplannen in het vooruitzicht gesteld over 

sponsoring, vrijwilligers, educatie, communicatie en PR. Verder worden veel 

lopende en toekomstige contacten en activiteiten genoemd, maar ook constateren 

we dat de vertaling in een samenhangend werkplan en toets aan beschikbare of 

te verwerven middelen niet in het plan is opgenomen. De door de gemeente 

gevraagde uitwerking als deel van de subsidieaanvraag 2012 is tot nu toe niet 

opgeleverd. Overigens merken we op dat de conceptversie d.d. november 2011 

van Bergen en beyond werd geschreven door leden van de Raad van Toezicht en 

dat deze niet definitief is vastgesteld.  

b. De statuten van de stichting zijn aangepast, een reglement van de Raad van 

Toezicht en een directiereglement zijn door de Raad van Toezicht vastgesteld. 

Daarnaast zijn diverse samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen Nieuw 

Kranenburg, de gemeente en culturele organisaties in Bergen.  

c. Na het overleg met de gemeente op 28 november 2011 geeft de Raad van 

Toezicht als reactie op het conceptverslag aan dat “… er kennelijk verkeerde 
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verwachtingen zijn over de rol van de bestuurder, de rol van ons als Raad van 

Toezicht, beide in relatie tot de rol van de gemeente.” De Raad van Toezicht zegt 

daarop te zullen terugkomen op grond van de statuten en de Code of cultural 

governance.  

Kortom er bestaat onhelderheid over twee vragen. Ten eerste: wie draagt de 

eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de “volledige integratie” van 

‘cultureel Bergen’ waarvan Nieuw Kranenburg deel uitmaakt conform de 

Intentieovereenkomst 2006? En ten tweede: hoe functioneert de governance-

structuur bij de stichting Nieuw Kranenburg?  

 

 Mate van uitvoering i.r.t. de opening in april 2013 

De notitie Bergen en beyond schetst een stip op de horizon 2016, maar biedt weinig 

richting en houvast voor uitwerking in deelplannen of voor het delegeren van taken, 

temeer omdat een werkplan ontbreekt. Wij betwijfelen of de impact toereikend is om te 

enthousiasmeren, te verbinden en te focussen. 

Het plan legt niet de basis voor een programma-gestuurde of projectmatige aanpak met 

mijlpalen en een tijdlijn die toewerkt naar de geplande openingsdatum. De gemeente 

heeft het plan als onvoldoende gekwalificeerd.  

 

 Risico’s en borging 

We constateren een gemis aan ijkpunten, vertrouwen en borging ten aanzien van de 

realisatie van gestelde doelen. Daardoor zullen de verschillende actoren pas bij 

programmering en uitvoering aanlopen tegen mogelijke verschillen in visie, met een grote 

kans op incidenten en miscommunicatie.  

 

 

5.2. PLANNING EN PROGRAMMERING 

 

Op tactisch niveau onderscheiden we twee tijdelijke projecten en de permanente 

programmering-activiteit:  

1. Het project museale en culturele organisatie draait om het organiseren, ‘warm 

houden’ en enthousiasmeren van doelgroepen zoals sponsoren, vrijwilligers, 

medewerkers, culturele wereld, et cetera.  

Doel is dat bij de opening in 2013 alle intern en extern betrokkenen goed in hun 

nieuwe rol zitten en deze kunnen waarmaken. 

Het profiel van de directeur-bestuurder vraagt onder meer van hem dat hij het 

boegbeeld is van de te bouwen organisatie, het cultureel concept voor het centrum 

verder ontwikkelt en de contacten onderhoudt met andere instellingen voor kunst en 

cultuur in Bergen.  

2. Project Van bouwen naar beheren. De oplevering van de bouw in opdracht van de 

gemeente is voorzien in november 2012. Daarbij is het belangrijk dat Nieuw 

Kranenburg anticipeert op de latere exploitatie en het beheer.  

Doel is dat het nieuwe gebouw en de villa bij de opening gebruiks-gereed zijn en dat 

Nieuw Kranenburg het beheer volledig voor zijn verantwoordelijkheid kan nemen.  

3. Museale en culturele programmering 2012 – 2014. Het voorbereiden en tot uitvoering 

brengen van de programmering is een permanente taak van Nieuw Kranenburg. De 

programmering moet een afgeleide zijn van de strategische visie op kunst, cultuur, 
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cultuurhistorie en natuur in Bergen. De eerste grote uitdaging is de programmering bij 

de opening, vervolgens latere tentoonstellingen en overige activiteiten.  

 

Stand van zaken 

 

 Documenten, feiten 

a. De projectmatige aanpak van de museale en culturele organisatie is niet goed op 

gang gekomen. De stuurgroep POO is gestopt en de regiegroep is pas onlangs 

weer opgestart.  

b. De gemeente heeft tot nu toe het traject van de samenwerkingsovereenkomsten 

tussen en met de Bergense culturele instellingen getrokken. Dit is in lijn met de 

Intentieverklaring 2006 die spreekt over de gedeelte intentie van alle partijen en 

over een ‘minimaal faciliterende rol van de gemeente …’.  

c. Recent beraad over het functioneren van het ‘bouwproject’ heeft een positieve 

impact op de afstemming van inrichtingseisen en –plannen van Nieuw 

Kranenburg als toekomstig gebruiker, met het bouwproces. Het bouwproject loopt 

op schema.  

d. Het concept Werkplan van Nieuw Kranenburg d.d. juni 2012 geeft slechts globaal 

zicht op de programmering 2012 met doorkijkje naar 2013 en 2014. 

 

 Mate van uitvoering i.r.t. de opening in april 2013 

a. Een overall-plan voor het museale stuk is niet aanwezig en er wordt niet aan 

getrokken. Zie verderop voor deelplannen per onderdeel (sponsoring, vrijwilligers, 

et cetera.) 

b. De bouw ligt op schema. Er ligt een aanzet voor de inrichtingsplanning, die wordt 

geleverd door de architect op basis van ervaringen elders. Thans loopt het proces 

van offertes aanvragen, beoordelen en beslissen, mede gelet op de 

mogelijkheden van dekking uit het bouwbudget, uit sponsoring of uit de 

exploitatiebegroting.  

c. Het concept werkplan 2012 is een beperkt bruikbaar vertrekpunt en vraagt om 

verder oppakken en uitwerken. 

 

 Risico’s en borging 

Het ontbreken van een uitgewerkt werkplan 2012 is een fors risico. Het is tot nu toe 

onvoldoende duidelijk wat in het openingsjaar gaat gebeuren, noch inhoudelijk, noch 

zakelijk. 

 

Het ontbreken van een gemeenschappelijk platform van culturele instellingen in 

Bergen maakt dat het lastig is om zicht te krijgen op de mogelijkheden om elkaars 

initiatieven te ondersteunen en om verbindende kracht en gedeelde plannen te 

ontwikkelen. Het risico bestaat dat aanwezig potentieel om de uitgesproken ambities 

in Bergen te kunnen waarmaken niet volledig benut wordt, omdat stakeholders niet 

met elkaar een periodieke overzichtsfoto maken.  
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5.3. UITVOERING 

 

De uitvoerende activiteiten om Nieuw Kranenburg tot een succes te maken hebben we als 

volgt gerubriceerd. 

1. Organisatie 

2. Financiën 

3. Personeel en vrijwilligers 

4. Sponsoring 

5. Communicatie 

6. Educatie 

7. Bouw, inrichting en beheer 

Hierna geven we achtereenvolgens onze beschouwing over de uitvoerende activiteiten. 

 

5.3.1. ORGANISATIE 

a. Het functioneren van de governance-structuur. Hoe zit het met de aanwezigheid en 

het functioneren van checks-and-balances in de top van de organisatie? 

b. Opbouw en beheer van de interne organisatie als geheel. Welke structuur en 

processen kent de organisatie, hoe functioneren mensen en systemen, 

overlegvormen, et cetera?  

c. Taakgebieden: Facilitair, administratie, collectiebeheer, horeca, winkel. 

 

Stand van zaken 

 

 Documenten, feiten  

a. Het functioneren van de governance-structuur 

De reglementen van de Raad van Toezicht en directie zijn geen maatwerk, maar 

overgenomen uit de bijlagen van de Code of good governance.  

De laatste tijd zijn er geen of onvolkomen vergaderstukken en verslagen van de 

Raad van Toezicht gemaakt of gedocumenteerd. 

Recent zijn geen formele gesprekken gevoerd over het functioneren van de 

(leden van de) Raad van Toezicht. Met de directeur-bestuurder is een gesprek 

gevoerd in 2010. Verder is er een verslag van een recent functioneringsgesprek 

met de directeur, dat door de Raad van Toezicht niet als formeel verslag werd 

bestempeld.  

b. De personeelsformatie van de stichting is thans 2,5 fte, deels tijdelijk, plus 130 

vrijwilligers (zie verderop). Een globale schets van de nieuwe organisatie 2013 

staat in het werkplan: 3,8 fte, plus vrijwilligers.  

c. Wekelijkse MT-vergadering van de vaste staf Nieuw Kranenburg, met 

vastleggen van afspraken. 

d. De administratie is uitbesteed (wordt momenteel onderzoek naar verricht). 

Facilitaire zaken, bouwzaken en depot (collectiebeheer) worden behartigd door 

een tijdelijk medewerker c.q. door vrijwilligers.  

e. De opzet van de winkel en horeca (eigen beheer of uitbesteden) is nog niet 

opgepakt, wel is bij de selectie van het ticket-systeem rekening gehouden met 

online toepassing dat ook voor de online-winkel benut kan worden.  
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 Mate van uitvoering i.r.t. de opening in april 2013 

a. Op 19 juni 2012 zijn de zittende leden van de Raad van Toezicht terugtreden en 

hebben hun zetels beschikbaar gesteld. Ingevolge de statuten heeft de gemeente 

vervolgens de rollen in de Raad van Toezicht ingevuld. 

b. De directeur is door de nieuwe Raad van Toezicht (gemeente) geschorst 

c. Wekelijks is er een managementoverleg. De medewerkers hebben de ruimte om 

zelfstandig te functioneren. Zie verderop onder Vrijwilligersbeleid. 

 

 Risico’s en borging 

Gezien bovenstaande feiten achten ook wij de risico’s op vertraging van de voortgang 

bij Nieuw Kranenburg groot, los nog van het recente terugtreden van de Raad van 

Toezicht en de schorsing van de directeur. Bij elkaar vraagt dit om spoedige 

maatregelen om de voortgang van Nieuw Kranenburg veilig te stellen 

 

5.3.2. FINANCIËN  

a. Begroting (meerjaren), uitputting en prognose 

b. De huidige periode staat sterk in het teken van de bouw door de inrichting van de 

nieuwbouw en het opknappen van de villa, waarvoor de gemeente aan Nieuw 

Kranenburg budget beschikbaar heeft gesteld (€ 300.000). Sommige 

investeringen brengen exploitatiekosten met zich brengen. De exploitatiebegroting 

is dit jaar bijzonder omdat er geen regulier programma draait. De wisselwerking 

met investeringen in de bouw en organisatieopbouw is groot.  

c. Financiering 

Ondanks de ernstige vertraging van de subsidieaanvraag 2012 heeft de 

gemeente zijn bevoorschotting voortgezet vanwege de nijpende liquiditeitspositie 

van de stichting. De dekking en de financiering van de lopende activiteiten en 

bouw-gerelateerde kosten vraagt continue aandacht 

 
Stand van zaken 

 

 Documenten, feiten  

a. De begroting en subsidieaanvraag 2012 zijn door de stichting niet volgens 

planning opgeleverd. Het administratiekantoor voert de boekhouding. De 

financiële planning voor de bouw en inrichting van de stichting wordt bijgehouden 

door de facilitair medewerker.  

b. De jaarrekening 2011 en periodieke verslaglegging zijn niet opgeleverd. 

c. De administratieve organisatie schiet tekort, er ligt een offerte om deze een 

update te geven. 

 

 Mate van uitvoering i.r.t. de opening in april 2013 

a. Het maken van keuzes over (nog) niet gedekte uitgaven die samenhangen met 

keuzemomenten in de bouw en inrichting vragen snelle besluiten van de stichting 

die soms lang op zich laten wachten.  

b. Buiten de in het vorige punt genoemde ongedekte uitgaven is de lopende 

exploitatie op orde.  

c. Een actuele en samenhangende financiële prognose voor de reguliere exploitatie 

ontbreekt. Ook is er onvoldoende overzicht op beschikbare en benodigde 

budgetten voor inrichting, etc. Zie ook verderop bij sponsoring.  



 

NIEUW KRANENBURG – KLAAR VOOR DE START?  PAGINA 20 VAN 28 

 

 Risico’s en borging 

Het financiële risico van Nieuw Kranenburg schuilt in zowel het langjarig op orde 

hebben van de exploitatie als in de dekking van de eenmalige investeringen en 

uitgaven waarvoor de stichting verantwoordelijk is. Dit vereist een goede 

administratieve organisatie en een organisatie die deze naleeft, onder 

verantwoordelijkheid van de directeur.  

 

5.3.3. PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 

a. Beleid, beheer, bezetting (vast, flexibel) 

b. Vrijwilligersbeleid/ inzet 

c. Werkplanning, overlegstructuur 

 

Stand van zaken 

 

 Documenten, feiten 

a. Arbeidsvoorwaardenbeleid is vastgesteld door Raad van Toezicht, dossiers bij 

administratiekantoor, functioneringsgesprekken zijn gevoerd. 

b. Overheveling personeel SBK, KCB, Museum Kranenburgh is door de gemeente 

geregeld. 

c. Nota Vrijwilligersbeleid (mei 2012) is goed uitgewerkt en vastgesteld. 

d. Coördinatoren zijn aangewezen. 

e. Opstart van werkgroepen in september aanstaande. 

f. Excursie gepland naar Dordrecht (najaar).  

g. Wekelijks MT van vaste staf, met vastleggen van afspraken. 

 

 Mate van uitvoering i.r.t. de opening in april 2013. 

a. Personeelsbeleid en –beheer loopt. 

b. Opstart vrijwilligersinzet richting opening is gemaakt. 

 

 Risico’s en borging 

Personeel en vrijwilligers zijn de kurk waarop Nieuw Kranenburg drijft! 

 

5.3.4. SPONSORING 

Sponsoring is van levensbelang voor het realiseren en in stand houden van Nieuw 

Kranenburg.  

a. Naast de structurele gemeentesubsidie gaat de meerjarenbegroting uit van jaarlijkse 

opbrengsten vanuit entree, winkel, horeca, verhuren van ruimte en collectiebeheer; 

onder meer door samenwerking met KCB en SBK.  

b. Het resterende deel van de geraamde € 500.000 zal Nieuw Kranenburg bij voorkeur 

verwerven uit structurele sponsoring. Er is geopperd om een steunstichting op te 

richten die hierbij een rol kan spelen.  

c. Incidentele sponsoring is nodig voor eenmalige kosten voor de inrichting van het 

gebouw.  

d. Daarnaast is incidentele sponsoring voor tentoonstellingen en andere activiteiten 

nodig.  
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Stand van zaken 

 

 Documenten, feiten 

a. Een notitie Sponsoring en fondsenwerving (april 2012) is geleverd door het hierop 

gespecialiseerde bureau FoxRenard.  

b. Er ligt een toezegging van de Stichting Vrienden van € 50.000.  

c. Een bijdrage van SBK van € 50.000 is wel genoemd maar staat nog niet vast. 

d. Voor intern gebruik bestaat een overzicht van nog te realiseren sponsorbijdragen, 

gerelateerd aan de inrichting en aan de geplande activiteiten bij de opening. Niet 

duidelijk is in welke mate deze toezeggingen definitief zijn.  

 

 Mate van uitvoering i.r.t. de opening in april 2013 

a. Het laatste aan ons bekende overzicht toont een nog binnen te halen substantieel 

bedrag ter dekking van de inrichting en kosten van de opening.  

 

 Risico’s en borging 

De noodzakelijke financiering naast de overheidssubsidie (gemeente en provincie) 

vormt een groot risico. Een periodiek intern overzicht van sponsoring-doelen en -

realisatie is van wezenlijke betekenis, maar ontbreekt. Dit geeft bijvoorbeeld de leden 

van de Raad van Toezicht en andere nauw betrokken personen een opstap om hun 

persoonlijk netwerk aan te spreken om bij te dragen. De beperkte concrete voortgang 

is reden tot zorg. Er zouden scenario’s ontwikkeld kunnen worden over de vorm, 

inhoud en timing van de uitvoering van plannen en programmering, voor zover die van 

sponsorbijdragen afhankelijk is.  

 

5.3.5. COMMUNICATIE 

De communicatie van Nieuw Kranenburg richt zich op een veelheid van doelgroepen. Van 

een breed publiek van zomergasten en scholen tot liefhebbers van de Bergense school 

en potentiële sponsoren. Voor de interne communicatie zijn de vrijwilligers een belangrijke 

doelgroep.  

 

Marketing en PR richten zich enerzijds op algemene bekendheid van de permanente 

presentaties en activiteiten, en anderzijds op tijdelijke evenementen, tentoonstellingen, et 

cetera. 

 

Stand van zaken 

 

 Documenten, feiten 

a. Nieuwe huisstijl is in ontwikkeling  

b. Maandelijkse emailbrief plus inloop voor medewerkers en vrijwilligers 

c. De communicatie met de gemeente is niet succesvol verlopen 

 

 Mate van uitvoering i.r.t. de opening in april 2013 

a. Communicatieplan is in concept beschikbaar, m.b.v. Bureau Margés 

b. Nieuwe website + logo wordt gelanceerd tijdens de kunst10daagse in oktober, 

maar is nog niet concreet beschikbaar 

c. Er komt een 2-wekelijkse artikel over voortgang in het Bergens-Nieuwsblad e.a.  
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d. Digitale strategie en online winkel zijn wel globaal bedacht maar nog niet 

operationeel  

 

 Risico’s en borging 

Informatie en communicatie vormen een risico. De huidige onrust over Nieuw 

Kranenburg vergroot dat risico. Via vrije nieuwsgaring is de beeldvorming over Nieuw 

Kranenburg nauwelijks te regisseren. Een goed uitgewerkt communicatieplan helpt 

om die regie terug te krijgen. 

 

5.3.6. EDUCATIE 

De educatieve doelstelling van Nieuw Kranenburg richt zich ten eerste op de bezoekers 

van het museaal en cultureel centrum. Daarnaast richt educatie zich op het onderwijs, 

waar combinatiefunctionarissen cultuur en natuur op school onder de aandacht van 

kinderen brengen. Ook buitenschoolse educatieve activiteiten zijn voorzien alsmede 

relaties met professionele aanbieders van educatief gerichte producten en projecten. 

 

Stand van zaken 

 

 Documenten, feiten 

a. Samen met de Stichting Tijdgeest werkt een vrijwilligersgroep aan een project 

Slag om Bergen 1799. 

b. Ook met de stichting Tijdgeest en met het Sterkenhuis SBK en behoeve van het. 

basisonderwijs: het project 1573. 

c. Project met Bergense scholen gemeenschap: Lokaal verhaal. 

d. Integraal educatief programma NK KCB/ Artiance. 

 

 Mate van uitvoering i.r.t. de opening in april 2013 

a. De rol van Nieuw Kranenburg bij de inzet van combinatie functionarissen Natuur 

in het onderwijs is nog niet ingevuld.  

 

 Risico’s en borging 

Educatieve activiteiten zijn een investering in de blijvende betrokkenheid van mensen 

bij cultuur en natuur in Bergen. Het ontbreken van een werkplan voor het seizoen 

2012-2013 is een gemiste kans. Inbedding in een plan en programma zal het 

overzicht en de betrokkenheid kunnen bevorderen.  

 

5.3.7. BOUW, INRICHTING EN BEHEER 

De nieuwbouw en de villa zijn eigendom van de gemeente. Het bouwplan en bestek zijn 

uitgewerkt door gemeente in overleg met de ondertekenaars van de intentieovereenkomst 

2006 en Nieuw Kranenburg. De gemeente is opdrachtgever en directievoerder. 

Opdrachtnemers zijn architectenbureau Kraaijvanger, bouwaannemer Dekker en 

installatiebedrijf Kropman.  

 

Nieuw Kranenburg is bij de nieuwbouw betrokken als toekomstig gebruiker en doet de 

coördinatie van het opknappen van de villa, verzorgt een deel van de inrichting (de vaste 

inrichting verzorgt de gemeente) en is uiteraard verantwoordelijk voor het beheer in de 

toekomst, in overleg met de gemeente ingevolge de huurovereenkomst. Veel bouw- en 
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investeringsbeslissingen hebben hun doorwerking in beheer en exploitatiekosten. Hiertoe 

is door de stichting een tijdelijk facilitair medewerker aangetrokken. 

 

De oplevering van de bouw is gepland in november 2012. Het bouwbudget wordt beheerd 

door de gemeente. Over de afstemming van bouw, inrichtingseisen en het latere beheer is 

er frequent overleg. Recent zijn bestaande afspraken herbevestigd over deze afstemming, 

over plannen en procedure van besluitvorming, meer- en minderwerk.  

 

Stand van zaken 

 

 Documenten, feiten 

a. De bouw ligt op schema; bouwvergaderingen met opdrachtgever (gemeente) en 

gebruiker (Nieuw Kranenburg). 

b. Opknappen van de villa ligt op schema. De gemeente heeft een budget van  

€ 300.000 ter beschikking gesteld.  

c. Inrichtingskeuzes verlopen soms moeizaam in verband met onzekerheid over de 

financiële dekking + aanvullende sponsoring. 

 

 Mate van uitvoering i.r.t. de opening in april 2013 

a. Over wijzigingen i.r.t. inrichting (gebruikerswensen) is het overleg soms 

moeizaam. 

b. Grosso modo lopen bouw en inrichting aardig op schema. 

 

 Risico’s en borging 

De recente afspraken over informatie-uitwisseling, procedures van besluitvorming en 

budgetten van gemeente en van Nieuw Kranenburg dragen een matig risico in zich en 

borgen de benodigde beheersbaarheid. Regelmatige monitoring van deze afspraken 

is raadzaam. 

 



 

NIEUW KRANENBURG – KLAAR VOOR DE START?  PAGINA 24 VAN 28 

6. ANALYSE  
 

 

De kernvraag van deze onderzoeksopdracht is het beoordelen van de realisatiekracht van 

de huidige organisatie om een goed functionerend Nieuw Kranenburg neer te zetten, met 

een gezonde toekomst.  

 

Als we de in het vorige hoofdstuk weergeven stand van zaken afzetten tegen ons 

referentiekader dan komen we tot de volgende analyse. 

 

 

6.1. STRATEGIE EN STURING 

 

In 2006 werd voor en door cultureel Bergen een grote ambitie neergezet in de 

Intentieovereenkomst die mikt op samenwerken aan “één organisatie en één locatie”.  

Het aanvankelijke plan van aanpak fungeerde een tijdlang wel als leidraad, maar we 

moeten constateren dat de projectorganisatie met een stuurgroep en twee projectgroepen 

geleidelijk is ingezakt. Het zogenaamde bouwspoor is aardig afgelopen, maar de beoogde 

sterkere organisatorische samenwerking en integratie kwam niet goed van de grond.  

Onze analyse is dat het vooral ontbroken heeft aan visie en leiderschap, en met name 

aan de verbinding en de concretisering daarvan.  

 

6.1.1. VISIE EN LEIDERSCHAP IN BOUW EN ORGANISATIE- ONTWIKKELING 

Terugblikkend stellen we dat de ambitie om te komen tot één locatie werd opgepakt door 

de gemeente, die daartoe overleg voerde met de culturele organisaties in Bergen. Zo 

kwam het programma van eisen voor het nieuwe cultureel en museaal centrum tot stand, 

waarop architecten konden inschrijven via een ontwerpwedstrijd. Het winnend ontwerp 

was van architect Dirk Jan Postel van Kraaijvanger. Deze architect heeft in het verdere 

bouwproces een voortrekkersrol vervuld.  

 

In de huidige bouwfase van afwerking en keuzes over de inrichting breekt het besef door 

dat het programma van eisen eertijds niet altijd diep genoeg doordacht en afgestemd is 

geweest. Omdat er veel tijd verstreek en er aanvankelijk sprake was van veel wisselende 

spelers bij de gemeente is de dynamiek van het bouwproces sterk leidend geworden voor 

het samenspel met de culturele partijen, onder wie Nieuw Kranenburg. Vanaf april 2011 

zijn bij de gemeente weinig mutaties opgetreden en kregen de bouw- en 

vergunningstrajecten een voorspoedig verloop.  

 

Op het spoor van de organisatieontwikkeling zijn visie en leiderschap onvoldoende tot 

ontwikkeling gekomen. Het oorspronkelijke project Organisatieontwikkeling kende drie 

poten:  

 Een poot voor het beheer van gebouwen en collecties; 

 De tweede poot voor de exploitatie, tentoonstellingen en educatie; en  

 De derde poot zou voorzien in de behoeftes van de kunstenaarsgemeenschap in 

Bergen: een platform voor presentatie en discussie, sociëteit en activiteiten.  
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De invulling van visie en leiderschap op het organisatiespoor werd aanvankelijk getrokken 

door een interim-directeur die in opdracht werkte van de net opgerichte stichting Nieuw 

Kranenburg. Wegens onvoldoende prestaties hebben gemeente en culturele instellingen 

het vertrouwen in de stichting en in de interim-directeur opgezegd.  

 

Na het groen licht van de gemeenteraad in 2009 over de bouw én over de organisatie-

opbouw van het toekomstige cultureel en museaal centrum werd de werving gestart voor 

een directeur, aan de hand van het volgende profiel. “Deze zal het gezicht, het boegbeeld 

zijn van de te bouwen organisatie, het cultureel concept voor het centrum verder 

ontwikkelen, de contacten onderhouden met andere instellingen voor kunst en cultuur in 

Bergen en de woordvoerder zijn namens het centrum richting architect en aannemer et 

cetera. Eén van de belangrijkste eerste opdrachten van de nieuwe directeur is het werven 

van sponsoren. Ook de programmering en het collectiebeleid worden door hem verder 

ontwikkeld.”  

 

Met de aanstelling van Jaap Bruintjes als directeur-bestuurder op 1 januari 2010 leek te 

zijn voorzien in de behoefte aan een directeur met het geschetste profiel. Hij ging aan de 

slag en kreeg vrijwel meteen te maken met het stopzetten van de bouw en met 

wisselingen van gemeentebestuurders en ambtenaren. In deze voor hem nieuwe en 

onrustige periode viel het hem niet gemakkelijk om goede verbindingen te maken in 

Bergen en om de globale intenties om te zetten in concrete plannen die ter uitvoering in 

handen van anderen gelegd zouden kunnen worden.  

 

6.1.2. NIEUW KRANENBURG, DE GEMEENTE BERGEN EN ‘CULTUREEL BERGEN’ 

We merken op dat in de afgelopen periode de gemeente heeft geprobeerd de leemte in te 

vullen die er was ontstaan bij het realiseren van de ambitie die bij de intentie verklaring in 

2006 door alle betrokken partijen is geformuleerd. De drie betrokken partijen zijn de 

gemeente Bergen, Nieuw Kranenburg en het conglomeraat van organisaties en personen 

die we betitelen als ‘cultureel Bergen’.  

 

De intentieverklaring 2006, de statuten van Nieuw Kranenburg en het profiel van de 

directeur bevatten weliswaar teksten die duiden op een initiërende rol van Nieuw 

Kranenburg, maar tegelijkertijd wordt Nieuw Kranenburg ook gepositioneerd als (slechts) 

één van de betrokken partijen. Uiteindelijk heeft noch Nieuw Kranenburg, noch ‘cultureel 

Bergen’ deze leemte kunnen of willen invullen. Vandaar dat de gemeente zich gedwongen 

zag hier een nadrukkelijker rol in te gaan vervullen, hoewel dit een verdergaande invulling 

is dan partijen oorspronkelijk hadden beoogd.  

 

Dat geen van de genoemde partijen deze handschoen opgepakt heeft, komt – wisselend - 

door gebrek aan capaciteit, door gebrek aan bereidheid of omdat men zich niet geroepen 

voelde. Hetgeen onverlet laat dat veel ‘losse’ initiatieven en verantwoordelijkheden wel 

zijn opgepakt en waargemaakt. Maar ook constateren we dat elk van partijen meer dan 

eens een formele en afhoudende houding heeft ingenomen, waarbij soms ook de vraag 

speelt wat feiten zijn en wat perceptie; wat oorzaak en wat gevolg.  

 

Met kennis en inzicht van nu kunnen we stellen dat de Raad van Toezicht indertijd (2010) 

onvoldoende scherp heeft toegezien op de totstandkoming van goede banden met 

cultureel Bergen en op het aanzetten en concretiseren van plannen en rapportages die 
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houvast zouden geven voor een samenhangende en haalbare uitvoering van de gedeelde 

intenties. Ook de gemeente trok aanvankelijk niet aan de bel. Toen de gemeente zich 

begin 2011 intensiever met de voortgang ging bemoeien werd daarop door de directeur 

aanvankelijk wel positief gereageerd, maar toch werd de door de gemeente aangeboden 

hulp afgeslagen omdat dit afbreuk zou doen aan de eigen zelfstandigheid.  

 

Achteraf stellen zowel de Raad van Toezicht als de directeur dat ze eertijds niet kritisch 

genoeg naar elkaar zijn geweest, terwijl hun aandacht zich richtte op de gemeente als een 

soort van gezamenlijke vijand. De Raad van Toezicht heeft de directeur niet adequaat 

aangesproken om plannen en rapportages te maken die ook voor het realiseren van de 

eigen missie van Nieuw Kranenburg belang zouden zijn. De directeur zegt dat hij heeft 

verzuimd om zijn Raad van Toezicht eerder en sterker naar voren te schuiven.  

Onze analyse op strategisch niveau leidt tot de conclusie dat het uitblijven van verbinding 

en concretisering van zowel visie als van leiderschap heeft gemaakt dat het governance-

model niet adequaat gefunctioneerd heeft. Dat geldt voor de stichting Nieuw Kranenburg, 

maar ook voor de relatie tussen Nieuw Kranenburg en de gemeente. 

 

De oproep is gerechtvaardigd om alle betrokkenen uit te nodigen om opnieuw te 

bespreken en te formuleren welke toegevoegde waarde verwacht wordt van de stichting 

Nieuw Kranenburg, met een heldere positionering ten opzichte van het gemeentebestuur 

en cultureel Bergen.  

 

 

6.2. VOLDOENDE OP SCHEMA ‘RICHTING OPENING’? 

 

6.2.1. BOUW 

De bouw vordert gestaag. Er zijn afspraken gemaakt over overleg, budgetten, meer- en 

minderwerk en besluitvorming. Ook de rollen van de betrokken partijen en personen zijn 

helder. Naar het zich laat aanzien zullen inrichtingskeuzes die om bouwkundige 

aanpassingen vragen hanteerbaar en uitvoerbaar zijn.  

 

6.2.2. MUSEALE ORGANISATIE EN PROGRAMMERING 2012 – 2015  

De ons bekende plannen en afspraken roepen het beeld op dat de programmering ‘in de 

waterverf’ staat, uiteraard liggen hier belangrijke dwarsverbanden en onzekerheden met 

het vinden van de sponsoren en met de inschakeling van vrijwilligers. De verdere 

uitwerking van een meerjarig beleidsplan (‘Bergen en beyond - plus’) is daarom belangrijk 

als punt van houvast voor zowel de verdere uitwerking van de toekomstige organisatie, 

als voor de nadere en verdere invulling van de programmering.  

 

De invulling van de diverse operationele deelplannen zal in het verlengde daarvan body 

moeten krijgen, want ‘zonder koers kan je niet afwijken!’. De operationele plannen moeten 

het mogelijk maken om zoveel mogelijk taken in handen te kunnen geven van vrijwilligers 

of van anderen die Nieuw Karenburg een warm hart toedragen.  

 

Samenvattend houdt deze analyse in dat snel voorzien moet worden in het invullen van 

de directie- rol en dat die invulling sterk moet steunen op een planmatige en transparante 

wijze van werken. 
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6.2.3. CULTURELE GEMEENSCHAP BERGEN E.O.  

De rol, het belang en de mogelijke bijdragen van mensen en organisaties in en om kunst- 

en cultuur-minnend Bergen hebben we in dit rapport minder belicht. Duidelijk is, dat in 

Bergen veel enthousiasme en capaciteiten aanwezig zijn om een bijdrage te leveren aan 

ambities waar Nieuw Kranenburg aan werkt. Nu is het de kunst om dit potentieel optimaal 

te benutten. 

 

6.2.4. CONCLUSIE 

De bouw ligt op schema, er zijn veel initiatieven, maar heldere beleidslijnen ontbreken en 

er moet nog ontzettend veel werk verzet worden. De door ons geschetste stand van 

zaken laat zien dat er cruciale leemtes zijn in de planning van de verdere marsroute naar 

de opening in april 2013.  

 

Onze conclusie is dat aan een aantal wezenlijke voorwaarden niet voldaan is om te 

komen tot de realisatie van een professionele museale organisatie. Want de goede afloop 

is op dit moment nog allerminst zeker.  

 

Ook concluderen wij dat de vragen die de gemeente in de afgelopen periode aan Nieuw 

Kranenburg heeft gesteld, redelijkerwijs gesteld moesten worden vanuit de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 

Maar ook kunnen we stellen dat de mogelijkheden om Nieuw Kranenburg uiteindelijk tot 

een succes te maken nog wel aanwezig zijn. 
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7. TENSLOTTE 
 

 
In onze onderzoeksopdracht staat het opmaken van een ‘stand van zaken’ voorop. Zodat 

vervolgens tussen de gemeente en Nieuw Kranenburg nieuwe onderlinge afspraken 

gemaakt zouden kunnen worden over sturing en verantwoording, met behoud van ieders 

verantwoordelijkheden.  

 

We hebben de stand van zaken in kaart gebracht. Maar dit onderzoek is anders verlopen 

dan aanvankelijk tussen het gemeentebestuur en de Raad van Toezicht van Nieuw 

Kranenburg werd afgesproken. Want er veranderde veel op het moment waarop de Raad 

van Toezicht zijn besluit nam om terug te treden.  

 

Wij vinden het alleszins gerechtvaardigd dat de Raad van Toezicht het ontslag van de 

directeur-bestuurder onvermijdelijk vond, evenals het feit dat zijzelf collectief besloten 

heeft terug te treden. 

 

Uiteindelijk heeft het onderzoek meer opgeleverd dan zicht op de stand van zaken.  

Want onze tussentijdse rapportage bleek niet alleen te gaan ‘over het systeem’, maar 

bleek te werken als een interventie ‘in het systeem’. Met als gevolg het terugtreden en 

ingrijpen van de Raad van Toezicht tijdens het onderzoeksproces. 

 

Om deze reden treft u in dit rapport geen systematisch overzicht van aanbevelingen over 

de stappen die nu gezet zouden moeten worden. Want daarvoor is het speelveld nu nog 

teveel in beweging.  

 

We hopen niettemin dat de geschetste stand van zaken en onze analyse een vruchtbare 

basis opleveren voor de nieuw- verantwoordelijken om de stappen te zetten die zullen 

bijdragen aan het sturend vermogen en aan de realisatiekracht om een goed 

functionerend Nieuw Kranenburg neer te zetten, met een gezonde toekomst.  

 
 

 

 


