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Voorwoord van de directie

Met veel voldoening kijken wij terug op een zeer inspirerend en succesvol jaar. Van de 731.000 
bezoekers die wij in 2015 in het museum verwelkomden, gaf ruim 90% aan terug te willen  
komen. Dat is een fantastische waardering die de kern raakt van onze missie: het Stedelijk  
Museum verrijkt het leven van mensen met moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. 

De afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam constateerde in 2015 dat het  
Stedelijk een unieke, interessante artistiek-inhoudelijke visie toont en dat het de prestatieaf-
spraken op alle vlakken heeft behaald. Ook de Amsterdamse Kunstraad stelde in haar  
tussenevaluatie dat het Stedelijk sinds de heropening weer toonaangevend is en het niveau 
van wereldklasse heeft bereikt. Het doet ons goed weer aan de top te staan als één van de 
beeldbepalende musea. Het Stedelijk wil niet volgen maar leiden, en experiment is daarbij de 
rode draad in de rijke geschiedenis van het museum. 

In de aanloop naar het nieuwe Kunstenplan 2017-2020, hebben we in 2015 met de hele  
organisatie het DNA van het Stedelijk onder de loep genomen en onze ambities geherformu-
leerd in vijf kernwaarden: het Stedelijk is nieuwsgierig, eigenzinnig, open, ambitieus en onder-
nemend. In dit jaarverslag vertellen wij u graag hoe die begrippen in alles wat we doen tot uiting 
komen, van ons tentoonstellingsbeleid tot ons personeelsbeleid. 

De programmering bood in 2015 de ideale mix van tentoonstellingen die een breed publiek 
aanspreken, presentaties die de meer geïnformeerde bezoekers bedienen, en experimentele 
projecten. Het was een bijzondere afwisseling in type tentoonstellingen die bovendien allemaal 
erg ambitieus waren: van een jaar lang Tino Sehgal tot de diepgravende onderzoekstentoon-
stelling ‘Het Stedelijk in de oorlog’. 

De jonge Ed Atkins vulde de grote benedenzaal met zijn onthutsende avatars. Atkins was 
regelmatig aanwezig en dat zien we graag in het Stedelijk; een betrokken kunstenaar die ook in 
contact staat met het publiek. ‘A Year at the Stedelijk: Tino Sehgal’ was niet alleen vernieuwend 
ten aanzien van het fenomeen overzichtstentoonstelling – het was de eerste grote tentoonstel-
ling ooit van het fenomeen ‘live art’. Het vormde ook de opmaat voor onze nieuwe visie op het 
gebruik van het gebouw en de collectie: we willen flexibel en transparant zijn en de collectie-
presentaties in beweging houden.

Het unieke overzicht van een klassieke meester, ‘De oase van Matisse’, vulden we aan met 
topstukken van tijdgenoten uit onze eigen verzameling, wat een unieke kijk gaf op de ontwik-
keling van Matisse. Deze aanpak was niet eerder vertoond bij een van de meest geëxposeerde 
kunstenaars ter wereld en trok ook internationaal veel aandacht. Met 360.000 bezoekers werd 
dit de best bezochte tentoonstelling uit de geschiedenis van het Stedelijk, en ook nog eens 
gewaardeerd met een dikke 8 door de bezoekers. Daar zijn we enorm trots op. Ook het thema-
tisch opgezette retrospectief van een modern icoon, de Duitse Isa Genzken, paste in het DNA 
van het Stedelijk en werd vooral door vakgenoten en pers lovend ontvangen.

2015 was ook een jaar waarin we vele bijzondere schenkingen ontvingen, van onder meer 
Andy Warhol, Karel Appel en de collectie van Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen. Wij 
vinden het bijzonder dat kunstenaars en hun erven ruim schenken aan het Stedelijk omdat ze 
zich verbonden voelen met dit instituut. Zo schonk Ed Atkins na zijn tentoonstelling wel drie 
werken. 

Dankzij de genereuze bijdragen van fondsen en particulieren kon er werk worden aange-
kocht van onder anderen Avery Singer en, in samenwerking met andere musea, een bijzonder 
exemplaar van een almanak van Der Blaue Reiter van Kandinsky en een nog te ontwikkelen 
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project van Renzo Martens. In totaal werden er maar liefst 506 werken aan het Stedelijk  
geschonken en kochten we 170 objecten aan.

Als ondernemend museum zoeken we voortdurend naar nieuwe en duurzame manieren om 
onze plannen te realiseren. Om het beste naar boven te brengen in onze medewerkers en de 
mensen met wie we samenwerken, stimuleren we talentontwikkeling en bevorderen we vele 
vormen van samenwerking. Het afgelopen jaar is ook de aansluiting bij de Museum CAO voor-
bereid en zijn er stappen gezet op IT-gebied en in het duurzamer maken van de organisatie, 
zowel financieel als ecologisch. 

Een belangrijk onderdeel van ons ondernemerschap is het verhogen van de eigen inkomsten 
en het verlagen van de uitgaven om onze artistieke ambities te realiseren. De gemeentelijke 
norm van 25% dekking uit eigen inkomsten werd de afgelopen jaren al ruimschoots gehaald en 
steeg in 2015 nog verder, naar maar liefst 57% (2013 en 2014: 54%). Wij zijn er trots op dat het 
Stedelijk een financieel gezond instituut is.

Gezond, ondernemend, toonaangevend, uitdagend, toegankelijk; de aantrekkingskracht van 
het Stedelijk bewees zich in 2015 op vele manieren. Bijna 40.000 scholieren bezochten het 
museum in groepsverband, onze rondleiders gaven 2.500 tours en de online animatiefilm in 
het kader van ‘De oase van Matisse’ werd twee miljoen keer bekeken. Bovendien meldde zich 
in maart 2015 de 100.000ste Twitter-volger. Dat zijn indrukwekkende cijfers, die veel zeggen. 
Maar niet alles, want het gaat ons vooral om de onvergetelijke, verrijkende ervaringen die men-
sen in het Stedelijk opdoen. En die hebben we gevangen in een filmpje. 

Wij danken iedereen die aan dit geweldig geslaagde jaar heeft bijgedragen.

Beatrix Ruf  Karin van Gilst
Directeur Zakelijk Directeur

https://vimeo.com/151645487
https://www.youtube.com/watch?v=XoFat3T7SPg
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Bericht van de Raad van Toezicht

2015 was bijna een bijzonder ‘gewoon’ jaar te noemen. Het jaar kenmerkte zich voor de toe-
zichthouder door een weer complete directie, met Beatrix Ruf’s eerste jaar aan het roer, met 
het verder ontwikkelen van het in gang gezette governance-traject en het voorbereiden van de 
Kunstenplanaanvraag 2017-2021. 

Nog meer dan in voorgaande jaren kon er dan ook naast het heden juist fundamenteler over de 
toekomst gedacht en gesproken worden.
En waar enerzijds ingezette koersen werden voortgezet en denkrichtingen werden vervol-
maakt, werd er anderzijds actief aan de visie en de invulling van de toekomst gesleuteld.  
‘Gewoon’ wil dus niet zeggen dat er niet veel gebeurde in en om het museum – maar wel dat 
het allemaal paste in een grotere en meer op de lange termijn gerichte agenda.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2015 vijf keer regulier en een keer extra in verband met 
het Kunstenplan. Daarnaast onderhield de Raad – individueel en collectief – frequent informeel 
overleg met de beide directeuren.

Een groot aantal bezoekers bezocht het museum. De grote diversiteit aan tentoonstellingen, 
bijeenkomsten en performances zorgde ervoor dat het museum een breed publiek telkens 
iets nieuws te bieden had. De kunstwerken van onder andere Tino Sehgal, Isa Genzken en de 
nieuwe manier van presenteren van de vaste collectie, zoals bij de tentoonstelling: ‘De oase 
van Matisse’, verrasten. Door wisselende presentaties in relatie tot de collectie van het Stedelijk 
te tonen, wordt deze meer voor het voetlicht gebracht. 

Overzicht van het werk van Isa Genzken in de Van den Ende Foundation zaal. Foto: Ernst van Deursen
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De Raad van Toezicht heeft in 2015 een aantal punten meer dan gemiddelde aandacht gege-
ven. Allereerst, in zijn rol als werkgever en toezichthouder, is er tijd en aandacht uitgegaan naar 
de begeleiding van de nieuwe directeuren en de samenwerking binnen het directieteam.

De nieuwe fase van het museum – een waarbij de operationele risico’s van de heropening en 
de reorganisatie achter ons liggen en de directie weer compleet is – leidde tot het inzicht dat  
de aansturing van het museum aangepast kan worden. De inhoud moet weer leidend worden, 
en de operationele invulling volgen. Vanzelfsprekend geschiedt dit binnen de afgesproken  
strategische en financiële kaders.

In zijn rol als toezichthouder heeft de Raad daarnaast de gebruikelijke aandacht gegeven aan 
governance, financiën en development, algemene risico’s en gedurende het jaar ook aan de 
lange termijn plannen van het museum in de vorm van de Kunstenplanaanvraag.

Een willekeurige, niet volledige greep uit de acties op governance gebied betreft het aanpassen 
van het Reglement van de Raad van Toezicht aan de Governance Code Cultuur, het invoeren 
van een Meldingsregeling Onregelmatigheden, de risicoanalyse is nader ontwikkeld, er is een 
procedure ingevoerd met betrekking tot het voorkomen van eventuele belangenverstrengelin-
gen en er is een statutenwijziging voorbereid. De Raad van Toezicht en de directie monitoren 
actief risico’s. De door de directie opgestelde risicoanalyse wordt per kwartaal herzien en de 
beheersmaatregelen worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Joyce Sylvester trad per 1 mei 2015 toe tot de Raad van Toezicht.

Graag bedank ik alle bezoekers hartelijk voor hun nieuwsgierigheid naar wat zich binnen de 
muren van het Stedelijk Museum in 2015 afspeelde. Alle medewerkers van het museum die 
dit mogelijk maakten, wil ik bij deze ook hartelijk danken voor hun bijzondere inspanningen: de 
bezoekerservaringen waren ook in 2015 uitgesproken positief en de bijdrage van een ieder aan 
deze positieve ervaring wordt duidelijk gezien.

Alexander Ribbink
Voorzitter Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam
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1. Het Stedelijk als toonaangevend museum
Het Stedelijk Museum is een eigenzinnig instituut, geworteld in een rijke nationale en inter- 
nationale traditie. Het is een museum van wereldklasse in Amsterdam waar iedereen, zeven 
dagen in de week, 365 dagen per jaar, moderne en hedendaagse kunst en vormgeving kan 
ontdekken en beleven. Tentoonstellingen, performances, publicaties, onderzoek en educatie-
projecten worden in samenwerking met kunstenaars ontwikkeld en inspireren zowel bezoekers 
als vakgenoten uit binnen- en buitenland. Actuele vragen die kunstenaars, kunst en de  
samenleving opwerpen, worden meegenomen in het artistieke debat waarvan het Stedelijk een 
enthousiaste initiator is. Door het geven van opdrachten is het museum ook een kweekvijver 
voor jong talent. 

Tentoonstellingen 

Geheel in de traditie om kunstenaars lange perioden te volgen en in een vroeg stadium te  
tonen en te verwerven, ontwikkelde het Stedelijk in 2015 een aantal innovatieve presentaties. 
Met het aantreden van directeur Beatrix Ruf in november 2014 is het zoeken naar vernieuwing 
en een eigen stijl en stem bovendien verder aangescherpt. ‘Ed Atkins – Recent Ouija’ is daar 
een voorbeeld van: de jonge Brit kreeg de gehele benedenverdieping tot zijn beschikking, en 
dat is een statement van het museum. 

‘A Year at the Stedelijk: Tino Sehgal’, een overzichtstentoonstelling van live art op verschil-
lende plekken in het museum, was ronduit experimenteel en baanbrekend. Elke maand werden 
er nieuwe werken uitgevoerd, en sommige bezoekers waren zo onder de indruk van de impact 
ervan dat ze steeds terugkwamen om het opnieuw te beleven. Sehgal bracht het museum in 
beweging doordat er voor zijn ‘situaties’ steeds een zaal werd ontruimd die na beëindiging 

‘Ed Atkins – Recent Ouija’. Foto’s : Gert Jan van Rooij
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ervan opnieuw met collectie werd ingericht. Aangezien de kunstwerken door mensen worden 
uitgevoerd, waren er continu audities en repetities. Kinderen, volwassenen, dansers, econo-
men en daklozen; de uitvoerenden kwamen uit heel Amsterdam en daarbuiten. 

Allesbehalve traditioneel was ook het retrospectief van een modern icoon: ‘Isa Genzken: 
Mach Dich hübsch!’ De presentatie was niet chronologisch van opzet, maar een montage van 
dwarsverbanden en thematische lijnen uit haar veelzijdige oeuvre waarin zelfreflectie en maat-
schappelijk commentaar belangrijke elementen zijn. De tentoonstelling werd beleefd als een 
reis door veertig jaar durf en vindingrijkheid, waarin vroege en recente werken onverwachte 
dialogen met elkaar aangingen. Het tot nu toe meest uitgebreide overzicht van haar werk werd 
door vakgenoten en pers lovend ontvangen. Dat het Stedelijk daarna dit overzicht in haar thuis-
stad Berlijn presenteert, in de Martin-Gropius-Bau, is een grote mijlpaal.

Het Stedelijk bracht ook grote tentoonstelling gebaseerd op de eigen collectie en historisch 
onderzoek dat nieuw licht wierp op bekende of minder bekende onderwerpen. Zo bleek het 
een gouden greep om in ‘De oase van Matisse’ de werken van de klassiekmoderne meester 
te combineren met topstukken uit de collectie van het Stedelijk: voor het eerst kon het publiek 
zijn ontwikkeling volgen in samenhang met zijn tijdgenoten. De tentoonstelling kreeg ook veel 
credits van buitenlandse musea, aangezien ook zij op zoek zijn naar vernieuwende modellen 
om meer van de eigen collectie te tonen. Met 360.000 bezoekers werd ‘De oase van Matisse’ 
de best bezochte tentoonstelling uit de geschiedenis van het Stedelijk Museum.

Andere hoogtepunten in de programmering waren ‘Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art’, 
het eerste overzicht van het leven en werk van de ‘vader van de conceptuele kunst’ en  
de thematentoonstelling ‘ZERO: Let Us Explore the Stars’. Met het driejarige programma  
‘Global Collaborations’ (2013-2015) bracht het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) 
de niet-Westerse kunstwereld het Stedelijk Museum binnen. De tentoonstellingen vonden 
plaats in zowel het Stedelijk en SMBA, en in niet-Westerse partnerinstellingen.

Met de tentoonstelling ‘Het Stedelijk in de oorlog’ verdiepte het Stedelijk zich in de eigen  
geschiedenis. De presentatie, die om haar inhoud en transparantie geroemd werd in landelijke 
dagbladen, tv-programma’s als De Wereld Draait Door en internationale kranten als de Wall 
Street Journal, kwam voort uit het herkomstonderzoek in het kader van het nationale onder-
zoek ‘Museale Verwervingen sinds 1933’. De zoektocht door de museumcollectie en vele  
archieven bracht aangrijpende verhalen aan het licht van veelal joodse verzamelaars en kun-
stenaars die tegen hun wil hun kunstbezit verloren. Het onderzoek leverde ook nieuwe informa-
tie op over de geschiedenis van het Stedelijk voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 

Affiches van verschillende tentoonstellingen in het Stedelijk Museum in 2015
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‘Het Stedelijk in de oorlog’. Foto: Gert Jan van Rooij

‘Superbox II: Ineke Hans - Seven Chairs in Seven 
Days’. Foto Gert Jan van Rooij

Ed Atkins en Beatrix Ruf werken aan de maquette voor 
de tentoonstelling ‘Ed Atkins -Recent Ouija’.  
Foto: Martijn van Nieuwenhuyzen.
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Tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Amsterdam 2015:

‘Marlene Dumas: The Image as Burden’
6 september 2014 – 4 januari 2015 

‘Bad Thoughts – Collectie Martijn en Jeannette Sanders’ 
20 juli 2014 – 11 januari 2015 

‘Tony Oursler: X ERGO Y’
30 november 2014 – 18 januari 2015 

Global Collaborations:
‘HOW FAR HOW NEAR – De wereld in het Stedelijk’
19 september 2014 – 1 februari 2015 

‘De Best Verzorgde Boeken 2013’
25 oktober 2014 – 15 februari 2015 

‘Superbox – Aanwinsten vormgeving’
25 oktober 2014 – 15 februari 2015 

‘On the Move – Verhalen in hedendaagse fotografie en grafische vormgeving.
Nieuwe aanwinsten voor Amsterdam’
29 augustus 2014 – 22 februari 2015 

‘A year at the Stedelijk: Tino Sehgal'
1 januari – 31 december 2015 

‘Ed Atkins – Recent Ouija’
21 februari – 31 mei 2015 

‘Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art’. Foto Gert Jan van Rooij

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/bad-thoughts-collectie-martijn-en-jeannette-sanders
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/tony-oursler-x-ergo-y
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/how-far-how-near-de-wereld-in-het-stedelijk
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/de-best-verzorgde-boeken-2013
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/superbox-aanwinsten-vormgeving
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/on-the-move
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/a-year-at-the-stedelijk-tino-seghal
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/a-year-at-the-stedelijk-tino-seghal
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/ed-atkins--recent-ouija
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‘Het Stedelijk in de oorlog’
27 februari – 31 mei 2015 

‘De oase van Matisse’
27 maart – 16 augustus 2015

‘What Design Can Do’
21 mei – 26 juli 2015

‘Liam Gillick: All-Imitate-Act’
30 mei – 23 juni 2015 

‘Global Collaborations: Tromarama’ 
12 juni – 6 september 2015

‘ZERO: Let Us Explore the Stars’
4 juli – 8 november 2015

‘Superbox II: Ineke Hans – Seven Chairs in Seven Days’
5 september – 25 oktober 2015 

‘De best verzorgde boeken 2014’
5 september – 25 oktober 2015 

‘Addition: Schenking Pieter en Marieke Sanders’
19 september 2015 – 3 januari 2016 

‘Moving Thinking’: Mariana Lanari
23 oktober 2015 – 29 februari 2016

‘Philippe Apeloig – Using Type’
31 oktober 2015 – 31 januari 2016 

‘Isa Genzken: Mach Dich hübsch!’
29 november 2015 – 6 maart 2016 

‘Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art’
12 december 2015 – 17 april 2016 

‘Isa Genzken: Mach Dich hübsch!’, met rechts de kunstenaar. 
Foto’s: links Gert Jan van Rooij, rechts: Martijn van Nieuwenhuyzen

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/stedelijk-in-de-oorlog
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/de-oase-van-matisse
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/what-design-can-do
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/liam-gillick-op-het-museumplein
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/tromarama
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/zero
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/superbox-ii-ineke-hans-seven-chairs-in-seven-days
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/de-best-verzorgde-boeken-2014
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/collectiepresentatie
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/collectiepresentatie
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/moving-thinking-the-foundation-of-ones-thought-is-the-thought-of-another
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/philippe-apeloig--using-type
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/isa-genzken
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/seth-siegelaub-beyond-conceptual-art
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Collectie

De museumcollectie is van internationaal niveau en behoort tot de wereldtop. Met ruim  
90.000 werken is het de grootste en belangrijkste verzameling moderne en hedendaagse kunst 
en vormgeving in Nederland. In 2015 formuleerde het Stedelijk in een nieuw Collectieplan een 
aanzienlijke koerswijziging in de manier van verzamelen en presenteren. De reactie van het 
Mondriaan Fonds op het nieuwe collectieplan was zeer lovend ten aanzien van het zelfver-
trouwen en de ambitie om het museum te veranderen van multidisciplinair naar een werkelijk 
interdisciplinair instituut. Een belangrijk uitgangspunt is dat er tussen de verschillende disci- 
plines sterker zal worden samengewerkt. Dat was in 2015 al zichtbaar in collectieopstellingen, 
die geïntegreerd beeldende kunst en vormgeving liet zien. Die lijn zal de komende jaren  
versterkt worden doorgezet. Ook de ambitie om nadrukkelijker de aansluiting te zoeken met  
de meest actuele zaken in de beeldende kunst en vormgeving werd positief ontvangen.

‘De Oase van Matisse’. Foto Gert Jan van Rooij

‘Philippe Apeloig – Using Type’. Foto Gert Jan van Rooij
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Uitzonderlijk veel schenkingen
De innige band die het museum onderhoudt met kunstenaars en verzamelaars zorgt ervoor dat 
er de laatste jaren buitengewoon ruimhartig aan het Stedelijk wordt geschonken. In 2015 ont-
ving het museum 506 schenkingen – een forse stijging weer ten opzichte van vorig jaar, toen 
het museum 466 schenkingen mocht ontvangen. 

Ter ere van het 25-jarig bestaan van de Andy Warhol Foundation schonk de stichting  
zeventien fotowerken waarin Warhol voor het eerst experimenteert met fotografie als zelf- 
standig medium. Het zijn onder andere portretten van beroemde vrienden, stillevens en land-
schappen. De schenking is een waardevolle aanvulling op de werken van Warhol in de collectie 
van het museum, die nog geen fotografie bevatte van deze wereldberoemde kunstenaar. 

Ook bijzonder was het nooit eerder getoonde schilderij van Karel Appel, Staande in de 
ruimte no. 3, dat hij twee jaar voor zijn dood schilderde. Appels oeuvre is nauw verbonden met 
de geschiedenis van het Stedelijk en deze schenking van de Karel Appel Foundation is een 
belangrijke aanvulling op de (vroegere) werken van Appel die het Stedelijk al bezit.  

Het museum werd in 2015 ook vereerd met een omvangrijke schenking van de kunstenaars 
Coosje van Bruggen (voormalig conservator van het Stedelijk) en Claes Oldenburg, bestaand 
uit 175 werken van 34 kunstenaars uit hun persoonlijke kring. De samenstelling is buiten- 
gewoon gevarieerd: het gaat om installaties, collages, sculpturen, fotografie, werk op papier, 
boeken en affiches, maar ook veel unieke documentatie zoals correspondentiemateriaal en 
archivalia. De werken in de schenking hebben een zeer sterke connectie met de collectie van 
het Stedelijk; van veel kunstenaars verzamelt het museum al jaren werk. 

Bijlagen: Schenkingen

Malevich samen met Rietveld: het samengaan van disciplines is een voorbode van een geheel nieuwe collectie- 
presentatie in 2016.  Foto Gert Jan van Rooij
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Onderzoek op wereldniveau
Als ‘moedermuseum’ voor moderne en hedendaagse kunst is het Stedelijk op internationaal  
niveau toonaangevend op het gebied van museaal onderzoek. Vooruitstrevend is ook de  
manier waarop onderzoek een rol speelt in de voorbereiding van tentoonstellingen. Zo was  
de ‘ZERO’-tentoonstelling het resultaat van een internationaal onderzoeksproject van het 
Guggenheim Museum, New York, de ZERO Foundation Düsseldorf en het Stedelijk Museum. 
De nieuw vergaarde kennis toonde aan hoe ZERO van grote invloed is geweest op belangrijke 
kunststromingen als land art, performance- en conceptuele kunst. Het onderzoek leidde in 
2015 tot de goed bezochte tentoonstelling ‘ZERO: Let Us Explore the Stars’ in het Stedelijk, 
nadat deze in iets andere vorm in New York en Düsseldorf te zien was geweest. Waar in Duits-
land het accent lag op de Duitse ZERO groep (1957-1966), met Heinz Mack, Otto Piene en 
Günther Uecker, benadrukte de tentoonstelling en publicatie van het Stedelijk de relatie met 
de Nederlandse Nul beweging (1960-1965) met Armando, Henk Peeters, Jan Schoonhoven en 
Jan Henderikse.

De afdeling Restauraties van het Stedelijk nam in 2015 het initiatief voor een omvangrijk  
onderzoek om meer kennis te vergaren over de schildertechnieken van Marc Chagall. Het  
museum beheert negen schilderijen van de kunstenaar, waaronder enige langdurige bruik- 
lenen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het betreft topstukken uit Chagalls oeuvre 
als Zelfportret met zeven vingers, De zwangere vrouw en Bella in het groen: zowel vroeg als 
laat werk, wat een unieke mogelijkheid biedt om de werkwijze van Chagall te vergelijken. Na 
afloop van het onder-zoek zullen de resultaten worden gepubliceerd en kunnen ook andere 
collecties leren van de bevindingen die het Stedelijk opdoet.

Bijlagen: Restauraties

‘ZERO: Let Us Explore the Stars’. Foto Gert Jan van Rooij
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Educatie 

Op het gebied van kunsteducatie heeft het Stedelijk ook een voortrekkersrol. De projecten 
die in eigen huis ontwikkeld worden, zijn vernieuwend en sluiten aan bij de behoeften van de 
doelgroep. Dat concludeerden onder anderen de 250 leraren uit het primair onderwijs die deel-
namen aan de succesvolle studiedag ‘Kunstkijken in de klas hoe doe je dat?’ georganiseerd 
in samenwerking met het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. De leraren waardeerden 
de dag met een gemiddeld rapportcijfer van een 8.7, en dat is zeer hoog. Daarnaast weten ook 
de docenten uit het voortgezet onderwijs het Stedelijk goed te vinden, bijvoorbeeld tijdens de 
uitverkochte docentenavond die werd georganiseerd bij de Matisse tentoonstelling. Er werden 
meer dan 400 docentenpassen aangevraagd waarmee docenten gratis het museum kunnen 
bezoeken om hun lessen voor te bereiden. Meestal voor kunstvakken, soms ook voor wiskun-
de of Nederlands. 

Online konden docenten in 2015 steeds meer inspiratie opdoen dankzij de Blikopeners  
(jonge peer educators met een bijbaan in het Stedelijk). Die maakten twee nieuwe afleveringen 
van de veelbekeken serie ‘What the art!?’ en onderzochten voor welke onderwijsgroep hun 
aanbod uitgebreid kon worden: daar kwam een programma voor MBO-studenten uit voort.  
Het werkveld en de studenten reageerden zeer positief. Het Stedelijk pioniert ook met online 
leren: in 2015 ontwikkelde de afdeling Educatie samen met de Blikopeners een online work-
shop voor dertig jonge creatieven uit het hele land. In acht korte video’s gaven bekende  
Nederlanders een opdracht, en kunstenaars tips voor de uitvoering. 

De deelnemers deelden eerst hun werk in een besloten Facebookgroep, en uiteindelijk  
tijdens het openbaar toegankelijke Artober Fest – de kunstzinnige versie van het populaire 
Duitse feest.

Familieworkshop van architect Job Schroen. Foto: Tomek Dersu Aaron
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Publicaties

De publicaties van het Stedelijk weerspiegelen de speerpunten van het museum: er worden 
zowel experimentele boeken in een kleine oplage gemaakt – vrijwel altijd in samenwerking met 
levende kunstenaars – als rijk geïllustreerde tentoonstellingscatalogi van hoge kwaliteit die qua 
toon en prijs toegankelijk zijn voor een breed publiek, en boeken die volwassenen en kinderen 
kennis laten maken met kunst en vormgeving. In 2015 bracht het Stedelijk twaalf publicaties 
uit, voor zeer diverse doelgroepen. Bij ‘De oase van Matisse’ verschenen drie publicaties: een 
tentoonstellingscatalogus, een prentenboek en een literair essay. De laagdrempelige catalogus 
was met bijna 15.000 verkochte exemplaren een commercieel succes. Het kinderboek 
De parkiet, de zeemeermin en de slak van Annemarie van Haeringen verbeeldde op bijzonder 
toegankelijke wijze het ontstaan van Matisse’ knipselwerk La perruche et la sirène. Daarnaast 
publiceerde het Stedelijk het essay dat Abdelkader Benali schreef over het Tanger van Matisse, 
getiteld Het blauw van de zee en het blauw van de stad. 

Onderzoek speelt een bepalende rol in veel van de publicaties, zoals in de catalogus ZERO: 
Let Us Explore the Stars, gemaakt in samenwerking met de ZERO Foundation in Düsseldorf. 
Met bijdragen van experts en een schat aan beeldmateriaal is dit boek naast een mooie  
tentoonstellingscatalogus ook een uitgebreid naslagwerk voor iedereen die meer weer wil 
weten over deze invloedrijke beweging, van geïnteresseerde bezoeker tot wetenschappelijk 
onderzoeker.

De catalogus bij ‘Het Stedelijk in de oorlog’ geeft op een mooie en toegankelijke manier in-
zicht in de laatste stand van het denken over een gevoelig onderwerp: het herkomstonderzoek 
naar de collectie van het museum in het kader van het landelijk onderzoeksproject ‘Museale 
verwervingen sinds 1933’. De openheid waarmee het boek inzage geeft in een complexe  
periode in de geschiedenis van het museum werd bijzonder gewaardeerd. Bij de tentoonstelling 
werd ook een ontroerend kinderboek gepubliceerd, met tekst van K. Schippers en illustraties 
van Daan Remmerts de Vries. Het werd cadeau gedaan aan alle Amsterdamse basisscholen. 
De uitgebreide publicatie Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art werd door NRC Handelsblad 
omschreven als een ‘onuitputtelijke schatkamer’. De basis van het boek wordt gevormd door de 

Grafiti kunstenaar Mick la Rock tijdens de feestelijke lancering van het workshopboek Maak het met kunstenaars. 
Foto: Fabian Landewee
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Publications of the Stedelijk Museum in 2015

‘chronologie’, geschreven door co-curator en -editor Sara Martinetti, en werd aangevuld met 
interviews en essays over alle aspecten van Siegelaubs onstuitbare verzameldrang, zodat het 
boek een uitstekende basis vormt voor verdere verdieping van kennis over Siegelaub, de kunst 
van de jaren 60 en 70 en strategieën van tentoonstellingsmakers en verzamelaars.

Het experimentele karakter van het Stedelijk kwam tot uiting in twee kunstenaarsboeken:  
Ed Atkins – Recent Ouija en Isa Genzken: Mach Dich hübsch; boeken die nauw verbonden zijn 
met het werk van de kunstenaar, collectors items in een ongebruikelijk formaat en als het ware 
een kunstwerk om mee naar huis te nemen. 

Als platform voor reflectie en debat kent het Stedelijk voor academische lezers en profes- 
sionals het peer reviewed online journal Stedelijk Studies, dat via een Call for Papers bijdragen 
vraagt over de collectie van het Stedelijk, de institutionele geschiedenis, educatie, beheer en 
behoud, en actuele thema’s op het gebied van beeldende kunst en vormgeving. In 2015 ver-
scheen nummer 2,  over de groeiende tendens binnen de kunstgeschiedenis om zich te richten 
op de geschiedenis van tentoonstellingen, en nummer 3, over de opmars van de performance-
kunst. 

Bijlagen: alle publicaties
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2. Het Stedelijk werkt samen
Van kunstinhoudelijk tot zakelijk: het Stedelijk gelooft in de kracht van samenwerking, vanuit 
alle geledingen van het museum, en is open en ruimhartig in de uitwisseling met anderen.  
Samenwerking – in Amsterdam, nationaal en internationaal – kan ingegeven zijn door het  
programma of langdurige projecten omvatten, die volledig zijn gebaseerd op gemeenschap- 
pelijke inspanningen. 

Partners in Amsterdam

Museumplein
Op organisatorisch gebied werkt het Stedelijk actief samen met de andere culturele instellingen 
aan het Museumplein, onder andere op het gebied van beveiliging, HR, marketing en binnen-
kort ook op het gebied van duurzaamheid. 

De Museumpleinbus, een samenwerking met het Rijksmuseum en Van Gogh Museum, 
bracht ook dit jaar duizenden leerlingen met gratis vervoer naar het Stedelijk. De bijdrage  
van de Turing Foundation, waarmee het initiatief werd gestart, is zoals gepland eind 2015 be-
eindigd, maar door vereende krachten blijft de bus ook in 2016 rijden. 

Voor het promotieonderzoek ‘Rondleiden is een vak’ werkt het Stedelijk samen met het  
Rijksmuseum, Van Gogh Museum, lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam,  
de Universitaire Pabo van Amsterdam en het Onderzoekscluster Heritage and Memory van de  
Faculteit der Geesteswetenschappen. Doel is inzicht krijgen in de kwaliteit van rondleidingen 
voor met name het voortgezet onderwijs.

Installatie ‘All-Imitate-Act’ van Liam Gillick (Holland Festival). Foto: Andrea Rosetti
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Overige partners in Amsterdam
Het Stedelijk zoekt steeds aansluiting met instellingen en initiatieven in Amsterdam. Met de 
Oude Kerk werd in het begin van 2015 gezamenlijk aandacht geschonken aan Tony Oursler: 
terwijl de kerk een tentoonstelling organiseerde, toonde het Stedelijk op de gevel een buiten- 
projectie van de Amerikaanse kunstenaar.

Als onderdeel van het Holland Festival presenteerde het Stedelijk op het Museumplein de 
installatie All-Imitate-Act van Liam Gillick: 110 panelen met een gat waar een gezicht doorheen 
past. De voorstellingen kwamen uit de grafische collectie van het Stedelijk; wie zich liet foto-
graferen werd zo onderdeel van de geschiedenis van het museum. Na afloop van het Holland 
Festival schonk de Britse kunstenaar het werk aan het museum. 

Fotobeurs Unseen Art Fair nam de tentoonstelling ‘Addition: Schenking Pieter en Marieke 
Sanders’ op in het programma. Het Stedelijk was medecoördinator van de beursopening en 
organiseerde een VIP-ontvangst. Eenzelfde soort samenwerking ging het Stedelijk aan met 
het Amsterdam Art Weekend: de opening van dit weekend was ook het openingsevent van de 
tentoonstelling ‘Isa Genzken: ‘Mach Dich hübsch’. 

In het kader van de tentoonstelling ‘Het Stedelijk in de oorlog’ zocht het Stedelijk contact met 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Voor het eerst vertrok de Stille Tocht vanaf het Stedelijk 
Museum naar de Nationale Herdenking op de Dam. Deelnemers konden voorafgaand in het 
auditorium de film zien die het Stedelijk naar aanleiding van de tentoonstelling maakte en er 
waren Gallery Talks over dit onderwerp. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nam het Stedelijk en 
de tentoonstelling mee in al haar communicatie-uitingen. De samenwerking is beide partijen zo 
goed bevallen, dat die wordt voortgezet. 

Op 4 mei 2015 vertrok de Stille Tocht voor het eerst vanaf het Stedelijk Museum, naar aanleiding van de tentoon-
stelling ‘Het Stedelijk in de oorlog’. Dit is een blijvende samenwerking geworden. Foto Mascha Jansen.
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Dat geldt ook voor het Artist-in-Residency programma BijlmAIR, waarvan SMBA samen met 
Centrum Beeldende Kunst Zuidoost en Stichting FLAT partner is. Kunstenaars die zich met 
hun werk willen verhouden tot de transnationale en interculturele samenleving van Amsterdam 
Zuidoost kunnen hier tijdelijk wonen en werken. 

Het Stedelijk experimenteert in overleg met scholen ook met nieuwe vormen om educatie een 
vaste basis te geven in het onderwijs. Positieve ervaringen op jonge leeftijd blijken immers 
ongelooflijk belangrijk voor toekomstig museumbezoek. Voor het project ‘Samen Kijken’, dat 
met Rabobank Amsterdam, de Stadsschouwburg en Artis tot stand kwam, kwamen leerlingen 
van een basisschool uit IJburg en de Bijlmer met hun ouders naar het museum voor een rond-
leiding en workshop. Voor het voortgezet onderwijs biedt het museum programma’s vanuit de 
expertise van de schooldocent, museumdocenten en een educatiemedewerker. Om kritisch te 
blijven kijken naar het eigen onderwijsaanbod en om optimaal aan te sluiten bij het onderwijs-
veld is in 2015 een klankbordgroep opgezet. 

Om het publieksbereik te verbreden werkt het Stedelijk structureel samen met partners in de 
stad, zoals Iamsterdam, de Stadspas, We Are Public, de Appel en N8. Daarnaast zijn er tal 
van incidentele samenwerkingen met de meest uiteenlopende events en organisaties voor 
kennisuitwisseling en verbreding van het publiek, zoals een gezamenlijke actie met het KetiKoti 
festival, een gezamenlijke presentatie met de Fashion Week en een inhoudelijke samenwer-
king met de McKinsey Business Course. 

Het project ‘Samen kijken’ biedt leerlingen van basisscholen uit de wijken IJburg en de Bijlmer in Amsterdam de 
kans om gratis met hun ouders een bezoekje aan het Stedelijk te brengen. Foto Tomek Dersu Aaron
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Internationale partners

Restauraties
De afdeling Restauraties van het Stedelijk startte in 2015 een groot project om, in de aanloop 
naar het grote Jean Tinguely overzicht in het najaar van 2016, dertien werken van Tinguely uit 
de collectie van het Stedelijk te restaureren. De kwetsbare en vaak bewegende werken roepen 
complexe vragen op als: is een niet-bewegend beeld nog wel een Tinguely? En: mag je ver-
dwenen materiaal vervangen? Het Stedelijk werkt voor dit onderzoek samen met verschillende 
instituten, waaronder Museum Tinguely in Bazel. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het Stedelijk behoort tot een van de vijf grootste kunstbibliotheken van 
Europa. Het grote wetenschappelijke belang ervan werd in 2015 wereldwijd bevestigd door 
een koppeling aan vooraanstaande databanken. Zo zijn de 190.000 titels die de database van 
de bibliotheek van het Stedelijk Museum bevat, geconverteerd. Dat betekent dat deze titels 
beschikbaar komen in de landelijke bibliotheekdatabase Picarta, het internationale worldcat, 
en het prestigieuze project ‘Art Bibliography of the Future’ (geleid door The Getty Institute). Tot 
deze laatste databank worden alleen die kunstbibliotheken toegelaten die voldoende gewicht 
hebben voor internationale research. Bij het inlezen bleek dat 105.000 van de 190.000 titels nog 
niet voorkwamen in een dezer databanken. De koppeling zorgt wereldwijd dus voor een zeer 
waardevolle toevoeging. 

Bijlagen: jaarverslag Bibliotheek

Beeldenrestaurator Susanne Meijer met Elérment 
détaché van Jean Tinguely, 1954, te zien in zijn trans-
portkist

Leeszaal van de bibliotheek van het Stedelijk Museum



M
U

S
E

U
M

S
TE

D
E

LI
JK

A
M

S
TE

R
D

A
M

22

Gezamenlijke aankopen

Duurzame samenwerkingen zijn onmisbaar om unieke aankopen voor de collectie te kunnen 
doen. Gezamenlijk aankopen wordt meer en meer gebruikelijk in Nederland, met als voordeel 
dat de kosten voor aanschaf, beheer en behoud gedeeld kunnen worden. Met het Frans Hals 
Museum | De Hallen Haarlem en het Van Abbemuseum Eindhoven kocht het Stedelijk in 2015 
het nog te ontwikkelen ‘A Gentrification Project’ van Renzo Martens aan. Een exemplaar van 
kunstenaarsboek Der Blaue Reiter Almanach uit 1912 werd met steun van het Mondriaan 
Fonds verworven door maar liefst vier instellingen: het Stedelijk kocht het samen met Museum 
Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag en het RKD – Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.

Bijlagen: alle aankopen

Programma’s met samenwerking als basis

Slotfase Global Collaborations
Het driejarige programma ‘Global Collaborations’ (2013–2015) bracht de niet-Westerse  
kunstwereld het museum binnen, op basis van samenwerking met musea, kunstinstellingen 
en kunstenaarsinitiatieven in het buitenland, met name uit opkomende regio’s. De tentoonstel-
lingen vonden plaats in zowel het Stedelijk Museum, SMBA als niet-Westerse partnerinstellin-
gen. De eerste presentatie in SMBA in 2015 was een solo van de in Amsterdam woonachtige 
Amerikaanse kunstenaar Zachary Formwalt, wiens tentoonstelling doorreisde door naar het 
Museum of Contemporary Art in Belgrado. Dat museum was medesamensteller van de grote 
groepstentoonstelling 'Resolution 827' in SMBA. Daarin was voor het eerst aandacht voor de 
rol van kunst en visuele cultuur in de verwerking van de Joegoslavische oorlog en genocides – 
een taboe-onderwerp. 

In 2015 waren in SMBA ook een week lang voorstellen te zien van drie kunstenaars voor 
decoraties voor de Fatih Moskee aan de Rozengracht, onder de titel ‘Come As You Are’. Het 
was voor het eerst dat een beeldende kunstinstelling daarvoor samenwerkte met een moskee 
en een Islamitische geloofsgemeenschap.

Verder kreeg kunstenaarscollectief Tromarama, gevestigd in Bandung, Indonesië, in het 
Stedelijk haar eerste Europese solotentoonstelling.  

Bijlagen: alle tentoonstellingen en activiteiten van Global Collaborations en SMBA

Opening ‘Kamarado’, een samenwerking tussen SMBA 
en Clark House Initiative in Bombay bracht een diverse 
groep van 11 kunstenaars uit Amsterdam en uit ver-

schillende delen van de wereld samen. Foto Ernst van 
Deursen
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Public Program
Ook voor het Public Program zijn samenwerkingen en partnerschappen de belangrijkste 
uitgangspunten. Met instellingen, kunstenaars, curatoren en academici buiten het museum 
krijgen recente wetenschappelijke ondervindingen en kritische stellingen van buitenaf een 
plaats in het museum. Langdurige samenwerkingen met de Universiteit van Amsterdam, de 
Vrije Universiteit en Universiteit Leiden zijn het resultaat van het belang dat het Stedelijk hecht 
aan nauwe banden met het wetenschappelijke veld. Een concreet voorbeeld hiervan is de 
lezingenreeks ‘The Creative Imperative’ in samenwerking met de VU Amsterdam: een serie 
lezingen over kunst en creativiteit in de nasleep van de globalisering en financiële crisis. Verder 
zijn er samenwerkingen met organisaties als het Holland Festival, Unseen en IDFA, en een 
langdurige samenwerking met het Sonic Acts Festival dat elk jaar zijn opening in het Stedelijk 
viert met muziek performances en media installaties. Daarnaast organiseren de jonge curato-
ren van De Appel Curatorial Program jaarlijks samen met het Public Program productieteam 
een professioneel symposium, workshop, debat of performance, op een schaal die niet mo-
gelijk zou zijn binnen De Appel. Het museum investeert ook in de samenwerking met kleinere 
initiatieven, zoals met minder kapitaalkrachtige maar inhoudelijk belangrijke specialistische 
organisaties als LIMA (mediakunst) en If I Can’t Dance (performancekunst). 

Kunstenaar Ulay tijdens zijn performance ‘A Skelleton in 
the Closet’. Foto Ernst van Deursen

Symposium on Topicality of ZERO. Gerenommeerd 
architect Rem Koolhaas (OMA, Rotterdam), Beatrix Ruf 
en de directeur van Moderna Museet Daniel Birnbaum. 
Foto Ernst van Deursen.
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Tien Nederlandse musea opgeleid in het succesvolle Alzheimerprogramma 
Om museumbezoek mogelijk te maken voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is – 
bijvoorbeeld vanwege mentale, fysieke, sociale of culturele drempels – ontwikkelt het  
Stedelijk speciale programma’s. Zo is ‘Onvergetelijk Stedelijk’, voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers, dat het Stedelijk in 2013 samen met het Van Abbemuseum in Nederland 
introduceerde naar voorbeeld van het MoMA zeer succesvol. Onder begeleiding van een  
speciaal daarvoor opgeleide rondleider kijken de deelnemers samen naar kunst, beantwoor-
den ze vragen en voeren ze creatieve opdrachten uit. 

Dankzij steun van het Gieskes-Strijbis Fonds konden het Stedelijk en het Van Abbemuseum 
tien andere musea opleiden in het uitvoeren van dit programma. In 2015 ging het programma 
van start in vier musea: het Zeeuws Museum in Middelburg, Natura Docet Wonderryck  
Twente in Denekamp, Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en het Drents  
Museum in Assen. Om te zorgen dat musea ook buiten dit specifieke programma gebruik 
kunnen maken van elkaars kennis en expertise, bood het Stedelijk de deelnemende musea 
in mei 2015 de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens een masterclass over educatieve 
programma’s voor ouderen, verzorgd door Laurel Humble van het MoMA. 

Als partner doet het VU Medisch Centrum onderzoek naar het verloop en de uitkomst van 
het Alzheimerprogramma en het effect ervan op deelnemers, rondleiders en museummede-
werkers; ook in 2015 werden hiervoor gegevens verzameld. De resultaten van het onderzoek 
kunnen andere musea helpen die programma’s ontwikkelen voor bezoekers met speciale 
behoeften. Ook kan het de medische wereld inzicht geven in de activerende waarde die kunst 
kan hebben. 

Bijlagen: alle activiteiten van Educatie

Rondleiding ‘Onvergetelijk Stedelijk’ voor mensen met 
Alzheimer en hun mantelzorgers. Foto: Tomek Dersu 
Aaron
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ARTtube: musea presenteren films online en bij grote evenementen 
Vijf musea (Stedelijk Museum, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Gemeente- 
museum Den Haag, De Pont en Museum Boijmans Van Beuningen) startten in 2012 ARTtube, 
een  gezamenlijk online videoplatform. Inmiddels delen twintig culturele instellingen hun  
video's met het publiek − en dit aantal is groeiend. Te zien zijn video's over kunst en vorm- 
geving, de meeste in eigen beheer en vanuit de eigen expertise ontwikkeld. Iedere maand 
bezoeken gemiddeld 20.000 mensen de website.

Maar de samenwerking gaat verder dan alleen het online aanbieden van video’s. In 2015 
was er ook op Lowlands een speciaal ARTtube programma, net als op de Uitmarkt Amster-
dam, Museumnacht Den Haag en Nacht van Kunst en Kennis in Leiden. Fragmenten uit de 
video’s werden verwerkt in het programma ‘Kunstuur in de klas’, een remake van het program-
ma Kunstuur dat speciaal voor middelbare scholen wordt gemaakt − een samenwerking van 
ARTtube met de NTR. Ten slotte werd een selectie video’s van het Stedelijk uitgezonden in het 
ARTtube-uur op NPOCultura, een wekelijkse uitzending met 50.000 kijkers per week.

Science4Arts
In het kader van het NWO programma ‘Science4Arts’ doet het Stedelijk in samenwerking met 
de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht mee aan het vierjarige onderzoek ‘Photo-
graphs & Preservation. How to Save Photographic Artworks for the Future?’. Dit onderzoek, 
dat in 2016 zijn laatste jaar ingaat, richt zich op de ontwikkeling van nieuwe soorten lijm voor  
de conservering van met name moderne olieverf- en gouache schilderkunst en traditionele 
‘achter-glas-schilderkunst’.  

In 2015 is een nieuwe onderzoeksaanvraag met NWO-geld gehonoreerd door het NICAS 
(Netherlands Institute for Conservation, Art and Science) voor het tweejarige postdoctorale 
project ‘Research on Consolidating Adhesives for Flaking and Fragile Paint Layers of Cultural 
Objects’. Dit onderzoek voert het Stedelijk samen uit met de Technische Universiteit Delft 
(Hechtings-instituut van de Faculteit voor Lucht- en Ruimtevaart Techniek), het Rijksmuseum, 
de Universiteit van Amsterdam en Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL). 

Overzicht van ARTtube filmpjes van het Stedelijk Museum
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3. Het Stedelijk is er voor een breed, divers publiek

Het Stedelijk Museum richt zich op een breed en divers publiek uit binnen- en buitenland:  
van scholieren tot kunstkenners en van toeristen tot kunstenaars. Iedereen moet zich thuis 
kunnen voelen in het museum. Een speciale verbondenheid is er met de stad Amsterdam en 
de Amsterdammers. Door de veelzijdige programmering, de diverse publieksprogramma’s,  
het ruime educatie-aanbod, marketing en effectieve samenwerking met diverse (culturele)  
partners, blijft het publiek zich verbreden.

Op alle manieren open

Het Stedelijk wil zo toegankelijk mogelijk zijn en de drempel om het museum te bezoeken zo 
laag mogelijk houden. Daarom is iedereen t/m 18 jaar gratis welkom, evenals bezoekers met 
een Stadspas, een IAmsterdam- of City Pass en een Docentenpas, en betalen studenten half 
geld. Het museum is ook een avond in de week tot 22.00 uur geopend, zodat ook toeristen en 
mensen die werken meer gelegenheid hebben het museum te bezoeken. Het beleid van ‘365 
dagen open’ wierp in 2015 zijn vruchten af: op Koningsdag, en met Hemelvaart en Pinksteren 
werden meer bezoekers verwelkomd dan in 2014 en 2013. 

Het museum is een uur eerder open elke dag voor scholen (op afspraak). Bovendien ontvan-
gen kinderen die via hun basisschool een rondleiding in het Stedelijk krijgen een zogenaamde 
terugkomkaart. Bij inlevering van deze kaart (met tekst in Nederlands, Engels, Turks, Farsi en 
Arabisch) mogen ze met iedereen die ze meenemen gratis het museum in. 

Ook de Blikopeners, jongeren van 15 tot en met 19 jaar met een bijbaan in het Stedelijk, blijken 
echte bruggenbouwers. Ze komen uit alle stadsdelen en hebben verschillende achtergronden 
en opleidingsniveaus, en adviseren de organisatie en organiseren workshops en evenementen 

Blikopener geeft ZERO tour tijdens Museumnacht Foto: Tomek Dersu Aaron
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voor hun leeftijdsgenoten. Zo verlagen ze onzichtbare drempels voor hun peers. Online zijn 
ze ook actief: in 2015 bereikten ze 112.487 mensen. Een nieuw initiatief in dat kader was het 
experiment Stedelijk Coach, een in eigen huis ontwikkelde, nieuwe vorm van publieksbege-
leiding in de vorm van een medewerker die bezoekers op weg helpt met zowel facilitaire als 
inhoudelijke informatie. De afdeling Educatie ontwikkelde in samenwerking met vier studenten 
van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht vier werkvormen om het contact tussen bezoeker 
en coach tot stand te brengen. De studenten onderzochten ook de waardering van deze vorm 
van publieksbegeleiding. De pilot bleek dermate succesvol dat het experiment in 2016 wordt 
voortgezet.

Bezoek in cijfers

De bezoekersaantallen zijn nog nooit zo hoog geweest als sinds de heropening. Uit het hoge 
herhalingsbezoek en de rapportcijfers die bezoekers geven na hun bezoek, blijkt ook de 
waardering. In 2015 wisten 731.000 mensen het Stedelijk te vinden. In 2015 kwam 70% van de 
bezoekers uit Nederland en onder de Nederlandse 18+ bezoekers kwam 40% uit Amsterdam. 
Daarnaast bezochten 40.000 kinderen het Stedelijk, op basis van samenwerkingen met scho-
len. De tentoonstelling ‘De oase van Matisse’ telde maar liefst 360.000 bezoekers,  
het verwachtte aantal van 250.000 ruim overtreffend. Daarmee werden de records van  
‘Marlene Dumas: The Image as Burden’ in 2014 en ‘Kazimir Malevich en de Russische 
avant-garde’ in 2013 verbroken, en is deze tentoonstelling de best bezochte in de geschiedenis 
van het Stedelijk. 

Ook het bezoek aan de bibliotheek is nog altijd stijgende. In 2015 bezochten meer dan 3.500 
bezoekers, waaronder wetenschappers, studenten, kunstenaars, journalisten en andere 
geïnteresseerden deze plek. Veertig onderzoekers vanuit de hele wereld deden hier meerdere 
dagen kunsthistorisch onderzoek (Duitsland, Frankrijk, Polen, Japan, Taiwan, China, de VS, 
Rusland, Zweden, Zwitserland en Spanje).

Rondleiding Stad en Taal. Foto Tomer Dersu Aaron
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Publieksverbreding

Het museum is er altijd op uit om het pubieksbereik te verbreden. Daartoe gaat het allerhande 
partnerships aan (zie Hoofdstuk 2: Samenwerking), en organiseert het evenmenten die speci-
fieke doelgroepen bereiken.

In 2015 stond de tweede Rabo Familiedag geheel in het teken van Henri Matisse. 750 kinderen 
en familieleden waren een dag lang eregast en gingen enthousiast aan de slag in verschillende 
workshops. Van onderaan de luifel tot bovenaan de trap: in het hele museum was van alles te 
doen. Uit onderzoek bleek dat de Familiedag enorm werd gewaardeerd; families gaven zelfs 
het rapportcijfer 9. Bovendien bleek de Familiedag een geslaagde manier om nieuw publiek te 
bereiken: 65% van de deelnemers was nog niet eerder in het Stedelijk geweest.

Ook introduceerde het Stedelijk de ‘open opening’, en streeft ernaar die eens per jaar te hou-
den. In plaats van een officiële uitnodiging voor een beperkte groep, plaatst het museum een 
open invitatie op Facebook, zodat iedere geintereseerde een opening mee kan maken. In 
augustus 2015 was dat bij de tentoonstelling ‘On the Move’, rond de duizend mensen maakten 
de feestelijke opening mee. 

Dat de aantrekkingskracht van het museum groot is, bleek ook uit de samenwerking van de 
vijf Amsterdamse partijen in het NT2-programma ‘Stad en Taal’: het Stedelijk trok in 2015 de 
meeste deelnemers. ‘Stad en Taal’ is een samenwerkingsverband van de Gemeente Amster-
dam, Amsterdam Museum, het Tropenmuseum, FOAM en het Verzetsmuseum. Het is gericht 
op taalverwerving en kennismaking met de Nederlandse cultuur voor anderstalige volwasse-
nen. In 2015 bezochten in totaal 26 groepen het Stedelijk, dat komt neer op 338 personen. 

Het project ‘Samen kijken’ biedt leerlingen van basisscholen in Amsterdam de kans om met hun ouders een be-
zoekje aan het Stedelijk te brengen. Onder: Bas Kosters maakt kleurige knipselmode tijdens de Rabo Familiedag. 
Rechts: Onder begeleiding van Ton Meijer tekenden kinderen net als Henri Matisse planten na die zij eerder die 
dag hadden bestudeerd. Foto’s: Tomek Dersu Aaron
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Digital outreach overstijgt elke verwachting

Het Stedelijk zette in 2015 ook nadrukkelijk in op het vergroten van de online outreach – het 
ideale middel om het publiek te verbreden. Daarom waren sterke online componenten een vast 
onderdeel van elke marketingcampagne, en kreeg het gebruik van innovatieve online tools 
(o.a. RealTimeBidding, Snapchat) extra aandacht. Deze inspanningen resulteerden in een 
constant groeiend bereik via digitale middelen, sociale platforms en digitale nieuwsbrieven, 
met als een van de hoogtepunten de 100.000e volger op Twitter. Andere hoogtepunten van het 
online beleid was de animatiefilm in het kader van ‘De oase van Matisse’, die ondersteund door 
mediabudget en gerichte exploitatie maar liefst twee miljoen keer werd bekeken. 

Ook de originele dance-off video die het Stedelijk samen met het Rijksmuseum en Concert-
gebouw maakte om het Van Gogh Museum te feliciteren met de nieuwe entree en het Muse-
umplein (en het als hét culturele plein van Nederland neer te zetten), werd met groot succes 
gedeeld via de sociale media.De focus op de productie van hoogwaardige online content 
leidde tot scholing van een aantal medewerkers tot camjo (camera journalist), die daarna tal 
van video’s produceerden – van een kijkje in de keuken tot testimonials van bezoekers. Een 
zelfgemaakt filmpje nav. de schenking van werk van Andy Warhol werd online bovengemiddeld 
gedeeld, met een optreden van conservator Anne Ruygt in het tv-programma ‘Pauw’ tot ge-
volg. Door de verhoogde filmproductie kon het Stedelijk eind 2015 voor het eerst een jaarover-
zicht presenteren in bewegend beeld. Daarnaast werden er onder het motto ‘Iedereen commu-
nicator’ social media cursussen gegeven aan medewerkers gegeven, om via de persoonlijke 
netwerken de online outreach te vergroten. 

Ook experimenteerde het Stedelijk in 2015 met het tijdelijk overnemen van een online kanaal 
door kunstenaars. Kunstenaarscollectief Tromarama vulde in juli als de eerste het Instagram-
kanaal van het Stedelijk in. Deze vernieuwende manier van tentoonstellingscommunicatie 
leverde artikelen op in de New York Times, Parool en Adformatie, plus 200 nieuwe Insta-
gram-volgers.

De campagne ’Stedelijk X’, die in december 2015 startte en zich richtte zich op de jonge, druk-
bezette Amsterdammer, had geen media-budget maar maar verspreidde op een succesvolle 
manier online en via social media, via de zes jonge influencers op uitnodiging van het Stedelijk 
een avond samen stelden voor hun netwerk. 

Rechts: de campagne Stedelijk X, die zich richtte op ‘ influencers’ in Amsterdam. Foto: RVDA. Links: kunstenaars-
collectief Tromarama nam 24 uur het Instagramkanaal van het Stedelijk over
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4. Het Stedelijk als open platform voor debat  
en reflectie

Onder de vlag van het Public Program biedt het Stedelijk Museum een dynamisch programma 
van performances, mediapresentaties, filmvertoningen, lezingen en discussies. Het museum 
is dankzij dat programma een levendig openbaar platform voor debat en reflectie: het Public 
Program informeert over, draagt bij tot en stelt kritische vragen over de collectie en de tentoon-
stellingen van het museum. Daarnaast vervult het een signaalfunctie, met speciale aandacht 
voor werk van kunstenaars, critici en curatoren buiten de reguliere tentoonstellingspraktijk van 
het Stedelijk, zoals de relatie tot niet-westerse kunst en kunstenaars. 

Het Stedelijk zoekt altijd samenwerking en uitwisseling met kunstenaars. Ed Atkins was  
gedurende zijn tentoonstelling ‘Recent Ouija’ veelvuldig aanwezig in het museum en had ook 
een belangrijk aandeel in het Public Program. Een goed bezocht onderdeel was het twee- 
daagse programma ‘Performance Capture’ met muziek, lezingen, performances en filmverto-
ningen, dat door de Britse kunstenaar werd samengesteld. Zijn prominente denkbeelden over 
performance, identiteit en representatie boden veel stof tot reflectie. 

De Zwitserse performancekunstenaar Alexandra Bachzetsis verzorgde in 2015 in nauwe 
samenwerking met de performance curator van het Stedelijk een spectaculair optreden. Hierin 
richtte zij zich op de relatie tussen taal en het bewegende lichaam en het idee van een nieuwe 
(conceptuele) ruimte voor performancekunst. 

De performance ‘Homo Ludens’ was een samenwerking van het Stedelijk en De Nationale Opera, ter afsluiting van 
de ZERO-tentoonstelling in 2015 Foto Ernst van Deursen
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De jonge Chinese kunstenaar Taocheng Wang kreeg in het Stedelijk haar museale debuut 
met een sprookjesachtige performance. In deze uitvoering met nieuw, geïntegreerd video-
werk, toonde de kunstenaar haar interesse in heersende ideeën over seksualiteit, identiteit en 
etniciteit en hoe deze zaken ons gedrag, onze maatschappelijke status en onderlinge relaties 
bepalen.  

In het kader van de tentoonstelling ‘De oase van Matisse’ presenteerde het Public Program 
een terugblik op de twee meest complexe restauratieprojecten aan werken van Henri Matisse. 
In de laatste tien jaar van zijn leven creëerde Matisse met wit papier en gouacheverf ingenieu-
ze werken in een breed scala aan kleuren. Met een schaar transformeerde hij het beschilderde 
papier tot een kleurrijke wereld van planten, dieren, figuren en silhouetten. Mede vanwege hun 
vaak imposante afmetingen is de conservering van deze knipsels een ware uitdaging geweest 
voor restauratoren wereldwijd. Dit restauratieproces stond centraal in een discussie met res-
tauratoren Karl Buchberg (MoMA, New York) en André van Oort (voorheen Stedelijk Museum).
Bijlagen: alle activiteiten Public Program 

Museummedewerkers nemen ook actief deel aan symposia, conferenties en debatten buiten 
het museum. Het bekleden van nevenfuncties is een goede manier om netwerken uit te brei-
den en wordt door de organisatie gestimuleerd. 
Bijlagen: nevenfuncties van museummedewerkers

Links: Ed Atkins tijdens het tweedaagse ‘Performance Capture’. Rechts boven: Symposium Matisse: behind the 
cut-outs. Rechtsonder: Taocheng Wang. Foto’s Ernst van Deursen
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5. Het draagvlak van het Stedelijk: breed en krachtig

Door middel van de afdeling Development richt het museum zich op het verbinden, werven en 
verder ontwikkelen van de relaties met bestaande en potentiële begunstigers en stakeholders: 
fondsen, particulieren en bedrijven. Vergroting van inkomsten en draagvlak creëren zijn de 
primaire doelen. De baten worden ingezet ten behoeve van de kerntaken en de exploitatie van 
het museum. 

2015 was een succesvol jaar voor de Development afdeling van het museum. Naast de sub- 
sidie en publieksinkomsten zijn de bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren een  
belangrijke derde inkomstenbron van het museum geworden. De focus lag in 2015 op het 
werven van financiering voor tentoonstellingen, het aankopen van kunstwerken en steun aan 
educatieve projecten. Tentoonstellingen als ‘De oase van Matisse’, ‘ZERO: Let Us Explore the 
Stars’ en ‘Ed Atkins − Recent Ouija’ en belangrijke educatieprojecten als het Blikopener- 
programma en ‘Onvergetelijk Stedelijk’ konden worden voortgezet dankzij de genereuze 
bijdragen van fondsen en particulieren. Ook ‘A Year at the Stedelijk’ van Tino Sehgal werd om-
armd door diverse fondsen. De tentoonstelling kenmerkte zich door de ongrijpbaarheid maar 
ook de kracht van de ervaring op dat moment. Dit project werd gefinancierd door Ammodo, 
Fonds21, Mondriaan Fonds, Goethe en Outset. 

Ondanks dat de budgetten in de zakelijke markt nog onder druk staan, blijft het aangaan van 
partnerships essentieel. Des te mooier is het dat nieuwe Patronen zich aansloten bij het  
museum en dat Young Stedelijk zijn ruim 250 leden behield. Dit is mede te danken aan de 
sterke inhoudelijke en gevarieerde programmering. De afdeling Development richt zich op de 
volgende focusgebieden.

Bezoekers voor de ingang van het Stedelijk Museum. Foto: Stedelijk Museum
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Focusgebieden Development

Fondsen 
Dankzij de steun van bestaande en nieuwe fondsen kon het museum langlopende projecten 
voortzetten en tentoonstellingen realiseren. Voor mogelijkheden bij internationale en EU  
fondsen werd onderzoek opgestart.

De BankGiro Loterij verleende in 2015 het beneficiëntschap aan het Stedelijk Museum voor 
vijf jaar. Met de bijdrage van 300.000 euro voor 2015 kon een aantal belangrijke kunstaan- 
kopen en restauraties mede mogelijk gemaakt worden. Zo kon een van de belangrijkste  
werken uit de Matisse-tentoonstelling: La perruche et la sirène speciaal voor deze gelegen-
heid worden gerestaureerd. Daarnaast heeft de BankGiro Loterij de Matisse tentoonstelling 
genereus ondersteund en werden er diverse ontvangsten voor leden van de loterij georgani-
seerd. Van Ed Atkins konden een videowerk en drie panelen aangekocht worden. 

De ledenwerfactie van de BankGiro Loterij in het entreegebied werd met succes gecontinu-
eerd. Van ieder verkocht lot ontvangt het museum de helft van de opbrengst, dat resulteerde 
in een mooie bijdrage voor het museum.

De Blikopeners konden rekenen op de genereuze steun van Fonds 21: in 2015 startte alweer 
de zevende groep jongeren. Het project wordt sinds 2008 gesteund door hoofdbegunstiger 
Fonds 21 en door een particulier via het Stedelijk Museum Fonds.

De ondersteuning van ‘Onvergetelijk Stedelijk’ werd verlengd door Stichting RCOAK en 
Fonds Sluyterman van Loo. Ook het Gieskes−Strijbis Fonds bleef bij het programma betrok-
ken. Met de genereuze steun van Ammodo werden in 2015 zowel de eerste solotentoonstel-
ling van Ed Atkins in Nederland als ‘A year at the Stedelijk: Tino Sehgal' gerealiseerd. Die laat-
ste werd daarnaast ruimhartig ondersteund door Fonds21, het Mondriaan Fonds, het Goethe 
Institut en Outset Netherlands.

In het jaar van de nationale herdenking van 70 jaar bevrijding presenteerde het Stedelijk de 
tentoonstelling ‘Het Stedelijk in de oorlog’. Deze tentoonstelling werd ondersteund door het 
Vfonds en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

‘De oase van Matisse’ was de grootste tentoonstelling van Henri Matisse ooit in Nederland. 
Deze publiekstrekker werd genereus gesteund door de Turing Foundation, de BankGiro  
Loterij, Fonds21, het Mondriaan Fonds, Zabawas en het K.F.Hein Fonds.

Onder de luifel van het Stedelijk en in het Teijin Auditorium werd het event ‘What Design Can 
Do: Taste It!’ ondersteund door Stichting Stokroos.

Links: ‘What Design Can Do: Taste it’. Braziliaanse meesterchef Alex Atala presenteert zijn Multisensory Dinner 
Installation. Foto: Ernst van Deursen. Rechts: Rondleiding ‘Onvergetelijk Stedelijk’ voor mensen met Alzheimer en 
hun mantelzorgers. Foto Tomek Dersu Aaron
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De installatie van Liam Gillick op het Museumplein, een samenwerking met het Holland  
Festival, werd ondersteund met een bijdrage van Stadsdeel Zuid en een aantal particuliere 
begunstigers via het Stedelijk Museum Fonds waaronder Ringier Collection en de Walter A. 
Bechtler Foundation, Zwitserland.

‘ZERO: Let Us Explore the Stars’ gaf een historisch overzicht van de innovatieve, internatio-
nale avant-gardistengroep. Deze tentoonstelling werd door veel internationale fondsen onder-
steund. Dit was bijzonder aangezien er niet eerder door het Stedelijk op internationale fondsen 
werd geworven. Naast het Prins Bernhard Cultuurfonds droegen het Institute fur Auslandbe-
ziehungen (ifa), het Goethe Institut, Kunststiftung NRW, ProHelvetia, Daimler Art Foundation 
en de Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland ruimhartig bij.

2015 was het laatste jaar van het driejarige project ‘Global Collaborations' dat genereus werd 
ondersteund door het Mondriaan Fonds en Ammodo. In 2015 vonden binnen dit project zowel 
‘How Far How Near' als ‘Tromarama’ plaats in het Stedelijk. Tromarama ontving additionele 
financiering van het Prins Claus Fonds.

Het Mondriaan Fonds maakte eind 2015 ook de allereerste tentoonstelling over Seth  
Siegelaub mede mogelijk.

Bijlagen: Overzicht tentoonstellingssponsoren 2015

Zakelijke markt 
Met hoofdsponsor Rabobank Amsterdam ontwikkelt het Stedelijk diverse programma’s voor 
verschillende doelgroepen, zoals de Rabo Familiedag voor Amsterdamse ouders met kinderen 
en de Rabo Relatiedag voor de tentoonstellingen.
Hoewel bij bedrijven investeringen nog steeds onder druk staan, wist het museum twee nieu-
we sponsoren bij het museum te betrekken: G&S Vastgoed en De Vos en Partners. Bovendien 
werd het contract met Freshfields met drie jaar verlengd.
Het Stedelijk ging ook nieuwe relaties aan met bedrijven die het museum steunen in de vorm 
van diensten. 

Met de steun van de club voor zakelijke relaties: Stedelijk Club kunnen bijzondere tentoon-
stellingen en projecten mogelijk worden gemaakt die zorgen voor de dynamiek van het mu-
seum en de stad Amsterdam. De nieuwe leden die in 2015 werden verwelkomd zijn: Deloitte 
Acountants B.V., Goldman Sachs en Interchem Aromatics BV.

Bijlagen: Overzicht Stichting Fondsenwerving en sponsors Stedelijk Museum 
Bijlagen: Leden Stedelijk Club 2015

Business Club, ontbijt, Making of Matisse. Foto Ernst van Deursen. De Rabo Familiedag, georganiseerd met hoofd-
sponsor Rabobank Amsterdam, wordt elk jaar door honderden families bezocht. Deelnemend gezin voor Claes 
Oldenburg, Zaag (harde versie II)
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Particulieren

Vrienden
In 2015 waren er vijf categorieën Vrienden om het museum te steunen: Vriend, Familie,  
Donateur, Young Stedelijk en Patroon. Elke categorie biedt donateurs verschillende privileges, 
zoals Vriendenbijeenkomsten rondom tentoonstellingen, previews tijdens openingen en  
ontvangsten op kunstbeurzen.

Het jaar begon feestelijk met de viering van één jaar Young Stedelijk, in het leven geroepen 
voor een nieuwe generatie cultuurliefhebbers tussen de 25-40 jaar die meer willen leren over 
moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Mede dankzij het sterke inhoudelijke  
programma, dat meer dan tien activiteiten per jaar bevat, telt de groep al circa 250 deel- 
nemers. De samenstelling van de groep is divers en mede door het kunstenaarstarief zijn veel 
kunstenaars lid geworden in 2015. Ongeveer de helft van de YS-leden heeft een achtergrond 
als kunstenaar of creatief. De andere helft heeft een zakelijke achtergrond of is ondernemer. 
Young Stedelijk kreeg in 2015 veel media-aandacht. Ondanks het feit dat er een aantal nieuwe 
culturele jongerenclubs bijkwam in Amsterdam, werd Young Stedelijk nog steeds als ‘meest 
succesvol’ beschouwd – dankzij het dynamische, open, ‘hippe’ en inhoudelijke karakter.  

Alle foto’s op deze pagina: Young Stedelijk vierde op 31 januari haar eerste verjaardag met o.a. ambassadeur  
Ramsey Nasr. Na afloop werd er gedanst. Foto’s Jesaja Hizkia 
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Twee succesvolle wervingsacties voor Vrienden werden georganiseerd rondom Matisse en 
Tino Sehgal. Wie Tino Vriend werd, ontving een woord dat onderdeel uitmaakte van een door 
de kunstenaar geschreven tekst, en zo werd men zelf onderdeel van het kunstwerk. Er meld-
den zich in totaal 196 Tino Vrienden aan, waaronder Patronen, 33 Young Stedelijkleden en 154 
Vrienden. Bij de speciale bijeenkomst voor Tino Vrienden op 30 november 2015 gingen de  
kunstenaar, directeur Beatrix Ruf en curator Martijn van Nieuwenhuyzen een geanimeerd 
gesprek aan met de Tino-fans, gevolgd door een groot feest waarbij alle 293 vertolkers die zijn 
werken dat jaar hadden uitgevoerd waren uitgenodigd. 

Patronen
De Patronen werden uitgenodigd voor alle openingen en voor hen waren er verschillende  
ontvangsten en evenementen, waaronder een bezoek aan FIAC in Parijs samen met curatoren 
van het museum. Dit leverde 26 nieuwe Patronen op. Een aantal begunstigers bezocht in  
oktober 2015 de Biënnale van Venetië en met een via het Fonds aangeboden VIPpas konden 
ook previews van de kunstbeurzen Frieze in Londen en Art Basel worden bezocht. Onder 
leiding van Beatrix Ruf brachten zij ook een bezoek aan de Marlene Dumas tentoonstelling in 
Fondation Beyeler in Basel. Fellows bezochten kunstverzamelaarster Ulla Dreyfus, die een 
excentrieke kunstcollectie heeft en konden ook deelnemen aan het Contemporary Art Day 
programma in Zürich.

Stedelijk Museum Fonds
In het eerste volledige jaar van haar bestaan heeft onze steunstichting het Stedelijk Museum 
Fonds ruimhartig kunnen bijdragen aan aankopen, tentoonstellingen en educatieve projecten.

Begunstigers die het meest ruimhartig bijdragen aan het museum zijn verenigd in het  
Stedelijk Museum Fonds. Het Fonds droeg bij aan de aankoop van kunstwerken, zoals van 
Avery Singer. Ook zijn de educatieve programma’s ‘Blikopeners’ en ‘Rondleidingen op Maat’ 
en een groot aantal tentoonstellingen mede dankzij het Fonds gerealiseerd, zoals ‘De oase 
van Matisse’, het overzicht van Tino Sehgal, ‘Isa Genzken: Mach Dich hübsch!’, ‘ZERO’ en 
‘Ed Atkins – Recent Ouija’. Nadere informatie over de inspanningen van het Stedelijk Museum 
Fonds zijn te vinden in het eigen jaarverslag.

Bijlagen: Patronen Stedelijk Museum 2015
Link: jaarverslag Stedelijk Museum Fonds

Het museum is dankbaar voor de in totaal 679 
kunstwerken die het in 2015 ontving van  
particuliere verzamelaars, galeriehouders, 
kunstenaars en instituten. 

Het Stedelijk Museum en het Stedelijk  
Museum Fonds zijn als goede doelen geheel 
vrijgesteld van betaling van schenkings- en 
erfbelasting en hebben de ANBI-status voor 
Culturele Instellingen (Algemeen Nut  
Beogende Instelling), wat betekent dat schen-
kingen geheel ten goede komen aan het 
museum. 

Bijlagen: Begunstigers Stedelijk Museum 
Fonds 2015

Sponsoren en fondsen worden bedankt tijdens de jaar-
lijkse presentatie van het tentoonstellingsprogramma 
voor relaties in 2015. Foto Ernst van Deursen



M
U

S
E

U
M

S
TE

D
E

LI
JK

A
M

S
TE

R
D

A
M

37

6. Het Stedelijk Museum: professionalisering en meer 
eigen inkomsten 

Het Stedelijk richtte zich in 2015 op een aantal concrete prioriteiten op het gebied van  
professionalisering en het vergroten van eigen inkomsten, te vangen onder deze noemers: 
Stedelijk samen één, Focus op bezoekers, Focus op artistiek DNA en Focus op ondernemer-
schap. Onder deze prioriteiten vielen verschillende projecten, die in 2015 belangrijke mijlpalen  
bereikten.

Stedelijk samen één

Onder de titel Stedelijk samen één bouwde het projectbureau voort op het gebied van project-, 
programma en portfoliomanagement. Maandelijks wordt de status van de strategische pro-
jecten, de tentoonstellingen en andere projecten gerapporteerd aan directie, MT en Raad van 
Toezicht in een overzichtelijk dashboard. Op basis van projectmanagementmethode Prince-2 
zijn documenten verfijnd en organisatie-breed ingezet. De vernieuwing van het intranet en 
het document management systeem 360 maken het mogelijk om eenvoudiger informatie met 
elkaar te delen. Zo is de jaarplanning van tentoonstellingen op meerdere niveaus (objecten, 
zalen, tijd, geld) inzichtelijk gemaakt. 

In het project ‘ICT groeit mee’ zijn in strategische sessies de ICT-ontwikkelingen binnen de 
hoofdprocessen van het museum verkend. Het project richt zich op het opstellen van een 
ICT-strategie voor de toekomst, een audit van de huidige infrastructuur, het upgraden van de 
core-applicaties, de vervanging van de hardware en het implementeren van een nieuwe  
structuur voor het servicemanagement. Half 2016 wordt het project opgeleverd, waarna de 
ICT-infrastructuur weer flexibel, veilig en toekomstbestendig is. In december 2015 werd een 
grote stap gezet in de interne communicatie met de lancering van een geheel vernieuwd 
Intranet en het Yammer platform. Dit verbetert de informatie-flow aanzienlijk en verenigt mede-
werkers van de kantoren, de vloer, vrijwilligers, rondleiders en het depot en draagt bij aan het 
efficiënt werken en flexibiliteit in de organisatie. 
 
In 2015 is ook begonnen met het professionaliseren van het inkoopbeleid. In de eerste fase is 
een uitgavenanalyse uitgevoerd en een inkoophandboek met richtlijnen en procedures opge-
steld. In de volgende fase wordt het beleid uitgerold en wordt de strategie per contractgroep 
vastgesteld. Met het professionaliseren van het inkoopbeleid wordt het contractbeheer  
verbeterd, de toegevoegde waarde van de leverancier beter benut en worden besparingen 
gerealiseerd.

Focus op artistiek DNA

Met de komst van een nieuwe directeur en het schrijven van een subsidieaanvraag in het kader 
van het Kunstenplan 2017-2020, stond 2015 voor een belangrijk deel ook in het teken van het 
formuleren van een nieuwe missie en visie voor het museum. Daartoe werden verschillende 
werkgroepen geformeerd, die ook het artistieke DNA van het museum aanscherpten. 
Dit resulteerde ook in een nieuw Collectieplan en stappen die worden gezet in een waarde-
ringssysteem voor de collectie.
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HR beleid

In 2015 is het in 2014 ingezette HR-beleid verder ingevuld. Zo is een nieuwe beoordelings- 
systematiek ontworpen. In 2007 is het museum begonnen systematisch beoordelingsgesprek-
ken en voortgangsgesprekken te voeren. Het systeem dat hiervoor gebruikt werd, was toe aan 
een grondige herziening. Na een enquête hierover onder alle medewerkers is een werkgroep 
bestaande uit leidinggevenden, de OR en P&O aan de slag gegaan om een nieuwe systema-
tiek te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw beoordelingsformulier dat leiding- 
gevenden en medewerkers meer dan voorheen gelegenheid geeft om passende resultaat- 
afspraken te maken en meer ruimte biedt om de ontwikkeling van de medewerker te bespre-
ken. De nieuw geformuleerde kernwaarden worden in het systeem niet apart beoordeeld, zoals 
in de oude systematiek gebruikelijk was. Wel wordt bij de beoordeling door de leidinggevende 
aangegeven of de medewerker bij het behalen van zijn doelstellingen gehandeld heeft conform 
de kernwaarden. 

De functiebeschrijvingen van alle functies binnen het Stedelijk Museum dateerden ook uit 
2007. Sindsdien is het museum erg veranderd, o.a. door de heropening in 2012 en dus was het 
nodig de functies opnieuw te beschrijven en te laten wegen. Dit project is eind 2015 groten-
deels afgerond. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de indeling van hun functie. 

Het museum heeft zich in 2015 klaar gemaakt om per 1 januari 2016 aan te sluiten bij de 
Museum CAO en heeft dit traject aangegrepen om samen met de OR bijeenkomsten voor alle 
medewerkers te organiseren waarin zij konden aangeven waar verdere verbetering (van o.a. 
arbeidsvoorwaarden) gewenst was. Dit zal met de nieuwe OR die begin 2016 aantreedt verder 
worden vormgegeven.

Naast vaste medewerkers werkt het museum regelmatig met flexibele arbeidskrachten op 
alle niveaus. Dit om de risico’s op personeelsgebied beheersbaar te houden en waar nodig 
specialistische kennis toe te kunnen voegen aan de teams of pieken in de belasting het hoofd 
te bieden. 

Het museum investeert ook in opleiding en ontplooiing: in 2015 hebben circa 60 medewerkers 
een cursus, training of opleiding gevolgd. Dit varieert van seminars en congressen tot op- 
leidingen die meerdere maanden in beslag nemen en tot een diploma leiden. Opleidingen zijn 
ook ingekocht voor medewerkers die uit dienst gingen bij het museum. Aan deze medewerkers 
wordt namelijk actief aangeboden dat zij de sinds juli 2015 verplichtte transitievergoeding al 
tijdens hun dienstverband besteden aan een opleiding of cursus waarmee ze sneller weer een 
baan kunnen vinden. 

Focus op ondernemerschap

Het Stedelijk is een ondernemend museum dat steeds naar nieuwe en duurzame manieren 
zoekt om haar plannen te realiseren: van samenwerkingen om kosten te besparen tot gerich-
te fondsenwerving bij particulieren en het bedrijfsleven. Het streven naar het verhogen van 
eigen inkomsten en verlagen van de uitgaven om de artistieke ambities te realiseren blijft een 
belangrijk doel. De subsidie van de Gemeente Amsterdam in het kader van het vierjaarlijkse 
kunstenplan is en blijft de financiële basis. De ambities en het aantal activiteiten van het Stede-
lijk Museum zijn echter zo hoog dat die basis niet toereikend is. De norm die de gemeente stelt 
ten aanzien van eigen inkomsten is 25%. Zowel in 2013 – het eerste volledige openingsjaar – 
als in 2014 wist het Stedelijk het bedrag aan te vullen met een percentage eigen inkomsten uit 
entreegelden en sponsoropbrengsten van 54%, in 2015 steeg dat door naar maar liefst 57%.

Het meest opvallende project onder deze pijler is Stedelijk Groen, dat in 2015 startte en dat 
bestaat uit drie onderdelen: het behalen van het duurzaamheidskeurmerk BREAAM In-use 
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Musea, de haalbaarheidsonderzoeken van verschillende duurzaamheidsprojecten en een 
bewustwordingscampagne voor de interne organisatie. 
Het certificeringstraject BREAAM In-use Musea wordt gezamenlijk met andere Amsterdamse 
musea uitgevoerd en heeft als ambitie om in 2016 de status “Very Good” te behalen. In 2015 
vond ter voorbereiding een nulmeting plaats. De duurzaamheidsprojecten worden bepaald 
op basis van een energieprestatieadvies. Voor deze projecten worden haalbaarheidsonder-
zoeken uitgevoerd. Denk hierbij aan CO2-gestuurde klimaatregeling, het aanbrengen van 
LED-verlichting in alle museumzalen, het plaatsen van zonnepanelen op het sepotgebouw en 
de koppeling van WKO-installaties met andere instellingen op het Museumplein.
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7. Governance 

Besturingsmodel van het Stedelijk Museum Amsterdam 

Het Stedelijk Museum Amsterdam hanteert sinds de verzelfstandiging in 2006 een Raad van 
Toezicht-model, hetgeen betekent dat er een Bestuur en een Raad van Toezicht is. Het  
Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van het Stedelijk Museum.  
Het Bestuur van het Stedelijk Museum Amsterdam bestaat uit twee leden (de directie). 

De Raad van Toezicht beslist over benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur, gehoord 
hebbende het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam.  
Bij het vervullen van bestuursfuncties laat de Raad zich extern adviseren. De Raad van Toe-
zicht heeft verder tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene 
gang van zaken binnen het Stedelijk Museum Amsterdam en de door het Stedelijk Museum 
uitgevoerde activiteiten. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde en adviseert 
het op actieve wijze. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het  
belang van het Stedelijk Museum Amsterdam. De Raad van Toezicht heeft daarbij met name 
ook oog voor de risico’s die voortvloeien uit de taakuitoefening van het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Het Bestuur vergadert eenmaal per week en met de Ondernemingsraad minimaal 
zes keer per jaar.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2015 

De Raad bestaat uit: Alexander Ribbink (voorzitter), Cees de Bruin, Madeleine de Cock  
Buning, Rob Defares, Rita Kersting, Prins Constantijn van Oranje, Willem de Rooij en sinds  
1 mei 2015 Joyce Sylvester. De leden zijn onafhankelijk van elkaar en van het Bestuur, waar-
door ze kunnen functioneren als goede toezichthouders. De benoemingstermijn van de Raad 
van Toezicht is statutair bepaald op maximaal twee keer 4 jaar. De leden van de Raad van 
Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, alleen een onkostenvergoeding.

Rooster van aftreden, mutaties en benoemingen 

Alexander Ribbink en Constantijn van Oranje zijn benoemd op 14 april 2009 voor een periode 
van 4 jaar en herbenoemd op 14 april 2013 voor een periode van 4 jaar. 
Rob Defares is op 1 januari 2010 benoemd voor een periode van 4 jaar en herbenoemd op  
13 december 2013 voor een periode van 4 jaar. 
Willem de Rooij is op 4 januari 2011 benoemd voor een periode van 4 jaar en herbenoemd per 
4 januari 2015 voor een periode van 4 jaar. 
Cees de Bruin is op 12 oktober 2012 benoemd voor een periode van 4 jaar.
Madeleine de Cock Buning is op 13 december 2013 benoemd voor een periode van 4 jaar. 
Rita Kersting is op 7 november 2014 benoemd voor een periode van 4 jaar. 
Joyce Sylvester is op 1 mei 2015 benoemd voor een periode van 4 jaar.

De relevante bepalingen van de Governance Code Cultuur worden bij (her)benoemingen in 
acht genomen. 
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Profielschets Raad van Toezicht en Bestuur 

De profielschetsen voor de Raad van Toezicht en het Bestuur zijn te vinden op de website van 
het museum en opgesteld op basis van de statuten van de Stichting (‘de Stichting’) en de  
relevante bepalingen uit de Governance Code Cultuur.
Mede in het kader van de subsidieverstrekking door de Gemeente Amsterdam heeft het 
Stedelijk Museum Amsterdam een ondernemingsplan opgesteld en heeft zij met de Gemeen-
te afspraken gemaakt over de uitvoering daarvan. Deze afspraken worden jaarlijks door de 
Gemeente Amsterdam gemonitord. Het Stedelijk Museum publiceert zijn ondernemingsplan 
op de website. 

Vergaderingen Raad van Toezicht 2015

De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijf keer regulier vergaderd met het Bestuur, bestaande uit 
Beatrix Ruf en Karin van Gilst. Daarnaast is er een extra vergadering geweest in het kader van 
de aanvraag van de Kunstenplanaanvraag 2017-2020. Buiten de vergaderingen was er regel-
matig overleg tussen individuele leden van de Raad en het Bestuur. Onderwerpen waren onder 
meer: lange termijn ontwikkelingen, governance, het development-beleid en het Stedelijk  
Museum Fonds. Met het Bestuur werd de begroting 2015 en de risicoanalyse besproken,  
evenals de jaarrekening 2015, in aanwezigheid van de externe accountant, PriceWater-
houseCoopers. Mede in het kader van de Kunstenplanperiode 2017-2020 heeft de Raad met 
het Bestuur gesproken over de missie & visie van het museum voor de komende periode, en 
een aanzet gedaan voor de missie op langere termijn.
Er is besloten tot benoeming van Joyce Sylvester als lid van de Raad van Toezicht. 
Alexander Ribbink woonde een overlegvergadering met de Ondernemingsraad bij en de  
voltallige Raad van Toezicht heeft een keer met de Ondernemingsraad over de algemene gang 
van zaken bij de Stichting vergaderd. 
 

Governance Code Cultuur 

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderschrijft de Governance Code Cultuur (“Code”) en  
past de principes en praktijkaanbevelingen toe. De toepassing van de principes van de Code 
sluit aan bij de doelstelling, aard en omvang van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het  
Stedelijk Museum acht het van belang dat bij de uitvoering van zijn doelstelling op transparante 
en integere wijze gewerkt wordt, en dat er een goede verdeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden is tussen het bestuur en de Raad van Toezicht. In dit kader toetst het Stedelijk 
Museum Amsterdam zijn werkwijze, statuten, website, jaarverslag en reglementen periodiek 
aan de Code en betrekt het museum zijn medewerkers bij de toepassing van de Code. Er ligt 
een voorstel tot wijziging van de statuten, om deze in overeenstemming te brengen met de 
Code, ter goedkeuring, bij het College B&W van de gemeente Amsterdam.
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Audit Commissie 

De door de Raad van Toezicht aangewezen Auditcommissie is in 2015 vijf maal bijeengeko-
men, waarvan eenmaal telefonisch en tweemaal met de accountant, eenmaal naar aanleiding 
van de jaarcijfers en eenmaal naar aanleiding van de management letter. Bij de vergaderingen 
van de Auditcommissie zijn de directeur, de zakelijk directeur en de controller van het Stedelijk 
Museum aanwezig. De Auditcommissie, met als vertegenwoordigers de heer Rob Defares 
(voorzitter), de heer Cees de Bruin en de heer Alexander Ribbink, houdt toezicht op de  
begroting en de kwaliteit van de financiële organisatie en rapportage. 

Dit wordt vormgegeven door onder andere toezicht te houden op: 
- de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op 

de naleving van de relevante wet- en regelgeving; 
- de financiële informatievoorziening door het bestuur; 
- de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant; 
- de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid; 
- het honorarium van het bestuur. 


