
Opdrachtverlening extern onderzoek naar de  governance  Stedelijk Museum 

Overwegingen 
- Tegen de achtergrond van de gerezen discussie over een gebrek aan transparantie over 

nevenfuncties en de wijze waarop met de schijn van belangenverstrengeling is omgegaan, 
heeft de raad van toezicht besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de toepassing van 
de regels en principes van de Code  Cultural Governance  en de Ethische Code voor Musea en 
een onafhankelijk onderzoek naar de naleving van WNT; 

- Omdat vanuit de verschillende fracties tijdens de raadscommissievergadering van 2 
november 2017 vragen zijn gesteld over de mate van onafhankelijke inbedding van het 
onderzoek is in goed overleg besloten het opdrachtgeverschap van de onafhankelijke 
onderzoeken te verleggen van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam 
naar het college van Burgemeester en Wethouders; 

Een tweede reden om het opdrachtgeverschap te verleggen naar het college van 
Burgemeester en Wethouders is gelegen in het belang van de gemeente Amsterdam als 
subsidieverstrekker aan het Stedelijk Museum Amsterdam: het Stedelijk Museum 
Amsterdam heeft zich op grond van die subsidierelatie te verhouden tot de twee codes; 

- Voor de omvang van het onderzoek is bepalend dat 
o het Stedelijk Museum Amsterdam vanaf 2005 niet langer een gemeentelijke dienst is 

maar een zelfstandige stichting en dus meer op afstand van het gemeentelijk bestuur 
staat; 

o het Stedelijk Museum Amsterdam de eerste jaren van haar verzelfstandiging 
gesloten is geweest vanwege een ingrijpende verbouwing en de periode 2013 — 2016 
de eerste kunstenplanperiode is geweest waarin het museum volledig open was; 

Dit onderzoek richt zich niet alleen op het Stedelijk Museum Amsterdam maar richt zich 
tevens op de sturing door de gemeente en levert naar verwachting aanbevelingen op 
passend bij de door de gemeente in het Kunstenplan 2017 — 2020 verwoorde wens 
gedurende deze vier jaar meer vorm te kunnen geven aan de uitwerking van de Code 
Culturel  Governance;  

Het Stedelijk Museum Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben de 
opdrachtformulering afgestemd en het Stedelijk Museum Amsterdam geeft de onderzoekers 
de informatie die zij nodig hebben en confirmeert zich — evenals de gemeente - aan de 
methode die de onderzoekers hanteren; 

- De onderzoekers betrekken bij het onderzoek ook informatie van andere internationale 
musea vergelijkbaar in grootte en aard, hebben daarbij oog voor de spanning tussen het 
generen van eigen inkomsten en subsidiegelden en stemmen de scope daarbij af van 
hetgeen de Amsterdamse Kunstraad onderzoekt vanuit de artistiek inhoudelijke kant; 

- De onderzoekers hebben voor de start van het onderzoek hun methode en aanpak 
afgestemd met de onderzoekers WNT en voorgelegd aan de gemeente Amsterdam en het 
Stedelijk Museum Amsterdam; 



Opdrachtbeschrijving 

1. Scope van het onderzoek naar de  governance  
a. Wijze waarop het Stedelijk Museum Amsterdam de Code  Cultural Governance  en de 

Ethische Code voor Musea heeft toegepast en toepast bij de uitvoering van haar 
taken. 

b. 	Naast de toepassing van de twee codes in het algemeen door (het bestuur van) het 
Stedelijk Museum Amsterdam, kijken de onderzoekers in het bijzonder naar de mate 
waarin transparantie is betracht bij de aanstelling van de directeur, aandacht is 
besteed aan nevenfuncties en (de schijn van) belangenverstrengeling (principe 8 van 
de Code  Cultural Governance  en hoofdstuk 8 van de Ethische Code voor Musea) en 
hoe hierover is gecommuniceerd. Daarbij kijken de onderzoekers naar de 
handelwijze van de directeur zelf, naar die van de leden van de Raad van Toezicht en 
naar de mate waarin en het moment waarop de gemeente hierover is geïnformeerd. 

c. De onderzoekers betrekken bij het onderzoek bij het Stedelijk Museum Amsterdam 
i. de verschillende posities binnen de organisatie: 

- Raad van Toezicht 
- Directeur(en)  

ii. de bij de verzelfstandiging gekozen uitgangspunten;  
iii. een korte  benchmark  met andere in grootte en aanzien vergelijkbare musea 

in het buitenland en de hantering van de daar geldende codes of  conduct,  
daartoe doet de gemeente in overleg met het Stedelijk Museum Amsterdam 
een voorstel en regelt daarbij de introductie bij deze instellingen. 

d. 	In tijd bestrijkt het onderzoek de periode vanaf 2013 tot en met oktober 2017; 
e. Wijze waarop de gemeente Amsterdam de toepassing door het Stedelijk Museum 

Amsterdam heeft getoetst en of deze toetsing voldoet, hieronder tevens begrepen 
de wijze waarop het Stedelijk Museum Amsterdam de gemeente heeft betrokken bij 
voor het Stedelijk Museum Amsterdam belangrijke processen en besluiten. 

2. Methode en plan van aanpak inclusief kosten ondersteuning 
a. Onderzoekers bepalen zelf de methode die zij hanteren en stellen op de hoofdlijnen 

een plan van aanpak op waarin zij ingaan op de onderdelen zoals beschreven in 
artikel 1, dat op uiterlijk 20 december 2017 aan de gemeente wordt voorgelegd, 
inclusief een raming van de kosten van in ieder geval de af te nemen interviews, 
passend binnen het artikel 4 onder a opgenomen bedrag. Onderdeel van het 
onderzoek is in ieder geval maar niet uitsluitend het interviewen van betrokken 
directie en leden van de Raad van Toezicht. 

b. Onderzoekers voeren hun opdracht uit ten behoeve van de gemeente, zonder 
instructies van derden te kunnen aanvaarden en met inachtneming van de 
noodzakelijke professionele onafhankelijkheid. De gemeente zal de onderzoekers 
niet beperken in de keuzes die zij maken aangaande de scope (omvang en diepgang) 
van het onderzoek. 

c. Indien bij de tussentijdse informatie of op ieder ander moment blijkt dat de opdracht 
verbreed of verdiept moet worden of indien om welke reden dan ook de in lid f van 
dit artikel vermelde streefdatum niet gehaald wordt of een situatie zich voordoet dat 
aanvullend kosten gemaakt moeten worden die niet begroot zijn en in redelijkheid 
niet onder de kosten als opgenomen in artikel 4 vallen of de raming van de in artikel 
4 bedoelde kosten wordt overschreden, treden onderzoekers vooraf in overleg met 
de gemeente. 



d. Onderzoekers stemmen de aanpak af met het andere onderzoek en de AKr,  , om de 
tijd en inzet van zowel de onderzoekers als de onderzochten zo efficiënt mogelijk in 
te richten. 

e. Onderzoekers richten een klankbordgroep in van deskundigen indien mogelijk 
verbonden aan vergelijkbare instituten, internationaal en nationaal om de 
aanbevelingen te spiegelen. Onderzoekers leggen aan de gemeente voor wie zij 
bereid hebben gevonden om in deze klankbordgroep deel te nemen. 

f. Onderzoekers en de gemeente hebben als streefdatum afgesproken begin april 
2018, waarbij onderzoekers tussentijds de gemeente informeren over de voortgang 
die mede afhankelijk is van de mate waarin het benodigde materiaal en de mensen 
toegankelijk, beschikbaar of bereikbaar zijn voor de onderzoekers. 

3. Beschikbaarheid en toegankelijkheid materiaal 
a. De onderzoekers zullen het Stedelijk Museum Amsterdam en de verschillende 

betrokkenen verzoeken om de benodigde stukken aan te leveren. 
b. De onderzoekers zullen zich bij hun onderzoek in eerste instantie baseren op de 

gegevens die door de betrokkenen worden aangedragen. 
c. De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam heeft toegezegd dat het 

museum al haar medewerking verleent om de onderzoekers over de gevraagde 
informatie te laten beschikken en — indien en voor zover nodig - toegang te geven tot 
het Stedelijk Museum Amsterdam en tot de bij het Stedelijk Museum Amsterdam 
aanwezige documentatie en archieven, alsmede haar (oud) medewerkers zal 
instrueren mee te werken aan interviews voor zover dit in de macht van het museum 
ligt. 

d. De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam benoemt een van zijn 
leden als aanspreekpunt voor de onderzoekers en een medewerker als 
aanspreekpunt voor onder meer toegang tot informatie. De Raad van Toezicht ziet er 
op toe dat degene die als aanspreekpunt wordt aangewezen geen onderwerp van 
onderzoek is. 

e. Deze medewerking is door de Raad van Toezicht van het museum op schrift gesteld 
en wordt gehecht aan dit document. 

f. De gemeente Amsterdam draagt zorg voor verstrekking van relevante informatie en 
stelt ook een aanspreekpunt beschikbaar. De gemeente ziet er op toe dat degene 
die als aanspreekpunt wordt aangewezen geen onderwerp van onderzoek is. 

g. De gemeente Amsterdam zal op alle door haar beschikbaar te stellen informatie of te 
ontvangen documenten op voorhand duidelijk maken welke status deze informatie 
heeft in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. 

4. Vergoeding 

a. Met in achtneming van hetgeen in artikel 2 leden a en c is opgenomen, stelt de 
gemeente voor dit onderzoek een vast bedrag van C 35.000 exclusief BTW 
beschikbaar. 

b. In het onder a vermelde bedrag zijn verdisconteerd het honorarium van de 
onderzoekers en de kosten voor ondersteuning bij de af te nemen interviews 
vooralsnog geraamd op C 8.000 en de eventueel in redelijkheid te maken onkosten, 
zoals reiskosten in Nederland. 

c. De te maken kosten zoals voor ondersteuning worden door de gemeente voldaan, 
mits gemaakt met instemming van de gemeente en na ontvangst van een door de 
onderzoekers voor akkoord geparafeerde factuur. 

5. Geheimhouding 



a. Onderzoekers betrachten geheimhouding met betrekking tot alle informatie die in 
dit onderzoek aan hen zal worden verstrekt, behoudens en voor zover het delen van 
de informatie noodzakelijk is voor het aan de gemeente en het Museum uit te 
brengen rapport van hun bevindingen of indien de verplichting tot het ter 
beschikking stellen van de informatie uit de wet of uit de rechtsverhouding tussen 
onderzoekers en al degenen die hen informatie verstrekken voortvloeit. 

b. De geheimhouding belet onderzoekers niet om personen die in het onderzoek 
worden betrokken te confronteren met schriftelijke stukken die in het onderzoek van 
belang zijn of kunnen zijn, noch met verklaringen van andere personen die in het 
onderzoek zijn betrokken. 

c. Onderzoekers dragen er zorg voor dat de door hen ingeschakelde ondersteuning en 
de door hen te benaderen klankbordgroep een gelijkluidende 
geheimhoudingsverklaring tekenen. 

6. Overlegstructuur 
a. In het plan van aanpak nemen onderzoekers tevens op welke overlegstructuur zij 

nodig achten voor het onderzoek. 
b. De gemeente is de opdrachtgever en fungeert vanuit die positie als degene met wie 

de onderzoekers overleggen over de voortgang. 
c. De gemeente betrekt het Stedelijk Museum bij deze overleggen indien dat passend 

en gewenst is, in alle gevallen doet de gemeente verslag aan de Raad van Toezicht 
voor zover de Raad van Toezicht van het museum niet uit hoofde van het onderzoek 
voldoende op de hoogte is van de voortgang. 

7. Openbaarmaking rapport 
a. Onderzoekers maken het rapport niet openbaar voordat in ieder geval de gemeente 

en het Stedelijk Museum Amsterdam in de gelegenheid zijn geweest te reageren, 
waarbij onderzoekers de hoor en wederhoor ten aanzien van feitelijke 
constateringen verwerken in het rapport. 

b. Onderzoekers maken het rapport alleen openbaar met vooraf instemming van de 
opdrachtgever. 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
a. Onderzoekers aanvaarden hun opdracht met instemming van de gemeente onder 

uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor eventuele schade door eigen handelen of 
nalaten, dan wel door (een van) hen bij deze opdracht betrokken personen, dit zowel 
ten behoeve van hen zelf als ten behoeve van die andere personen, en zowel jegens 
de opdrachtgever als jegens anderen die in het onderzoek zullen worden betrokken. 

b. De gemeente vrijwaart de onderzoekers voor — in redelijkheid - de kosten van 
juridische ondersteuning ingeval zij in rechte worden betrokken vanwege de 
uitkomst van het onderzoek of de wijze waarop zij het onderzoek hebben uitgevoerd 
en vrijwaart onderzoekers tegen aanspraken van derden vanwege de uitkomst van 
het onderzoek of de wijze waarop zij het onderzoek hebben uitgevoerd. 
Voornoemde vrijwaring geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove 
schuld van onderzoekers. 

9. Escalatie 
a. Indien onderzoekers om welke reden dan ook niet over de informatie kunnen 

beschikken die zij nodig achten voor het onderzoek en het Stedelijk Museum 
Amsterdam deze informatie niet kan of wil leveren, melden de onderzoekers dit bij 
de gemeente. 



b. Onderzoekers melden de in het eerste lid geschetste alleen in die gevallen dat zij zelf 
geen mogelijkheden meer zien om aan de gewenste informatie te komen. 

10. Overige bepalingen 

a. Op deze opdracht is Nederlands recht van toepassing. 
b. Algemene voorwaarden van beide partijen zijn niet van toepassing. 
c. De rechtbank Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen 

voortvloeiend uit deze opdracht. 
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