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Betreft: reactie inspectierapport beheer collectie Persmuseum

Geachte mevrouw Scholte,
Op 3 mei 2017 fuseerden het Persmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Door
deze bundeling van krachten Is een prachtig samengestelde collectie ontstaan die de geschiedenis en
actualiteit van media, pers en journalistiek integraal belicht.
Als rechtsopvolger van het voormalig Persmuseum is Beeld en Geluid sinds 2017 belast met de zorg
voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de perscollectie. Begin dit jaar voerde u een reguliere
inspectie uit naar het beheer van deze collectie. Uw rapport vormt een overzichtelijke inventarisatie en
voor ons een welkome nulmeting met betrekking tot de staat van de perscollectie.
De aanbevelingen van de inspectie aan Beeld en Geluid neem wij graag ter harte. Ze zullen worden
betrokken bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan dat uiterlijk augustus 2018 met het
ministerie van OCW kan worden gedeeld in het kader van de subsidie op basis van de Regeling
beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen. Dit plan zal worden vervat in een
hernieuwde dienstverleningsovereenkomst tussen Beeld en Geluid en IISG, gebaseerd op
beheerprestaties en de hiervoor benodigde en beschikbare middelen.
Rest mij voor nu niets anders dan u hartelijk te danken voor al het goede werk dat uw inspectie heeft
verricht.
Met grootse groet,
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
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