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STEEDS MEER EEN EIGEN GEZICHT IN 2016

Met trots en veel voldoening kijken we terug op een mooi en 
inspirerend jaar, een jaar waarin het Stedelijk Museum  
Amsterdam steeds meer een eigen gezicht liet zien, initiatief  
nam en nieuwe plannen ontwikkelde. We zijn er trots op hoeveel 
kunstenaars, bezoekers en andere belanghebbenden we weer 
aan ons hebben kunnen verbinden.

Een kroon op de visie en de ambitie van het museum was de 
toekenning van de gemeentelijke subsidie voor het Kunstenplan 
2017 – 2020, begeleid door een zeer positieve beoordeling door 
de Amsterdamse Kunstraad. De Kunstraad roemt de eigenzinnig-
heid en moed van het Stedelijk, de ruimte voor experiment,  
de sterke binding met de actualiteit en de doordachte en toon-
aangevende presentaties.

Waardering vinden we ook terug in de cijfers die bezoekers ons 
geven — een stabiele 8 de afgelopen jaren — en in de grote aan-
dacht van de media, variërend van de Nederlandse dagbladen tot 
internationaal gezaghebbende titels als Artforum en The New  
York Times.

Het Stedelijk presenteerde in 2016 omvangrijke publiekstentoon-
stellingen als Wonen in de Amsterdamse School  en het grote 
overzicht Jean Tinguely Machinespektakel, met een recordaantal 
bewegende sculpturen, dankzij een uitgebreid restauratietraject. 
We zijn er trots op dat het tentoonstellingen waren met diepgang: in 
beide presentaties konden we op basis van jarenlang wetenschap-
pelijk onderzoek nieuwe inzichten aan het licht brengen en zo een 
wezenlijke bijdrage leveren aan de canon. Het museum investeert 
ook in overzichten van midcareer hedendaagse kunstenaars en 
ontwikkelt daar steeds speciale curatorial formats voor, zoals in 
2016 in het de tweedelige tentoonstelling van de Amerikaanse 

 kunstenaar Jordan Wolfson, die hiermee zijn eerste museale solo 
had. 
Daarnaast was het tonen van jong talent een belangrijk gegeven. 
In 2016 lanceerde het museum de lijn Stedelijk Contemporary, 
waarin kunstenaars als Jon Rafman, Cally Spooner, Avery  
Singer, Saskia Noor van Imhoff, Magali Reus en Mohamed  
Bourouissa voor het eerst een museaal platform kregen in 
Nederland, en in enkele gevallen was het überhaupt hun eerste 
musea platform. De presentatie ging vaak gepaard met een  
aankoop of een opdracht van het museum om nieuw werk  
te ontwikkelen. 

Ook op andere manieren speelde het museum in op de actu-
aliteit. De tentoonstelling Dream Out Loud – Designing for 
Tomorrow’s Demands liet zien wat vormgeving kan bijdragen  
aan maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid. Een 
andere actualiteit is dat 100 jaar geleden De Stijl werd opgericht. 
Het Stedelijk, dat een katalysator was van de internationale waar-
dering voor de beweging, belicht dit in drie presentaties, die op 
een originele manier de collectie erbij betrekken.

Naast het tentoonstellingsprogramma geeft het actieve  
public program het Stedelijk een uniek gezicht, en weet het 
museum met een dynamisch programma van performances, 
debatten, symposia en andere events een breed en divers 
publiek te trekken. 

De waardering voor het museum is ook af te lezen aan de vele 
schenkingen die we hebben mogen ontvangen van kunstenaars en 
verzamelaars, zoals de omvangrijke schenking van de Duitse ver-
zamelaar Thomas Borgmann, die in 2017 in een tentoonstelling te 
zien zal zijn. We zijn er trots op dat we een steeds grotere groep par-
ticulieren aan ons kunnen binden via verschillende gremia als het 
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Stedelijk Museum Fonds en het immer groeiende Young Stedelijk. 
Het Stedelijk staat er goed voor. Onze gezonde financiële basis 
met meer dan 50 procent eigen inkomsten stelt ons in staat veel 
van onze ambities te realiseren. Voor de overige plannen en  
aankopen wordt actief naar steun en financiering gezocht, en  
we vinden daarin veel genereuze ondersteuning vanuit fondsen,  
het bedrijfsleven en particulieren.

In 2016 hebben we wederom een stap gezet in de richting van 
verdere professionalisering van de organisatie door het invoeren 
van integrale projectplanning, een ICT gebouwd op de toekomst, 
ongoing focus op hospitality en op duurzaam ondernemer-
schap. Kortom in 2016 zijn alle voorbereidingen getroffen voor 
een spectaculair Stedelijk in 2017. Niet in de laatste plaats door 
een unieke nieuwe collectieopstelling die dan aan het publiek 
getoond zal kunnen worden en waar dit jaar alle teams binnen 
het museum aan gewerkt hebben.

We willen iedereen die heeft bijgedragen aan dit buitengewone 
jaar heel hartelijk danken. 

En wat u als lezer betreft: bezoek ons zo vaak als u wilt en  
laat u inspireren.

Beatrix Ruf, directeur
Karin van Gilst, zakelijk directeur
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BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

2016 was een goed jaar voor het Stedelijk Museum. Naast een 
aantrekkelijk en divers programma en een mooie subsidietoe-
kenning in het kader van de Kunstenplanaanvraag 2017-2020 
wist ook dit jaar weer een groot aantal bezoekers de weg naar 
het Stedelijk te vinden.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 vijf keer regulier. 
Daarnaast onderhield de Raad — individueel en collectief —  
frequent informeel overleg met de directie.

De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar een aantal pun-
ten meer dan gemiddelde aandacht gegeven. Allereerst, in zijn 
rol als werkgever en toezichthouder, is er ook dit jaar regelmatig 
tijd besteed aan de begeleiding van de directie.

De plannen om het museum door een herindeling nog beter  
te laten functioneren werden door de Raad actief gevolgd en 
waar nodig van kritische kanttekeningen of input voorzien. 
Regelmatig is er ook contact geweest met diverse partijen over 
ideeën om het museum of de collectie op verschillende plekken  
in Amsterdam zichtbaarheid te geven. De Raad let daarbij 
telkens nauwgezet op de lange termijn haalbaarheid van deze 
plannen, met name in het licht van de primaire locatie op  
het Museumplein. 

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. De Raad van  
Toezicht en de directie monitoren actief mogelijke risico’s. De 
door de directie opgestelde risicoanalyse wordt per kwartaal 

herzien en de beheersmaatregelen worden geëvalueerd  
en waar nodig aangepast.

Graag bedank ik alle bezoekers ook dit jaar hartelijk voor 
hun nieuwsgierigheid naar wat zich in 2016 binnen de muren 
van het Stedelijk afspeelde. Dank voor uw betrokkenheid en 
vertrouwen. Ook alle medewerkers van het museum die dit 
mogelijk maakten, wil ik hartelijk danken voor hun bijzondere 
inspanningen: de bezoekerservaringen en de recensies waren 
ook in 2016 zeer positief en de bijdrage van een ieder wordt 
duidelijk gezien.

Dit is mijn laatste bericht als voorzitter van de Raad van Toezicht. 
Dankzij alle medewerkers van het Stedelijk en dankzij de steun 
van de burgers van Amsterdam staat er weer een open en sterk 
museum dat leidt omdat het durft. Het durft weer te duiden, te 
vragen, te tonen wat nog niemand kent en het leert ons allen 
beter te kijken en daarmee elkaar iets beter te begrijpen. Het was 
altijd een eer en een genoegen om hier deelgenoot van te zijn,  
en ik concludeer met trots dat het Stedelijk weer stevig staat en 
vol vertrouwen naar de toekomst kan kijken. 

Alexander Ribbink
Voorzitter Raad van Toezicht 
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Onder het motto ‘ de canon bevragen, niet bevestigen ’ en  
de ambitie om altijd weer nieuwe verhalen toe te voegen aan  
de kunstgeschiedenis, bracht het Stedelijk Museum in 2016  
een avontuurlijk programma dat een breed publiek én specialis-
ten aansprak. Die inspanningen werden nationaal en internatio-
naal opgemerkt en gewaardeerd.

In 2016 liet de Amsterdamse Kunstraad zich in zeer  
positieve bewoordingen uit over het museum: 
 
“  Het Stedelijk toont in de programmering eigenzinnigheid 
en moed. Er wordt nadrukkelijk ruimte gemaakt voor experi-
ment, onder meer met de grote solo-exposities van (…)  
Isa Genzken. En er is een sterkere binding met de actua-
liteit. Niet alleen de gekozen kunstenaars en thema’s zijn 
interessant, ook de manier waarop het museum  ze presen-
teert, is doordacht en toonaangevend.”

Het Stedelijk organiseerde in 2016 het grootste 
retrospectief ooit van de Duitse kunstenares 
Isa Genzken.

Deze bevindingen werden door pers en publiek gedragen:  
genoemd in lijstjes van de Nederlandse kranten als het gaat  

Het 
Stedelijk als 
toonaangevend 
museum
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Beatrix Ruf nam het initiatief om het omvangrijkste overzicht
ooit te maken van Isa Genzken: met haar radicaal vernieuwende
houding een van de meest invloedrijke kunstenaars van de
afgelopen veertig jaar. Haar oeuvre, dat bestaat uit alle mogelijke 
media en vol zit met autobiografische elementen en subtiele 
maatschappelijke commentaren, is van grote betekenis voor 
kunstenaars in de afgelopen decennia en geeft de jongere kun-
stenaars waar het Stedelijk mee werkt een context. Het Stedelijk 
publiceerde bij de tentoonstelling een facsimile van het boek 
Mach Dich hübsch!, Genzkens ode aan haar thuisstad Berlijn.

Het is bepaald prestigieus dat deze omvangrijke tentoonstel-
ling na het Stedelijk doorreisde naar de Martin-Gropius-Bau in 
Berlijn. NRC gaf Isa Genzken, Mach Dich hübsch! vijf sterren en 
noemde het ‘een ahistorische, overvolle ontdekkingsreis’.

Na het eerste museale overzicht van Amsterdamse School archi-
tectuur in 1975, kwam het Stedelijk in 2016 met een indrukwek-
kend vervolg: Wonen in de Amsterdamse School – een overzicht 
van spectaculaire ontwerpen voor het interieur. Meer dan tien jaar 
intensief onderzoek van het Stedelijk samen met de Universiteit 
Leiden en de Universiteit van Amsterdam, én een oproep aan 
het publiek, waarop massaal werd gereageerd, mondde uit in 
een speurtocht naar meubelen van particulieren. Met als gevolg 
dat vele nog onbekende stukken boven water kwamen en deel 
uitmaakten van de tentoonstelling en de publicatie. Zelfs tijdens 
de tentoonstelling werden er nog nieuwe vondsten toegevoegd 
op zaal. Het project heeft waardevolle nieuwe wetenschappelijke 
inzichten opgeleverd op het gebied van de Amsterdamse School – 
kennis waarop nu verder kan worden gebouwd.

Jean Tinguely – Machinespektakel was nog een grote publieksten-
toonstelling waar onderzoek onontbeerlijk voor was. Ook hier toont 
zich een interessante lange lijn. In 1961 werkte toenmalig directeur 

om tentoonstellingen om naar uit te kijken. Stedelijk voerde ook 
de eindejaarslijstjes van NRC-recensenten aan in hun top 10 van 
2016, met hoge waarderingen voor Tinguely en Jordan Wolfson.
Ook internationaal wordt het Stedelijk gevolgd: media als  
The New York Times en Artforum schrijven met grote regelmaat 
over het Stedelijk en ArtReview plaatste directeur Beatrix Ruf 
hoog in de Power 100, de lijst met de meest invloedrijke mensen 
in de kunstwereld. Een stijging van elf plaatsen, te danken aan 
haar netwerk, ‘keen eye for talent’ en haar programmering. 

Kroonluchters van Tinguely tijdens het 
grote, reizende overzicht. De tentoon-
stelling liet voor het eerst ook de  
donkere kant van zijn oeuvre zien.

TENTOONSTELLINGEN EN ONDERZOEK

Het Stedelijk presenteerde in 2016 tentoonstellingen over  
historische onderwerpen vanuit een nieuw perspectief, solo-
tentoonstellingen van midcareer kunstenaars, presentaties van 
jonge kunstenaars en was ook actief opdrachtgever voor nieuwe 
projecten. Daarbij gaan diepgaand wetenschappelijk onderzoek 
en het maken van tentoonstellingen hand in hand.
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deed (in de vorm van een aankoop of schenking door donateur  
of kunstenaar) van Mohammed Bourouissa, Jon Rafman,  
Loretta Fahrenholz, Avery Singer en Bernadette Corporation,  
en die in 2016 leidden tot tentoonstellingen. In totaal telde de 
Stedelijk Contemporary-lijn in 2016 negen tentoonstellingen van 
jonge, opkomende kunstenaars. Het Stedelijk treedt daarbij ook 
vaak op als opdrachtgever en facilitator. Zo maakte het Stedelijk 
in 2016 als (mede)opdrachtgever nieuwe producties mogelijk van 
Cally Spooner, Magali Reus en Keren Cytter, en kon Saskia Noor 
van Imhoff langdurig gebruik maken van het museum achter de 
schermen voor haar nieuwe werk en installatie. Bij de tentoon- 
stellingen van Saskia Noor van Imhoff, Mohammed Bourouissa en 
Bernadette Corporation verscheen bovendien een kunstenaars-
boek, en over Magali Reus komt in 2017 naar aanleiding van haar 
tentoonstelling een eerste monografie uit.

Het sinistere Coloured Sculpture van Jordan Wolfson 
houdt het publiek in zijn greep. Het is Wolfsons eerste 
museale solotentoonstelling.

Het Stedelijk zoekt bij elke tentoonstelling naar het beste concept 
om het werk te presenteren. Voor de live art van Tino Sehgal 
bedacht het museum een twaalf maanden durend overzicht, en  
ook voor het eerste Nederlandse overzicht van de Amerikaanse 

Willem Sandberg samen met Tinguely aan de tentoonstelling 
Bewogen beweging : het eerste overzicht van kinetische kunst. Een 
jaar later gaf hij Tinguely carte blanche om Dylaby samen te stellen, 
waarvoor de Zwitserse kunstenaar zijn internationale avant- 
gardenetwerk naar Nederland haalde. Dankzij de goede band met 
Tinguely zijn er 13 werken van hem in de collectie van het Stedelijk.  
 
De tentoonstelling in 2016, een samenwerking met Museum 
Kunstpalast in Düsseldorf en Museum Tinguely in Basel, wierp in 
meerdere opzichten nieuw licht op het als bekend veronderstelde 
oeuvre van Tinguely. Naast aandacht voor de populaire vrolijke 
sculpturen werd namelijk voor het eerst de donkere, zelfdestruc-
tieve kant van zijn werk uitgebreid belicht. Ook was voor het eerst 
inzichtelijk hoe vroeg Tinguely was met praktijken die later gang-
baar werden, als co-creatie, (media) performance, interactie met 
het publiek en de kunstenaar als tentoonstellingsmaker. Dankzij 
een anderhalf jaar durend restauratieproject kon een recordaantal 
van Tinguely’s kwetsbare machines op zaal weer bewegen : bezoe-
kers konden maar liefst 46 werken aanzetten. Veel ouderen hadden 
de tentoonstellingen uit de jaren 60 nog op hun netvlies – en nu 
maakte een nieuwe generatie herinneringen voor de toekomst. 

Bij de tentoonstelling verscheen een ambitieuze catalogus die 
Tinguely’s versmelting van kunst en leven belichtte aan de hand 
van archiefmateriaal, schetsen en foto’s van zijn werk en andere 
projecten. Door de bijdragen van internationale experts werd 
al dit materiaal van context voorzien, en werd de veelzijdigheid 
van zijn werk zichtbaar. Een review noemde de catalogus ‘  the 
best book on Jean Tinguely, hands down ’.  

De lange geschiedenis die het Stedelijk heeft met Tinguely toont 
aan hoe belangrijk het is om een band aan te gaan met een  
jonge generatie veelbelovende kunstenaars en hen ruim baan  
te geven. Dat bleek ook uit de aanwinsten die het Stedelijk in 2015 
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kunstenaar Jordan Wolfson ontwikkelde het een nieuw format – 
namelijk een overzicht in twee delen, gegroepeerd rond twee van 
Wolfsons belangrijkste animatronics, die een introductie waren 
tot een volledig overzicht van zijn conceptuele films, animaties 
en objecten. Het is van een bijzondere betekenis dat zijn werk 
naast dat van Tinguely geprogrammeerd was: naast het feit zowel 
Tinguely als Wolfson bewegend werk maken is het werk van 
beide kunstenaars een ervaring waarbij het publiek actief betrok-
ken is – bij Tinguely op een analoge manier, bij Wolfson met 
gebruik van digitale middelen. Ook hier worden herinneringen 
voor de toekomst gemaakt.

Het Stedelijk sneed met de tentoonstelling Dream Out Loud over 
social design een actueel maatschappelijk thema aan : vormge-
ving die hardop droomt over een betere wereld. Deze tweejaar-
lijkse groepstentoonstelling in het kader van de Gemeentelijke 
Kunstaankopen stelt altijd een bepaalde kunstdiscipline centraal 
en nodigt via een ‘ open call ’ kunstenaars en vormgevers uit 
om werk in te zenden. In dit geval reageerden ca. 400 ontwer-
pers, met 750 projecten. De 26 door een jury geselecteerde 
deelnemers gingen in hun vormgeving in op zaken als plastic in 
de oceanen, noodwoningen in rampgebieden, ownership van de 
consument en recycling van materialen. De tentoonstelling past 
in de traditie van het Stedelijk om talent vroeg te signaleren en 
levert altijd een waardevolle verrijking van de collectie op. 

Dream Out Loud is een voorbeeld voor het museum om op een 
nieuwe manier met vormgeving om te gaan: voorbij de esthetiek 
en het object, maar als uitkomst van dringende maatschappelijke 
kwesties. In 2017 gaat het Stedelijk verder met een programma 
dat gelinkt is aan maatschappelijke onderwerpen. Zo zullen er 
vijf presentaties te zien zijn die te maken hebben met het thema 
‘ migratie ’ en begrippen die daar in het verlengde van liggen.
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4 t/m 6 november 2016

Keren Cytter: There is no  
us in masterpiece  
wereldpremière performance in 
opdracht van Stedelijk Museum 
Amsterdam en If I can’t dance

12 november 2016 t/m 8 januari 2017

Sandberg, directeur  
en vormgever 

27 november 2016 t/m 23 april 2017

Jordan Wolfson: MANIC  /  
LOVE  /  TRUTH /  LOVE

3 december 2016 t/m 21 mei 2017

100 Jaar De Stijl:  
De Stijl in het Stedelijk

11 december 2016 t/m 5 maart 2017

Loretta Fahrenholz 

juli 2016 

Stedelijk Summer Screenings 
doorlopend filmprogramma met werk 
uit de collectie van onder meer Jan 
Dibbets, Zachary Formwalt en Douglas 
Gordon, en werk in het kader van de 
Europride van Zanele Muholi en  
Carlos Motta

27 augustus 2016 t/m 1 januari 2017

Dream Out Loud – Designing 
for Tomorrow’s Demands 
Gemeentelijke Kunstaankopen  
2016-2017

26 augustus t/m 30 oktober 2016

De Best Verzorgde  
Boeken 2015 

10 september t/m 27 november 2016

Magali Reus: Mustard

10 september 2016 t/m 8 januari 2017

Mohamed Bourouissa:  
Horseday

1 oktober 2016 t/m 5 maart 2017

Jean Tinguely –  
Machinespektakel

1 oktober t/m 21 mei 2017

Familielab: Tinguely’s  
hoofdkwartier

9 april t/m 28 augustus 2016

Wonen in de Amsterdamse 
School – Ontwerpen voor  
het interieur 1910-1930

23 april t/m 2 oktober 2016

Avery Singer – Scenes 

30 april t/m 28 augustus 2016

Bernadette Corporation:  
Multiplyplex 

30 april t/m 11 september 2016

Familielab : Toekomst stukken 
toekomst met Persijn  
Broersen & Margit Lukács

7 mei t/m 31 juli 2016

Jan Dibbets : Colorstudies 
1976-2015  

21 mei t/m 14 augustus 2016

Jon Rafman : I have ten 
thousand compound eyes  
and each is named suffering 

28 mei t/m 2 oktober 2016

Opwinding – een tentoonstel-
ling door Rudi Fuchs  

4 t/m 26 juni 2016

Tomorrow is the Question : 
Rirkrit Tiravanija, i.s.m.  
Holland Festival

TENTOONSTELLINGEN  
STEDELIJK MUSEUM  
AMSTERDAM IN 2016: 

t/m 3 januari 2016

Addition: Schenking Pieter  
en Marieke Sanders 

t/m 31 januari 2016

Philippe Apeloig : Using Type 

t/m 29 februari 2016

Mariana Lanari,  
Moving Thinking 

t/m 6 maart 2016

Isa Genzken :  
Mach Dich hübsch! 

t/m 17 april 2016

Seth Siegelaub : Beyond  
Conceptual Art 

t/m 21 april 2016

Familielab : Beestachtig  
tekenen met Rop van Mierlo

16 januari t/m 17 april 2016

Cally Spooner : And you  
were wonderfull, on stage 

13 februari t/m 8 mei 2016

Saskia Noor van Imhoff – 
#+23.00

http://www.stedelijk.nl/agenda/performance/keren-cytter-there-is-no-us-in-masterpiece-2
http://www.stedelijk.nl/agenda/performance/keren-cytter-there-is-no-us-in-masterpiece-2
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/sandberg-directeur-en-vormgever
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/sandberg-directeur-en-vormgever
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jordan-wolfson
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jordan-wolfson
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/de-stijl-in-het-stedelijk
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/de-stijl-in-het-stedelijk
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/loretta-fahrenholz
http://www.stedelijk.nl/agenda/events/stedelijk-zomer-films
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/dream-out-loud
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/dream-out-loud
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/dream-out-loud
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/dream-out-loud
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/de-best-verzorgde-boeken-2015
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/de-best-verzorgde-boeken-2015
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/magali-reus
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/mohamed-bourouissa-horseday
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/mohamed-bourouissa-horseday
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jean-tinguely
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jean-tinguely
http://www.stedelijk.nl/agenda/workshops/tinguelys-hoofdkwartier
http://www.stedelijk.nl/agenda/workshops/tinguelys-hoofdkwartier
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/amsterdamse-school
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/amsterdamse-school
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/amsterdamse-school
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/avery-singer-scenes
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/bernadette-corporation-multiplyplex
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/bernadette-corporation-multiplyplex
http://www.stedelijk.nl/agenda/workshops/familielab-toekomst-stukken
http://www.stedelijk.nl/agenda/workshops/familielab-toekomst-stukken
http://www.stedelijk.nl/agenda/workshops/familielab-toekomst-stukken
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jan-dibbets-color-studies-1976-2014
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jan-dibbets-color-studies-1976-2014
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jon-rafman
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jon-rafman
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jon-rafman
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/opwinding
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/opwinding
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/tomorrow-is-the-question-rirkrit-tiravanija
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/tomorrow-is-the-question-rirkrit-tiravanija
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/tomorrow-is-the-question-rirkrit-tiravanija
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/collectiepresentatie
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/collectiepresentatie
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/philippe-apeloig--using-type
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/moving-thinking-the-foundation-of-ones-thought-is-the-thought-of-another
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/moving-thinking-the-foundation-of-ones-thought-is-the-thought-of-another
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/isa-genzken
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/isa-genzken
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/seth-siegelaub-beyond-conceptual-art
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/seth-siegelaub-beyond-conceptual-art
http://www.stedelijk.nl/agenda/events/maak-het-met-rop-van-mierlo
http://www.stedelijk.nl/agenda/events/maak-het-met-rop-van-mierlo
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/cally-spooner
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/cally-spooner
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/saskia-noor-van-imhoff-23-00
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/saskia-noor-van-imhoff-23-00
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Klokken van onder andere Hildo Krop in de tentoonstelling Wonen in de 
Amsterdamse School, in de enscenering van Kossmann&deJong.

Dream Out Loud: ontwerpers dromen van een betere wereld via social design.  
Hier werk van Helmut Smits en Elisa van Joolen.

Grafische vormgeving in Wonen in de Amsterdamse School. 

Tentoonstelling Dream Out Loud: bezoekers borduren mee in het 
interactieve werk van Floor.
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Bezoekers zetten werken aan in Jean Tinguely: Machinespektakel.

Dankzij een omvangrijk restauratieproject kon een recordaantal van 46  
Tinguely’s op zaal bewegen. Hier Le Cyclografeur uit 1960.

Publiek bij de kleurrijke werken van We Make Carpets, gemaakt van  
cocktailstampers en papieren parapluutjes, in Dream Out Loud. Jong talent in het Stedelijk: Bernadette Corporation in de lijn Stedelijk Contemporary.
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ZKH Prins Constantijn van Oranje in gesprek met Magali Reus, winnaar  
Prix de Rome 2015, die in het Stedelijk haar eerste overzicht kreeg.

Zaaloverzicht van Mach Dich hubsch! van Isa Genzken. Dit grootste overzicht van  
de kunstenaar tot nu toe reisde door naar haar thuisstad Berlijn.

Jan Dibbets, met wie het Stedelijk een lange band heeft, stelde nieuwe 
Color Studies tentoon, in navolging van zijn werk uit de jaren 70.

Saskia Noor van Imhoff maakte, als onderdeel van Stedelijk  
Contemporary, een bijzondere site-specific installatie in het Stedelijk.
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Première van het werk van de Britse kunstenaar Cally 
Spooner; een filminstallatie die in opdracht van het  
Stedelijk tot stand kwam.

Het Stedelijk presenteerde in 2016 de eerste Europese museumsolo van de jonge 
Amerikaanse kunstenaar Avery Singer.

De show stopper op Art Basel, en direct aan de collectie van het Stedelijk toegevoegd:  
het nieuwste werk van Avery Singer.

Het Stedelijk kocht werk aan van Mohamed Bourouissa uit de serie  
Horseday, en organiseerde de gelijknamige tentoonstelling.
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Op uitnodiging van het Stedelijk stelde Rudi Fuchs de tentoonstelling 
Opwinding samen, waarin hij terugkeek op zijn lange loopbaan als  
museumdirecteur en tentoonstellingsmaker.

Publiek in de tentoonstelling De Best Verzorgde Boeken 2015.De Frans/Algerijnse Mohamed Bourouissa tijdens de opening van Horseday.
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Conservator Hripsimé Visser en Mohamed Bourouissa in een publiek interview 
tijdens de opening van zijn tentoonstelling. De performance van Okkyung Lee tijdens een uitverkocht Sonic Acts festival.

Beatrix Ruf (links) tijdens de opening van Jordan Wolfson (rechts), wat ook  
de opening was van het Amsterdam Art Weekend eind november.

Het Stedelijk programmeert vele evenementen, onder andere openingen tijdens de 
Friday Nights. Conservator Martijn van Nieuwenhuyzen (rechts) spreekt tijdens de 
opening van Joh Rafman (midden).
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De jonge Duitse experimentele filmmaker Loretta Fahrenholz, van wie het 
Stedelijk eerder werk aankocht, liet haar nieuwste film zien: Two A.M. 

De Stijl in het Stedelijk toont, op basis van de eigen collectie, de invloed van  
De Stijl op generaties kunstenaars daarna. Tentoonstelling in het kader van  
100 Jaar De Stijl.

Bezoekers dompelen zich letterlijk onder in het werk van de Canadese kunstenaar 
Jon Rafman, onderdeel van Stedelijk Contemporary.
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Social design in Dream Out Loud: ontwerper Pieter Stoutjesdijk bedacht 
een Shelter for Haiti naar aanleiding van de aardbeving aldaar. 
Hij bouwde het huis in het Stedelijk voor het eerst op.

Oh Void: 90 senioren, 2 operazangers en 15 jongeren gaven een zangperformance, een 
samenwerking tussen het Stedelijk, De Nationale Opera en Stichting Zout.

Performance door ICK Amsterdam en Ballet National de Marseille tijdens  
de opening van Dream Out Loud.
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highlights uit de collectie. De gehele begane grond zal gewijd  
zijn themapresentaties op basis van de collectie, met de nadruk 
op nieuwe verhaallijnen die voortkomen uit onderzoek, aan- 
kopen, nieuwe producties en opdrachten, restauraties en actuele 
maatschappelijke thema’s, vaak op basis van samenwerking met 
andere partijen in het veld. De bovenverdieping blijft bestemd 
voor grote tentoonstellingen, zoals dat de afgelopen jaren al 
het geval was met bv. Marlene Dumas, Malevich, Isa Genzken, 
Wonen in de Amsterdamse School en Dream Out Loud.

Beatrix Ruf: 
 
“We zijn een ambitieus, onderzoekend en dynamisch 
museum, en we willen zowel de algemene bezoeker als 
de specialist boeien. We zijn het aan onszelf en aan ons 
publiek verplicht om niet statisch te zijn. Bovendien zie ik 
dat we nog veel meer verhalen kunnen vertellen met onze 
collectie dan we nu doen. En ik zie het als één collectie, 
bestaande uit verschillende disciplines en media. We willen 
niet meer uitgaan van afzonderlijke gebieden en geschei-
den presentaties, want niets is los van een kunst ( histori-
sche ) of maatschappelijke context ontstaan. Het is een 
andere manier om naar de objecten in onze collectie te 
kijken en nieuwe verbanden te leggen. We zijn ervan over-
tuigd dat bezoekers zo meer meekrijgen van de tijd waarin 
objecten ontstaan zijn en meer begrip krijgen voor kunst 
en vormgeving. We willen laten zien dat kunst een directe 
vertaling is van de tijd waarin we leven of die is geweest.”

Afgelopen jaar zijn de conservatoren van alle disciplines  
intensief samen gaan werken in editorial groups. In 2016 zijn  
er in de collectieopstelling al proeven geweest met het mengen 
van vormgeving en alle disciplines in beeldende kunst ( schil-
derkunst, driedimensionaal werk, werk op papier, fotografie en 

COLLECTIE: VOORBEREIDINGEN VOOR  
EEN NIEUWE  PRESENTATIE

De uitgebreide collectie beeldende kunst en vormgeving die het 
Stedelijk beheert, is het hart van het museum. De ambitie van  
het Stedelijk om daar meer van te tonen en meer verbanden te 
laten zien, valt samen met de wens van publiek, pers en over- 
heden – de collectie is immers publiek bezit. 

Nationaal en internationaal staan instellingen met een collec-
tie voor de vraag hoe in hun presentaties om te gaan met de 
veranderde manieren van bezoekers om kennis te vergaren en 
ervaringen op te doen. Die manieren zijn de afgelopen jaren zeer 
veranderd door gebruik van internet en andere nieuwe media. 
Beatrix Ruf was in september samen met de directeuren van 
Centre Pompidou en the Art Institute of Chicago uitgenodigd  
voor een expert meeting in New York, om ideeën hierover te 
bespreken met de directie en conservatoren van het Museum  
of Modern Art. Zij presenteerde daar de plannen van het 
Stedelijk, en vertelde over experimenten met het presenteren  
van kunst en de ‘post-medium’ benadering daarin: geen opstel-
ling per afzonderlijk medium, omdat het dichterbij de heden-
daagse beleving staat om kruisbestuivingen, verbanden en 
meerdere richtingen tegelijk te laten zien.

De fundamenten voor een nieuwe collectiepresentatie in het 
Stedelijk in 2017 zijn in 2016 gelegd. In de nieuwe indeling van 
het gebouw zal maar liefst tweederde van de tentoonstellings-
ruimte aan de collectie gewijd zijn. Nieuw voor het Stedelijk is 
dat alle disciplines samen getoond zullen worden. 

De bezoeker kan straks, beginnend in de benedenverdieping, in 
een uitgebreid circuit de ontwikkelingen volgen in de beeldende 
kunst en vormgeving, van eind 19e eeuw tot nu, op basis van 
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Zobernig ter wereld, en over omvangrijke installaties van Matt 
Mullican, Christopher Williams, Wolfgang Tillmans, die een goed 
beeld geven van de totale breedte van hun oeuvre. 

Thomas Borgmann over de schenking:  
 
“ Sinds de jaren 60 heb ik het Stedelijk op de voet gevolgd, 
het voelt voor mij als een thuisbasis. De diepgaande kennis 
van de medewerkers en de hoge professionele standaard 
hebben een grote indruk op mij gemaakt. Ik vind de toewij-
ding aan en zorg voor de collectie een prachtige combinatie 
met het dynamische en gedurfde tentoonstellings- 
programma. Met de schenking wil ik mijn hechte band  
met het Stedelijk en Beatrix Ruf onderstrepen.”  

Eind 2017 zal een uitgebreide en representatieve selectie uit de 
schenking worden getoond waar een rijk geïllustreerde publicatie 
bij verschijnt. 

Een werk van Wolfgang Tillmans in de 
schenking van Thomas Borgmann.

installaties, en time based media als videokunst, performance en 
muziek ). Eind 2016 maakte een deel van het vormgevingscircuit 
al plaats om ruimte te bieden aan de eerste in de serie over 100 
Jaar De Stijl en later voor die over 100 Jaar Russische revolutie – 
presentaties waarin ook alle disciplines worden gemengd.

Een samengaan van disciplines: werk van o.a. Peter 
Struycken, Jan Schoonhoven en Loes van der Horst.

SCHENKINGEN IN DE LIFT

De stijgende lijn van schenkingen aan het museum is ook in  
2016 doorgezet. In juni kondigde het museum een zeer omvang-
rijke schenking aan van de Duitse verzamelaar en voormalig 
galeriehouder Thomas Borgmann (1942). De schenking geeft 
een indrukwekkende weerslag van kunstenaars die in de jaren 
1990 - 2000 doorbraken en die momenteel internationaal tot de 
top behoren. De verzameling brengt relevante ontwikkelingen 
binnen de verschillende oeuvres samen en de samenstelling 
is even gevarieerd als de kunst van de afgelopen 20 jaar: schil-
derijen, installaties, collages, sculpturen, fotografie, werk op 
papier en film. Het Stedelijk beschikt hiermee in één klap over de 
beste collectie van Lucy McKenzie, Cosima von Bonin en Heimo 
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die het museum deed uit Dream Out Loud kreeg het museum ook 
drie werken geschonken van deelnemers. 

Martijn Sanders, voorzitter bestuur Stedelijk Museum 
Fonds en zakelijk directeur Karin van Gilst nemen  
deel aan de Holland Festival tafeltennis - installatie 
die Rirkritt Tiravanija plaatste op het Museumplein.

Ook particulieren leverden belangrijke bijdragen aan de collectie: 
het Amsterdamse verzamelaarsechtpaar Martijn en Jeannette 
Sanders schonk het museum veertien meubelen van Gerrit 
Rietveld en een collage-zelfportret van de Duitse dadaïst Kurt 
Schwitters. Dankzij de financiële bijdragen van de leden van Young 
Stedelijk kon het museum een werk verwerven van de Britse 
kunstenaar Helen Marten, die dat jaar genomineerd was voor de 
Turner Prize. Het Stedelijk kreeg de installatie Broken Column van 
kunstenaar/filmmaker Steve McQueen geschonken. Rudi Fuchs 
schonk uit de tentoonstelling Opwinding een werk van Jannis 
Kounnelis, Arnulf Rainer schonk een laat werk uit  de tentoonstel-
ling en een particulier schonk een werk van Steven Aalders. 

PUBLIEKSBEREIK

Het Stedelijk wil in het publieksbereik net zo vooruitstrevend zijn 
als in het tentoonstellingsprogramma. De digitale outreach van 

Naast deze internationale uitbreiding van de collectie kwam 
er ook een grote schenking van een Amsterdams instituut: de 
eigenzinnige uitgeverij Interbellum Grafiek schonk in 2016 haar 
gehele portofolio aan het Stedelijk. Interbellum Grafiek geeft 
sinds 1991 prenten van beeldend kunstenaars uit, voor het groot-
ste deel geproduceerd in de eigen zeefdrukkerij, in oplagen van 
ten hoogste 40 exemplaren. Het portfolio bevat werk van 65 met 
name Amsterdamse kunstenaars, de meesten zijn met meerdere 
uitgaven vertegenwoordigd. Onder hen zijn Helen Frik, Folkert  
de Jong, Erik van Lieshout en Aernout Mik. 

Een andere omvangrijke schenking kwam van P.A.R.K. 4DTV, 
een Amsterdams kunstenaarsinitiatief dat van 1991-2006 elke 
nacht een uur videokunst uitzond via de lokale tv-zender Salto. 
De meer dan duizend tapes variëren van computer-gegenereerd 
abstract werk, geluidskunst tot reality tv. P.A.R.K. 4DTV had ook 
weekprogramma’s in Rotterdam, New York en Berlijn, werkte 
met tv-stations over de hele wereld, en hun banden zijn getoond 
in musea, galeries, bars en theaters. Met hun drang om met 
zelfgeproduceerd werk de wereld te veroveren via alle moge-
lijke mediakanalen voor bewegend beeld, is P.A.R.K. 4DTV te 
beschouwen als een voorloper van internet. De schenking bevat 
werk van kunstenaars als Gerald van der Kaap, Aernout Mik,  
de Rijke/de Rooij en Fiona Tan en past goed in de vermaarde 
film- en videokunstcollectie van het Stedelijk en bij collectieon-
derdelen als Robotnik TV.

Hoe zeer kunstenaars zich verbonden voelen met het Stedelijk 
blijkt uit de twee schenkingen die Isa Genzken deed na afloop 
van de tentoonstelling, uit het feit dat Rirkrit Tiravanija het 
prototype van de tafeltennistafels die op het Museumplein te 
zien waren in het kader van de samenwerking van het Stedelijk 
Museum en het Holland Festival aan het museum schonk. Saskia 
Noor van Imhoff deed een schenking. Naast de dertien aankopen 

Z
ie

 d
e 

bi
jla

ge
 v

oo
r d

e 
vo

lle
di

ge
 li

js
t a

an
ko

pe
n 

en
 s

ch
en

ki
ng

en
 



21

Bij de tentoonstelling Dream Out Loud werd met name ingezet 
op online communicatie, ook omdat de deelnemers zelf jong zijn 
en het onderwerp vroeg om een moderne en duurzame aanpak. 
Daarom verscheen er bij deze tentoonstelling geen papieren 
catalogus maar een online platform, dat tevens fungeerde als 
basis voor de marketingcampagne door de rijke content en de 
makkelijke deelbaarheid van het platform. Op het platform zijn 
essays, achtergrondinformatie en actualiteiten over de ontwer-
pers en hun werk te vinden. De opening van de tentoonstelling 
eind augustus was meteen ook de opening van het culturele 
seizoen en het jaarlijkse zomerfeest van het Stedelijk waar ieder-
een welkom was. De dagen ervoor postte het Stedelijk nieuwe 
updates over de tentoonstelling en alleen al via Facebook schre-
ven zich duizend mensen in. Het zou met 2.700 gasten uiteinde-
lijk de op één na drukste opening zijn van de afgelopen jaren.

De Blikopeners, de jaarlijkse groep peer-educators 
van het Stedelijk, riepen oktober uit tot ARTOBER en 
sloten af met een spetterend ARTOBERFEST.

Nog een toonaangevend project bevindt zich op het snijvlak 
van peer education en online leren. Het werd geïnitieerd door 
de Blikopeners, de jonge peer educators van het museum. Zij 
riepen voor de tweede keer de maand oktober uit tot ARTOBER, 

het museum is toonaangevend te noemen: het Stedelijk gebruikt 
nieuwe online platforms, en experimenteerde bijvoorbeeld als een 
van de eerste musea met Snapchat.

Het onderscheidend vermogen van het Stedelijk ligt daarbij in 
het werken met levende kunstenaars. Het museum zoekt dan 
ook voortdurend naar mogelijkheden om deze in een directe lijn 
te laten communiceren met het publiek. Dit resulteerde in 2016 
in een Instagram take over door kunstenaar Jon Rafman, met 
een grote stijging in het aantal volgers tot gevolg: 4.000 likes, 
uitsluitend positieve reacties, een van de video´s kreeg zelfs meer 
dan 12.000 views. Het Instagramkanaal van het Stedelijk steeg 
naar een volgersaantal van 41.200. Door de take over te vertalen 
naar verschillende online kanalen leidde deze ook tot een buzz 
op Twitter. 

Een ander geslaagd experiment waren de live rondleidingen met 
conservatoren van Dream Out Loud en Tinguely via Facebook 
live. Hierbij konden ook kijkers hun vragen stellen: optimale inter-
activiteit. Deze vooruitstrevende houding resulteert in een blij-
vende stijging op alle online fora en een hoge engagement rate.

De Summer Party van het Stedelijk: publiek stroomt 
toe bij de openingsperformance van Bart Hess voor 
Dream Out Loud.
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Het Stedelijk kondigde een onderzoeksperiode aan en vond een
partner in Ammodo – Instituut voor kunst en wetenschap. Er 
zijn drie onderzoekers aangesteld: Sophie Goltz, Eungie Joo en 
Emily Pethick, gekozen op de ervaring die ze hebben met het 
opzetten van nieuwe stedelijke kunstinitiatieven. Zo was de Duitse 
Sophie Goltz initiator van de Stadtkuratorin in Hamburg, richtte de 
Amerikaanse Eungie Joo de kunstruimte REDCAT in Los Angeles 
op en was de Britse Emily Pethick in Londen directeur van The 
Showroom en curator bij Cubitt en leidde ze Casco in Utrecht. De 
drie maken samen met medewerkers van het Stedelijk Museum en 
Ammodo deel uit van een werkgroep die het onderzoek begeleidt.

De onderzoekers maakten vanaf de zomer kennis met de staf van 
het museum en het Amsterdamse culturele veld. Op 14 juni hield 
het tijdschrift Kunstlicht in SMBA een publiek debat rond de slui-
ting van de dependance in zijn huidige vorm. Op 19 juni werden 
in het Stedelijk tijdens de publieke kick-off van het onderzoek-
straject de thema’s verkend die leven in de Amsterdamse heden-
daagse kunstwereld en de manier waarop deze nieuwe instelling, 
waarin experiment en het tonen van jong talent centraal zullen 
staan, zich tot het huidige aanbod van presentatieinstellingen  
en (cross disciplinaire) culturele initiatieven kan verhouden.
In de zomer bezocht het onderzoeksteam vele Amsterdamse 
hedendaagse kunstinstellingen, voerden gesprekken met 
verschillende vertegenwoordigers in het veld, in september 
gevolgd door drie besloten workshops die bijgewoond werden 
door een divers gezelschap uit het Nederlandse culturele veld. 
Hoofdvragen waren: Waar is in Nederland het experimentele te 
vinden? Wat zijn de ‘global models’? Welke nieuwe ‘subjectivi-
teiten’ en infrastructuren zijn er te onderscheiden? Voor deze 
workshops werd een brede vertegenwoordiging van vertegen-
woordigers uit het veld van de Amsterdamse en Nederlandse 
multiculturele kunstwereld uitgenodigd. In de gesprekken en 
presentaties lag vooral de nadruk op het opereren vanuit  

de kunstmaand voor jongeren. Een maand lang postten zij elke 
week opdrachtvideo’s waarin kunstenaars als Brian Elstak, 
Lernert & Sander, Jan Hoek en Pieke Bergmans een online work-
shop gaven. 65 deelnemers (waarvan zelfs elf uit het buitenland – 
van New York tot Nepal) maakten zelf kunst en kregen feedback 
van de kunstenaars en kunstacademiedocenten. Tijdens het 
afsluitende ARTOBERFEST kregen de deelnemers de kans om 
voor één avond hun werk te laten zien in het Stedelijk. 

ARTOBER past in de lijn van het Stedelijk om aandacht te blijven 
besteden aan vernieuwende educatieve programma’s voor ver-
schillende doelgroepen. Ook is het een stap in online leren: het 
Stedelijk is het eerste museum in Nederland dat vrij toegankelijke 
online workshops op deze manier aanbiedt. Verder ontwikkelde 
het museum in 2016 voor het primair en voortgezet onderwijs 
online content om in de klas te gebruiken.

STEDELIJK MUSEUM BUREAU AMSTERDAM

In 2016 kondigde het Stedelijk aan een nieuwe instelling te 
gaan ontwikkelen als vervolg op het Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam, de dependance van het Stedelijk dat 23 jaar 
lang gehuisvest was aan de Rozenstraat in het centrum van 
Amsterdam. SMBA werd in 1993 opgericht als vervolg op Museum 
Fodor en werd een plek voor jonge kunstenaars en curatoren in 
Amsterdam. Het culturele landschap is sindsdien op vele fronten 
veranderd en de fysieke en financiële kaders van het SMBA waren 
aan revisie toe. Voor de nieuwe instelling wordt gekeken naar wat 
de stad anno 2016 nodig heeft, wat voor vorm deze plek moet  
krijgen en wat de ideale locatie daarvoor zou zijn. De nieuwe 
instelling moet aansluiten bij de actuele kunstontwikkelingen  
en behoeftes in de stad, het land en de rest van de wereld.
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TENTOONSTELLINGEN 
SMBA 2016

27 november 2015 t/m 10 januari 2016

Antonis Pittas – Hold On

15-17 januari 2016

Paula Albuquerque – The 
Webcam as an Emerging 
Cinematic Medium

30 januari t/m 19 maart 2016

BELL Invites

april t/m mei 2016

Play SMBA

15 mei t/m 26 juni 2016

Jeronimo Voss – Inverted 
Night Sky

Slotperformances SMBA

29 juni 2016

Allard van Hoorn –  
031 Urban Songline

30 juni 2016

Anastasija Pandilovska  
en Chi Oneiro

‘global’ perspectief in een lokale context, mede naar aanleiding 
van de debatten bij  de sluiting van Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam. De onderzoekers zullen tot een aanbeveling komen 
over de contouren van de nieuwe kunstinstelling. Ook verwacht 
het Stedelijk in 2017 de nieuwe locatie te kunnen aankondigen.

http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/antonis-pittas-hold-on/index.html
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/paula-albuquerque-the-webcam-as/index.html
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/paula-albuquerque-the-webcam-as/index.html
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/paula-albuquerque-the-webcam-as/index.html
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/bell-invites/index.html
http://smba.nl/en/exhibitions/play-smba-1/
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/jeronimo-voss-inverted-night-sky/index.html
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/jeronimo-voss-inverted-night-sky/index.html
http://www.smba.nl/nl/events/performance-allard-van-hoorn-03/index.html
http://www.smba.nl/nl/events/performance-allard-van-hoorn-03/index.html
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Het Stedelijk Museum 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 pro-
gramma of langdurige projecten omvatten die volledig zijn  
gebaseerd op gemeenschappelijke inspanningen.

WONEN IN DE AMSTERDAMSE SCHOOL :  
SAMENWERKING OP ALLE VLAKKEN

De tentoonstelling Wonen in de Amsterdamse School was een 
voorbeeld van hoe breed samenwerking kan zijn. Dat begon al 
met de voorbereidingen ervan : het tienjarige wetenschappelijk 
onderzoek met de Universiteit Leiden / UvA en de oproep aan 
particulieren om objecten en kennis te delen. 

Brochure ‘Amsterdamse School 100 jaar’.

Om de technieken van de ontwerpers van de Amsterdamse 
School zo inzichtelijk en tastbaar mogelijk te maken, initieerde  
de afdeling Educatie in het tentoonstellingscircuit ‘ De werk-
plaats ’. Daar konden bezoekers video’s bekijken over het ont-
werp- en maakproces en voelen aan stof, hout, originele gereed-

Het Stedelijk  
werkt samen
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Hoe een groot museum een kleinere vakbroeder kan helpen liet 
de afdeling Marketing & Communicatie van het Stedelijk zien; die 
deelde expertise over de marketing- en communicatiecampagne 
van de heropening van het Stedelijk met Museum Het Schip,  
dat in juli 2016 een heropening voor de boeg had na renovatie  
en uitbreiding van het gebouw.

SAMENWERKINGEN OP EDUCATIEF VLAK

Op educatief gebied wordt er volop samengewerkt, onder andere 
aan het Museumplein. Ten eerste is daar de Museumpleinbus, 
een samenwerking tussen het Stedelijk, Rijksmuseum en Van 
Gogh Museum, die leerlingen gratis naar de musea brengt, 
aangezien vervoer voor scholen nog altijd de hoogste drempel is. 
In 2016 bracht deze bus bijna vijfduizend leerlingen binnen een 
straal van 60 km naar het Stedelijk. Dankzij de Museumpleinbus 
maken veel leerlingen voor het eerst kennis met een museum, en 
er is dan ook besloten de samenwerking in ieder geval tot en met 
eind 2020 voort te zetten in dezelfde vorm en samenstelling. 

Verder spannen de musea aan het Museumplein zich in om 
het vak van rondleiden op een hoger niveau te brengen en die 
kennis te delen met het hele museumveld. Daartoe hebben de 
Universiteit van Amsterdam, het Rijksmuseum, Stedelijk en Van 
Gogh Museum gezamenlijk het promotieonderzoek ‘Rondleiden 
is een vak’ geïnitieerd, medegefinancierd door Fonds 21 en het  
Mondriaan Fonds. Het onderzoek richt zich op de vragen wat 
kenmerkend is voor het leren in educatieve rondleidingen, over 
welke competenties museumrondleiders moeten beschikken en 
of het gebruik van evaluatie-instrumenten en participatie in een 
online leergemeenschap ook resulteren in kwaliteitsverbetering. 
In 2016 werden instrumenten ontwikkeld en uitgetest om de  
kwaliteit van rondleidingen en de competenties te evalueren. 

schappen en replica´s die studenten van het Amsterdamse 
Hout- en Meubileringscollege vervaardigd hadden. Een samen-
werking met deze opleiding resulteerde in video’s op zaal die 
inzicht gaven in het ontwerp- en maakproces. Een dag per week 
waren er studenten aanwezig voor uitleg aan het publiek: de 
vakmanpresentaties. Verder was het mogelijk om een kartonnen 
Amsterdamse Schoolklok te maken en decoreren. Deze klokken 
zijn tevens ter beschikking gesteld aan asielzoekerscentra, zodat 
families daar samen konden creëren en een functioneel element 
konden toevoegen aan hun woonverblijf. Ook de organisatie van 
Open Monumentendag in september ontving een oplage klok-
ken, waar ze een groot succes waren.

Ook op PR-gebied was Wonen in de Amsterdamse School een 
prachtig voorbeeld van samenwerking in Amsterdam. Met het 
Stedelijk als een van de initiatiefnemers sloegen Iamsterdam, 
Amsterdamse School Museum Het Schip, Architectuurcentrum 
ARCAM, Grand Hotel Amrâth en de organisatie achter de  
open monumentendag de handen ineen, om hier ruchtbaarheid 
aan te geven. Zonder noemenswaardige budgetten en dankzij 
een gezamenlijke inspanning kwam er de website ‘100 Jaar 
Amsterdamse School’ en een bijbehorende brochure met  
plattegrond, die wethouder Kajsa Ollongren bij een goed- 
bezochte persconferentie in het Amrath Hotel ontving. Samen 
met Museum Het Schip realiseerde het Stedelijk ook zeer 
populaire Amsterdamse Schoolarchitectuur bustochten tussen 
de twee instellingen.  De publiciteit voor alle tentoonstellingen 
was een vliegwiel voor iedereen, van De Wereld Draait Door, 
Het Parool en landelijke kranten, tot internationaal de New York 
Times. Het Stedelijk investeerde met Grand Hotel Amrâth en 
Amsterdam Marketing  in een internationale persreis, waar alle 
partijen belang bij hadden. 
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den in het uitvoeren van dit programma. Na implementatie in 2016 
in Museum Dr8888, Singer Laren en het Limburgs Museum kwam 
in december het laatste museum aan bod: het Haagse Mauritshuis. 
Op dinsdag 6 december werd ‘ Onvergetelijk Mauritshuis ’ officieel 
gelanceerd in aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee zijn tien Nederlandse 
musea opgeleid waar mensen met dementie en hun dierbaren voor 
een rondleiding terecht kunnen, verspreid over alle provincies. 

Daarnaast kreeg het programma landelijk nog meer aandacht 
door het winnen van brons bij de verkiezing ‘Meest maatschap-
pelijke uitje 2016’ van de ANWB. 

Het Stedelijk is er voor alle doelgroepen en doet mee 
aan Musea in Gebaren voor doven en slechthorenden.

Het Stedelijk heeft zich in 2016 aangesloten bij het project Musea 
in Gebaren, een initiatief van Foam en WatTelt!, met als doel 
het culturele aanbod in Amsterdam toegankelijk te maken voor 
doven en slechthorenden. Voor die doelgroep worden er rond-
leidingen gegeven door rondleiders die zelf doof zijn. Afgelopen 
jaar werden twaalf jonge doven opgeleid tot rondleider en aan 
de deelnemende culturele instellingen gekoppeld: het Stedelijk, 
Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Tropenmuseum, het Joods 

Op 9 en 10 november 2016 hielden het Stedelijk, Rijksmuseum 
en Van Gogh Museum studiedagen voor docenten uit het primair 
en het voortgezet onderwijs om hen te helpen hun deskundig-
heid op het gebied van kunst te bevorderen. Onderwerp voor het 
primair onderwijs was ‘filosoferen met kunst’, voor het voortgezet 
onderwijs stond ‘de kunst van het onderzoek’ centraal. Het  
ochtendprogramma bestond uit colleges door experts uit het veld, 
in het middagprogramma gingen de docenten in kleinere groepen 
onder begeleiding van een ( speciaal voor deze dag getrainde ) 
museumdocent praktisch aan de slag in twee verschillende 
musea. Het initiatief werd door het onderwijsveld zeer gewaar-
deerd: de opkomst was hoog en de dagen zijn respectievelijk met 
een 8,5 en een 8,3 gewaardeerd. Er is dan ook besloten om deze 
samenwerking rondom de studiedagen wederom voort te zetten.

Jong en oud aan de slag met kinetische kunst in het 
populaire Familielab Tinguely’s Hoofdkwartier.

Ook landelijk is er een mooie samenwerking, in het kader van 
het ‘Onvergetelijk’-programma dat het Stedelijk en het Van 
Abbemuseum in 2013 introduceerden voor mensen met dementie 
en hun mantelzorgers, naar voorbeeld van het MoMA in New York. 
Dankzij steun van het Gieskes-Strijbis Fonds konden het Stedelijk 
en het Van Abbemuseum de afgelopen jaren andere musea oplei-
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Amstelveen, aan de tentoonstelling Breitner: Meisje in kimono 
in het Rijksmuseum en aan de openingstentoonstelling van 
Ellsworth Kelly in Museum Voorlinden, Wassenaar. Internationaal 
was de collectie van het Stedelijk onder meer vertegenwoordigd 
in het grote Robert Rauschenberg overzicht in Tate Modern, 
Londen, het Museum of Modern Art, New York en het San 
Francisco Museum of Modern Art, het Jan Dibbets retrospectief 
in Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, de Francis Bacon 
tentoonstelling in Tate Liverpool en Staatsgalerie Stuttgart en in 
The Figurative Pollock in Kunstmuseum Basel.

Gezamenlijke aankoop: In Pursuit of Bling van Otobong 
Nkanga, samen met Museum Arnhem.

GEZAMENLIJKE AANKOPEN 

Een van de beste manieren om samen te werken met andere 
musea, de collectie te verrijken en duurzaam met gemeenschaps-
geld om te gaan, is het doen van gezamenlijke aankopen. De 
afgelopen jaren werkte het Stedelijk op dit punt al samen met 
onder meer het Centraal Museum Utrecht, het Van Abbemuseum 
Eindhoven en Museum De Hallen, Haarlem. In 2016 deed het 
Stedelijk samen met andere musea weer een aantal belangrijke 

Cultureel Kwartier, Hermitage Amsterdam, de Nieuwe Kerk,  
EYE filmmuseum en Foam. Musea in Gebaren wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Nederlandse Stichting voor  
het Gehandicapte Kind en het Revalidatiefonds.

INTERNATIONALE PARTNERS

Het Stedelijk werkt in het tentoonstellingsprogramma samen 
met internationale partners en was in 2016 ook een belangrijke 
bruikleengever. Een van de opvallendste samenwerkingen en een 
belangrijke internationale profilering van de collectie was die met 
het De la Warr Pavilion in Bexhill on Sea, Verenigd Koninkrijk. Het 
Stedelijk maakte op basis van de eigen collectie voor dit museum 
het eerste overzicht van grafisch vormgever Willem Sandberg in 
het Verenigd Koninkrijk. Willem Sandberg – From Type to Image 
werd zeer goed ontvangen door publiek en door media als The New 
York Times, en leidde tot het besluit de tentoonstelling ook in het 
Stedelijk op te stellen in een iets gewijzigde vorm, namelijk met ook 
de belangrijkste aankopen die Sandberg deed als directeur van het 
Stedelijk. Een samengaan van verschillende media uit de collectie 
(grafische vormgeving, schilderkunst, beeldhouwkunst en fotogra-
fie) die een voorbode is van de toekomstige collectiepresentatie. 

De tentoonstelling van Isa Genzken reisde door naar de Martin 
Gropius Bau in Berlijn, de Tinguely-tentoonstelling was een 
samenwerking met Museum Kunstpalast, Düsseldorf en het  
Tinguely Museum in Basel.

Het Stedelijk was met 466 werken wederom een belangrijke 
bruikleengever. Nationaal droeg het met de collectie onder 
meer bij aan overzichten van Karel Appel en Jan Toorop in het 
Gemeentemuseum Den Haag, aan de Constant tentoonstel-
ling in het Gemeentemuseum Den Haag en Cobra Museum 
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digitale kunst in de afgelopen decennia JODI, Vuk Ćosić, Martine 
Neddam (onder pseudoniem Mouchette) en Olia Lialina; en de 
internationale kunstenaars Jon Rafman, Petra Cortright, Jonas 
Lund, UV Production House en Michael Mandiberg. Met deze 
aankoop, gesteund door het Tijl Aankoop Fonds, een particuliere 
begunstiger, en de Bankgiro Loterij, willen de twee musea de 
zichtbaarheid van de digitale kunst voor publiek garanderen en 
verankeren in de Collectie Nederland. 

Publiek tijdens ‘Sonic Acts’, 2016.

PROGRAMMA’S MET SAMENWERKING ALS BASIS

De jaarlijkse samenwerking met het Holland Festival leidde in 
2016 wederom tot een publiek toegankelijk en interactief werk 
op het Museumplein : Tomorrow is the Question van de Thaise 
kunstenaar Rirkrit Tiravanija – een van de meest invloedrijke 
multimediakunstenaars van deze tijd die hiermee zijn debuut in 
Amsterdam maakte. Het uitgangspunt van Tiravanija’s werk is 
sociale interactie; hij wil hedendaagse kunst toegankelijk maken 
door sociale ontmoetingen te ensceneren, het liefst buiten de 
muren van een tentoonstellingsruimte. In dit geval werden voor-
bijgangers verleid een potje tafeltennis te spelen op chromen 

aankopen. In september konden het Stedelijk Museum en Museum  
Arnhem dankzij steun van het Mondriaan Fonds en de Vereniging 
Rembrandt de omvangrijke installatie In Pursuit of Bling ( 2014 ) 
verwerven van de van oorsprong Nigeriaanse kunstenaar Otobong 
Nkanga. Zij bouwt sinds 2002 een omvangrijk oeuvre op dat 
nationaal en internationaal weerklank vindt. Beide musea volgen 
Nkanga sinds haar deelname aan de Rijksakademie van beeldende 
kunsten in 2002 en het Stedelijk nodigde haar in 2013 uit voor een 
performance. Met dit sleutelwerk uit het oeuvre van Nkanga is een 
belangrijke niet-Westerse aankoop nu in twee collecties geborgd. 

Gezamenlijke aankoop met MOTI: 17 werken digitale kunst, 
onder meer van Rosa Menkman.

In december maakten het Stedelijk en MOTI, Museum of the 
Moving Image in Breda, de gezamenlijke aankoop bekend van 
17 topwerken van hedendaagse kunstenaars die allen behoren 
tot de grondleggers van de digitale kunst. Bij de samenstelling 
van de gezamenlijke aankoop is specifiek gelet op kunstwer-
ken die de veranderende rol en beeldtaal in het internettijdperk 
onder de loep nemen, als kunstwerk op het web of als kritische 
reactie op de digitalisering van de maatschappij. De aankoop 
bestaat uit werk van de toonaangevende Nederlandse kunste-
naars Constant Dullaart, Rafaël Rozendaal, Floris Kaayk, Rosa 
Menkman, Geoffrey Lillemon en Jan Robert Leegte; pioniers van 
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Sijm schreef speciaal voor de Tinguely-tentoonstelling  Tinguely 
Opera – Bewogen bewegen, geïnspireerd door de Zwitserse 
kunstenaar en door het universum van de eerdergenoemde Dick 
Raaijmakers, tijdgenoot van Tinguely, die op elektroakoestische 
wijze met de concepten stilstand en beweging speelde. Na de 
uitverkochte performance ging curator Margriet Schavemaker in 
gesprek met Sijm. Voor wie geen kaartje had kunnen bemachti-
gen was er een live stream van de opera en het interview.

Nog een samenwerking met De Nationale Opera: 
Void Space, een voorbeeld van ‘collaborative  
music making’.

In november was de grote benedenzaal van het Stedelijk het 
decor voor Void Space, outreach en co-creatieproject van het 
Stedelijk, De Nationale Opera en Stichting Zout. De speciaal voor 
deze gelegenheid ontwikkelde performance bevond zich op het 
grensvlak tussen zang en beeldende kunst. Het resultaat was een 
twee uur durende ‘vocal-installation’, met de tentoonstellings-
zaal — letterlijk tijdelijk een void space — als uitgangspunt. Onder 
leiding van regisseur Marcel Sijm en Niels Vermeulen, gespeciali-
seerd in ‘collaborative music making’ gebruikten tachtig senioren 
de ruimte als klankbord en klankkast; er was geen sprake van een 
begin of einde. Void Space fungeerde als een hedendaags orakel 

pingpongtafels – met vrienden of juist met vreemden. Zo ontston-
den er onverwachte ontmoetingen en zelfs ongeplande competi-
ties. Want : “ It is not what you see that is important, but what takes 
place between people ”, aldus Tiravanija. Ook voor het Public 
Program zijn samenwerkingen en partnerschappen de belang-
rijkste uitgangspunten. In februari was er weer de spetterende en 
uitverkochte opening van het Sonic Acts festival, waar honderden 
mensen op afkwamen. Akoestische en elektronische livemuziek 
werd afgewisseld met recent gerestaureerd, visionair werk van 
baanbrekende kunstenaars. In verschillende expositieruimtes 
werden ontdekkingen uit het Maryanne Amacher Archive voor 
het eerst in Nederland gepresenteerd, vond de wereldpremière 
plaats van nieuw werk van Thomas Ankersmit dat is gebaseerd 
op de kunst van de Nederlandse componist-theoreticus Dick 
Raaijmakers, en waren er live sets van Okkyung Lee, WaSm en 
Raphael Vanoli. Daarnaast werden er door Sonic Acts geselec-
teerde werken uit de collectie gepresenteerd van o.a. La Monte 
Young, Dick Raaijmakers en Terry Riley.  

Bewogen Beweging: een event in samenwerking met 
De Nationale Opera bij de Tinguely-tentoonstelling.

Met De Nationale Opera ging het museum een samenwerking aan 
die leidde tot twee bijzondere performances. Regisseur  Marcel 
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Er werden in 2016 vele samenwerkingen voortgezet: met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bij het onderzoek naar 
negen werken van Marc Chagall uit de collectie, met het NWO 
Science for Art-programma naar de conservering van fotografie, 
waarover in 2016 een dissertatie werd afgerond en verschil-
lende deelprojecten bij de NTR werden uitgezonden en met het 
Hechtingsinstituut van de Faculteit voor Lucht- en Ruimtevaart 
Techniek van de TU Delft, Rijksmuseum, de Universiteit van 
Amsterdam en Stichting Restauratie Atelier Limburg naar kleef-
stoffenonderzoek in moderne kunst. 

Nieuw was een evenement in september 2016 op het gebied 
van papierrestauratie, georganiseerd door het Stedelijk, het 
Rijksmuseum en de ICOM-CC Photographic Materials Working 
Group, waarbij internationale experts kennis uitwisselden over de 
laatste stand van zaken op het gebied van fotorestauratie. 

– het ene moment klonk een georkestreerde meerstemmigheid, 
andere momenten juist fluisterende woordenstromen. Wie goed 
luisterde, ontwaarde voorspellingen over de toekomst.

Een ander vlak waar het Stedelijk belangrijke samenwerkingen 
in heeft, is op het gebied van restauraties. Bij de tweejarige con-
serverings- en restauratieproject van werken van Tinguely waren 
verschillende instituten, waaronder het Museum Tinguely in Basel 
betrokken. Het onderzoek leidde tot een recordaantal  werken dat 
werkelijk kon bewegen in de tentoonstelling, en leverde een schat 
aan wetenschappelijke informatie op over  de complexe en fragiele 
werken van de Zwitserse kunstenaar. Die bevindingen werden 
gedeeld in diverse publicaties, tijdens internationale vakcongres-
sen in Milaan en New Delhi en zijn  vastgelegd op film. 

Marc Chagall, ‘Kunstrijder’, 1931, 
detail. Onderzoek laat zien dat de 
compositie aanvankelijk anders was. 
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Het Stedelijk 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. 
Onderzoek wijst uit dat het Stedelijk aan het Museumplein een 
unieke positie heeft. Het heeft een zeer sterke Amsterdamse 
basis; 40% van de volwassen bezoekers uit Nederland komt uit 
de hoofdstad. Maar liefst 62% van de Nederlandse bezoeker 
geeft aan binnen een half jaar terug te willen komen, een derde 
doet dat al binnen een maand. Dat het Stedelijk ook internatio-
naal een goede reputatie heeft, blijkt uit het gestegen aandeel 
bezoekers uit het buitenland: 45% in 2016 tegenover 28% in 
2015. Het Stedelijk zag bovendien de gemiddelde leeftijd dalen 
en de bezoekerstevredenheid stijgen.

HOGE WAARDERINGEN BEZOEKERS

Bezoekerstevredenheid staat bij het Stedelijk op nummer één. 
Om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het 
belangrijk om te weten wie zij zijn en hoe zij het aanbod van het 
Stedelijk waarderen. Het Stedelijk doet samen met Motivaction 
dan ook doorlopend publieksonderzoek en vraagt een represen-
tatief aantal bezoekers naar hun bevindingen. De waardering 
van het publiek is hoog: zowel Nederlandse als buitenlandse 
bezoekers geven het museum een 8 en de Net Promotor Score, 
een belangrijke indicator voor klanttevredenheid en klantloyaliteit 
is rond de 40. De introductie van de nieuwe audiotour, die het 
museum gratis aanbood, ging gepaard met een stijging van de 
pick up rate van 3,9% naar 40%.

Het Stedelijk 
is er voor een 
breed, divers en 
internationaal 
publiek
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mances, lezingen, debatten, mediapresentaties, rondleidingen, 
en, voor het eerst niet alleen workshops voor kinderen maar 
ook voor volwassenen. Tijdens de Friday Nights zijn er ook de 
openingen van de Stedelijk Contemporary tentoonstellingen, die 
vrij toegankelijk zijn en met een levendig programma met muziek, 
drankjes en talks een nieuw, jong en trendsettend publiek aantrek-
ken. Bij de Friday Nights is een externe en divers samengestelde 
redactieraad betrokken, met Stefanie Afrifa ( tafeldame bij DWDD, 
art consultant, curator en kunstblogger ), Luke Deane ( muzikant ), 
Ko van ‘t Hek ( schrijver, blogger, filosoof ), Harald Dunnink ( De 
Correspondent ), Aynouk Tan ( modejournalist, adviseur, art  
director ) en Sophie Berrebi ( Universiteit van Amsterdam ).

Een van de hoogtepunten van de Friday Nights was het  
Blikopeners x Hiphop event in maart, een eerbetoon aan de 
SMBA-tentoonstelling BELL Invites en bezocht door een zeer 
divers publiek. De avond werd opgezet in samenwerking met 
Vivan Ziherl (freelance curator) en Aruna Vermeulen (directeur 
HipHopHuis), met spoken word performances van Akwasi, een 
debat geleid door Stefanie Afrifa, dans – en muziekperformances 
van SMIB, 020 Crew en Amenti Collective en afgesloten met  
de grote, gemeenschappelijke muurschildering die kunstenaar  
Brian Elstak samen met het publiek maakte.

Friday Night: het drukbezochte Blikopeners x HipHop 
Event in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Een van de opvallendste learnings in 2016 was dat Wonen in de 
Amsterdamse School met een 8,4 de hoogst gewaardeerde ten-
toonstelling was sinds de heropening van het museum in 2012. 
Met 274.250 bezoekers werd de target van 200.000 ruimschoots 
gehaald, bovendien bleken bijna alle bezoekers aan het Stedelijk 
de tentoonstelling te hebben gezien, gemiddeld 94%. Onder hen 
bevond zich voor een aanzienlijk aandeel nieuw publiek – getuige 
de vele bezoekers zonder Museumkaart. 

Naast het reguliere publieksonderzoek deed het Stedelijk in 2016 
ook een imago-onderzoek dat belangrijke informatie opleverde 
voor de merkencampagne die het museum in 2017 lanceert.
Waardering van het publiek blijkt ook uit de grote (inter)nationale 
persaandacht voor het museum – de media zijn tenslotte een 
belangrijke bemiddelaar tussen het museum en de bezoeker. 
Vakbladen als Artforum, Kaleidoscope en Metropolis M, inter-
nationale kranten als The New York Times, Le Monde en de 
Süddeutsche Zeitung, de Nederlandse dag- en kunstbladen en 
tv-programma’s als Nieuwsuur en De Wereld Draait Door:  
allemaal besteden ze het hele jaar door regelmatig aandacht  
aan het Stedelijk Museum.

STEDELIJK BEREIKT NIEUW PUBLIEK

Het Stedelijk koestert een hoog percentage herhaalbezoek en 
ontwikkelt tevens initiatieven om het publiek te verbreden. Dat 
doet het onder meer via speciale events en het verder ontsluiten 
van de toeristische markt. Er zijn in 2016 tal van evenementen 
geweest om jong en oud te bereiken.

Sinds januari 2016 heeft het Stedelijk de avondopenstelling ver-
plaatst van de donderdag- naar de vrijdagavond. Het museum is 
dan een experimenteel en interdisciplinair platform voor perfor-

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSBtnfeQyvxQ%20
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Het Stedelijk organiseerde bij Wonen in de 
Amsterdamse School een dag voor ouderen.

Bij de tentoonstelling Dream Out Loud koos het museum voor een 
vernieuwende marketingaanpak om publiek te bereiken, met de 
26, vaak jonge, ontwerpers zelf als middelpunt. Zij werden voor-
zien van een persoonlijke toolkit met online promotiemateriaal voor 
op hun eigen social mediakanalen om hun netwerk te bereiken. 
Die toolkit had ook weer een relatie met de online catalogus die als 
platform diende en waar elke ontwerper zijn eigen ruimte in had.

Het Stedelijk is er ook voor de allerjongsten en 
organiseerde bij Dream Out Loud het 1Meter Festival, 
naar idee van ontwerper Helmut Smits.

De tentoonstellingen boden ook aanknopingspunten voor 
speciale acties voor bepaalde doelgroepen. Wonen in de 
Amsterdamse School was bij uitstek een onderwerp om de 
stad bij te betrekken. Voordat de tentoonstelling open was voor 
publiek waren Amsterdammers dan ook welkom voor een gratis 
bezoek, mits ze op de een of andere manier konden laten zien 
dat zij inwoner van de stad waren. Dat gebeurde op ludieke wijze, 
mensen lieten Ajax-tattoos, geboortebewijzen en afvalpassen 
zien. Het initiatief werd zeer enthousiast ontvangen – er kwamen 
in totaal ruim 1.200 Amsterdammers naar het Stedelijk.

Open dag voor Amsterdammers tijdens  
Wonen in de Amsterdamse School.

Het onderwerp was ook een uitgelezen gelegenheid om oudere 
Amsterdammers, die herinneringen hebben aan de bouwstijl, een 
speciale ontvangst te geven. In samenwerking met Stichting Vier 
het Leven en taxidienst Abel bezorgde het Stedelijk 200 ouderen 
uit (groot) Amsterdam een perfect verzorgd uitje, inclusief vervoer 
en rondleiding, waarmee het museum zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nam en getrouw aan de missie het museum 
toegankelijk maakte voor een zo breed mogelijk publiek. Het 
Parool kondigde deze dag groot aan, en ook de NPO radio pikte 
het verhaal op.

http://www.nporadio5.nl/gemist/uitzending/29241/1-7-2016
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Het Stedelijk gaat ook het land in. Het was het eerste museum 
dat een samenwerking aanging met het populaire muziek- 
festival Lowlands en daarmee een nieuw, jong publiek bereikte. 
Ook in 2016 was het museum er aanwezig, in samenwerking 
met ARTtube, het online videokanaal van meerdere musea over 
kunst en design. Op Lowlands gaf conservator Lennart Booij een 
ARTtalk over de tentoonstelling Dream Out Loud en presenteerde 
het Stedelijk in de YAKFA Cinema videokunst uit de collectie van 
onder meer Ed Atkins, Loretta Fahrenholz en Erik van Lieshout. 

INFLUENCER MARKETING 

Investeren in de ‘Jonge trendsetter’ is met name vruchtbaar 
omdat daar grote kansen liggen voor diversiteit, herhaalbezoek 
en een lange band voor de toekomst. Daarom heeft het Stedelijk 
in 2016 volop ingezet op onder meer effectieve campagnes op 
het gebied van online- en influencer marketing.

Sinds de komst van internet en sociale media zijn met name 
jongeren minder gevoelig voor de gevestigde media, adverten-
ties en reclame. Zij stellen meer vertrouwen in earned media, 
mond-tot-mondreclame en vooral aanbevelingen van bekenden. 
Het idee om invloedrijke personen in te zetten om een doelgroep 
zo gericht mogelijk te bereiken en te beïnvloeden, is er al een 
tijdje. Maar waar over het algemeen op een vrij generieke manier 
BN-ers worden ingezet, kwam het Stedelijk met originele en zeer 
specifieke campagnes om de jonge trendsetter te bereiken. 

Zo lanceerde het museum samen met marketingbureau First  
Day of Spring, gespecialiseerd in merklancering en merkver-
nieuwing door co-creatie met influencers en early adopters, een 
influencer campagne bij de Isa Genzken tentoonstelling  

In de kerstvakantie hield het Stedelijk speciaal voor families het 
1 Meter Festival, geïnspireerd op het werk van Helmut Smits in 
de tentoonstelling. Nu werd eens niet de verjaardag van een kind 
gevierd, maar het feit dat het de magische hoogte van 1 meter 
bereikte. Dat betekende met het hele gezin een 1-meter-ere- 
medaille maken, een 1 meter tour voor kleuters en een drankje in 
de 1 meter limonadebar. 

Een andere geslaagde samenwerking is die met hoofdsponsor 
Rabobank Amsterdam met de jaarlijkse Rabobank Familiedag, 
die een goede traditie is geworden in het Stedelijk. In april werd 
deze dag voor de vierde keer gehouden; 650 deelnemers waren 
eregast in het museum en 46% bezocht het Stedelijk voor het 
eerst. Dit hoge aantal nieuwe bezoekers is te danken aan de 
samenwerking met de Rabobank, die via hun communicatie-
kanalen een zeer brede en diverse doelgroep wist te bereiken. 
De families genoten van kunstenaarsworkshops, muziek, dans, 
theater en speedtours: alles in het teken van de Wonen in de  
Amsterdamse School. Entree en deelname was gratis.

De jaarlijkse Rabobank Familiedag was wederom een 
groot succes en bracht vele nieuwe bezoekers naar 
het museum.
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hun audiotour op, die twee weken lang te beluisteren was via de 
populaire app Soundcloud. De persoonlijke en exclusieve avon-
den brachten steeds een andere groep naar het museum en de 
tours boden een snelle rondleiding door het museum voor men-
sen met een volle agenda, gemaakt dóór mensen met een volle 
agenda. Als extra service was het museum gratis toegankelijk 
voor wie het speciale codewoord wist. 

De influencers die het Stedelijk uitnodigde zijn pioniers in hun 
vakgebied en belangrijke bruggenbouwers binnen hun netwerk. 
Tot nu toe hebben deze mensen een avond en tour verzorgd: 
Mirik Milan (Nachtburgemeester van Amsterdam) (2015), Harald 
Dunnink (creatief directeur De Correspondent en designbureau 
Momkai), Josje van Hagen (oprichter Showpony Productions 
en De Föhnbar), Lize Korpershoek (illustrator, videomaker en 
columnist), Ron Simpson (eigenaar 24K agency) en Perre van 
den Brink (creatief directeur Benelux van VICE, co-founder van 
label Tratlehner).

Alle Stedelijk X-deelnemers in 2016. De campagne 
wordt (inter)nationaal gevolgd in de museumwereld.

Bij de events hoorden een eigenzinnig design, ontwikkeld door 
kunstenaar Karl Holmqvist, en een online campagne die zorgde 
voor de nodige herkenbaarheid en buzz. Het Stedelijk bereikte 
zonder noemenswaardig mediabudget met Stedelijk X maar liefst 
twee miljoen mensen en zag gedurende de campagne een  

en koppelde tien ‘young urban creatives’ aan tien online platforms 
voor een interview over Isa Genzken. Modeontwerper Bas Kosters 
werd bijvoorbeeld gekoppeld aan i-D, cabaretier Peter Pannekoek 
aan Ourground, muzikante Kovacs aan Subbacultcha en kunst- 
enaar Heleen Blanken aan Hard//Hoofd. Zo werd de Genzken-
tentoonstelling binnen deze doelgroep de talk of the town.

Nog een online opportunity: tijdens de looptijd van de tentoon-
stelling lanceerde Instagram de mogelijkheid om te adverteren, 
een kans die het Stedelijk direct benutte – met succes: de adver-
tenties kregen ruim 2.500 likes. 

De Stedelijk X campagne voor de jonge, drukke 
Amsterdammer trekt aantoonbaar nieuw publiek.

Na een succesvolle pilot in 2015 kwam in 2016 de langdurige 
influencer campagne Stedelijk X tot volle bloei. Deze bestaat 
uit events gericht op de jonge, drukke Amsterdammer, die het 
Stedelijk in wezen ‘cool’ vindt, maar net niet genoeg aanlei-
ding heeft gehad om het ook daadwerkelijk te bezoeken, of 
het gewoonweg te druk heeft. Het Stedelijk vroeg daarom zes 
inspirerende, jonge Amsterdammers om hun eigen avond in 
het Stedelijk te programmeren, waar zij hun eigen netwerk bij 
konden uitnodigen. Ook namen zij bij hun tien favoriete werken 
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De campagne voor Wonen in de Amsterdamse School werd 
secuur opgebouwd en begon al anderhalf jaar voor de opening 
met het warm maken van het (kenners)publiek via het online 
kanaal Tumblr, waar steeds nieuws over het onderzoek en de 
tentoonstelling gepost werd. Ook maakte het Stedelijk een trailer 
bij de tentoonstelling, voor het eerst was dat een animatiefilmpje, 
dat werd vertoond op televisie (niet in het Ster + Cultuur - blok 
maar tussen de reguliere reclame) en online, en met dit filmpje 
was het Stedelijk het eerste museum dat gebruik maakte van 
bioscoopreclame. Het bereik van de Amsterdamse School-trailer 
kwam op rond de 800.000 personen internationaal, op Instagram 
genereerde de trailer ruim 12.000 views. 

Bij Wonen in de Amsterdamse School ontwikkelde het 
Stedelijk voor het eerst een animatiefilmpje, dat online 
en in de bioscopen te zien was.

Naast de eerdergenoemde gratis dag voor Amsterdammers was 
er voor de publieksopening ook een event voor professionals in 
het interieurvak, gevolgd door een golf aan free publicity (media-
waarde € 1.375.505), met als highlights specials in de Volkskrant, 
Algemeen Dagblad en Art Deco Magazine TEFAF editie, een 
actie met alle Noord-Hollandse dagbladen en internationale 
aandacht in onder meer The New York Times, de invloedrijke 
design site 1stDibs en de Architectural Digest tijdens de Salone 
di Mobile in Milaan. Na de opening hielden de nieuwe vondsten  

duidelijke stijging in het bezoek door de beoogde doelgroep. 
De campagne werd door het veld opgemerkt als innovatief;  
het Stedelijk werd in de zomer uitgenodigd om erover te spreken 
tijdens de ICOM-conferentie in Milaan en in Nederland waren er 
navolgingen in het museale veld, zoals Vincent op Vrijdag in het 
Van Gogh Museum en Maurits& in het Mauritshuis. Het Stedelijk 
zal Stedelijk X dan ook zeker in 2017 voortzetten. 

Ook inspanningen van het Stedelijk om meer internationaal 
publiek te bereiken werd beloond: in 2016 kwamen er weer meer 
touroperators onder contract en werd de target omzet gehaald. 
Voor het eerst bracht het Stedelijk een folder ( Wonen in de 
 Amsterdamse School ) uit in vijf talen, er kwamen op de peers 
gerichte advertenties over de hedendaagse kunstenaars in de 
serie Stedelijk Contemporary Stedelijk in internationale kunst-
bladen. Voor de reiziger werkte het Stedelijk samen met het 
Schiphol Frames Café, een mogelijkheid om het merk te  
branden branding merk onder toeristen.

UITGEKIENDE EN VERRASSENDE MIDDELENMIX

De afdeling Marketing en Communicatie blijft de middelenmix 
monitoren, aanscherpen en optimaliseren, en probeert ook 
nieuwe dingen uit, zoals het een museum voor innovatie betaamt. 
Waar het Stedelijk in vooroploopt in het bereiken van het publiek 
is het produceren en getarget uitzetten van bewegend beeld. Bij 
Wonen in de Amsterdamse School produceerde het Stedelijk voor 
het eerst een animatiefilm, bij de Tinguely-tentoonstelling kwam 
een commercial en aanstekelijke gefilmde testimonials van bezoe-
kers en de Jordan Wolfson-tentoonstelling kreeg een prikkelende 
trailer. Ook waar het Stedelijk de films laat zien is origineel. Een 
beschrijving van de campagne van Wonen in de Amsterdamse 
School demonstreert de aanpak over de gehele breedte.
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Het constant in de awareness houden van de tentoonstelling  
was ook af te lezen aan de stijging van het aantal bezoekers  
aan het museum en de website. Voor extra online bereik zette  
het Stedelijk het animatiefilmpje opnieuw in en publiceerde het 
twee andere online video’s (een video van de tentoonstellings- 
ontwerpers Kossman.de Jong en een Facebook canvas),  
samen goed voor meer dan 423.000 kijkers.

en de vele persoonlijke verhalen van verzamelaars de tentoon-
stelling in het nieuws.  

Om de lange zomer te breken, hield het museum middenin de 
zomervakantie, op 1 augustus, de eerdergenoemde Ouderendag 
– een actie die zeer werd gewaardeerd en past bij de maatschap-
pelijke rol die het Stedelijk voor zichzelf ziet om iedereen van 
kunst te laten genieten.

Met het Amsterdamse onderwerp lag het voor de hand dat de 
afdeling Marketing & Communicatie focuste op het bereik van 
de inwoners van Amsterdam, maar het onderwerp oefende 
ook grote aantrekkingskracht uit op de regio, de Randstedelijke 
cultuurliefhebber en internationale toeristen.  Met de campagne 
en inzet van media en middelen creëerde het museum massale 
lokale, regionale en landelijke zichtbaarheid voor de tentoonstel-
ling, met advertenties in dagbladen en (kunst- en design) maga-
zines, een outdoor campagne met affiches, narrowcasting op 
grote treinstations, een flyer voor hotels, schermen op Schiphol, 
etalages in de stad, een zadelhoesje om de herkenbaarheid in 
het straatbeeld te vergroten en acties met de Rabobank en  
NS Spoor. 

Ook de reizigers op Schiphol worden geattendeerd 
op Wonen in de Amsterdamse School.
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Naast de Friday Nights met een breed publieksprogramma, 
programmeerde het Stedelijk Museum in het weekend ook ver-
diepende evenementen voor een ingevoerd publiek. Dankzij dat 
dynamische programma van lezingen, discussies, boekpresenta-
ties, filmvertoningen en performances is het Stedelijk een leven-
dig openbaar platform voor debat en reflectie. De evenementen 
informeren over, dragen bij tot en stellen kritische vragen over 
de collectie en de tentoonstellingen van het museum. Daarnaast 
vervult het een signaalfunctie, met speciale aandacht voor werk 
van kunstenaars, critici en curatoren buiten de reguliere tentoon-
stellingspraktijk van het Stedelijk.

DEBAT EN REFLECTIE

De eerste helft van 2016 was Nederland voorzitter van de EU 
en vonden er tal van vergaderingen en congressen plaats in 
Amsterdam. Ook op cultureel gebied werd er in Europees 
verband gediscussieerd. Op 1, 2 en 3 juni kwamen kunste-
naars, schrijvers, denkers en politici uit heel Europa samen 
voor Re : Creating Europe, een nieuw forum op initiatief van 
DutchCulture en De Balie, dat zich richt op de kracht, impact en 
de waarde van kunst en cultuur en de toekomst van Europa.  
Op 1 juni hielden Rem Koolhaas, Luuk van Middelaar en Yoeri 
Albrecht een marathon- interview met gasten uit de cultuur,  
waaronder Beatrix Ruf,  Luc Tuymans en Wolfgang Tillmans,  
over wat Europa is en betekent. Na drie dagen van programma’s 
op verschillende locaties  in Amsterdam kwamen sprekers als 
Tom Lanoye, Arnon  Grunberg, Jan Dibbets en Jet Bussemaker 
in het Stedelijk bijeen voor het uitverkochte slotdebat en  
een slotverklaring.  

Het Stedelijk als  
open platform voor  
debat, reflectie en 
performances

https://vimeo.com/169005312%20
https://vimeo.com/174663475%20


39

toenemende globalisatie, mobiliteit en migratie. Naast sociale, 
politieke en economische consequenties heeft migratie ook 
effect op de artistieke praktijk. Musea voor moderne en heden-
daagse kunst zien hierin aanleiding om hun positie en rol in de 
samenleving beter te definiëren. Gerenommeerde experts gingen 
in gesprek over bestaande museumstrategieën en projecten 
met betrekking tot het onderwerp migratie. Het was een mooi 
vervolg op het debat in 2015, georganiseerd door SMBA, over 
Hedendaagse kunst, Islam en het Midden-Oosten.

Kritisch debat aan de vooravond van Dream Out Loud.

Het Stedelijk Museum vindt het stimuleren van jong, kritisch 
talent een goede zaak en is dan ook een van de partners van 
De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek – een stimuleringsprijs voor 
een nieuwe generatie critici en essayisten uit het Nederlandse 
taalgebied, die schrijven over hedendaagse beeldende kunst. 
De prijs werd in december voor de vijfde keer uitgereikt, dit-
maal in Antwerpen. De prijs is een initiatief van de Appel arts 
centre Amsterdam, Witte de With Center for Contemporary Art 
Rotterdam en het Mondriaan Fonds, in samenwerking met het 
Stedelijk, STUK – Huis voor Dans, Beeld en Geluid Leuven, M 
HKA Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen en het  
Van Abbemuseum Eindhoven.

Arnon Grunberg leidt rond in ‘Re:Creating Europe’.

Het Stedelijk staat ook open voor een debat over de keuzes die 
het zelf maakt. Bij het samenstellen van de tentoonstelling Dream 
Out Loud over social design was er kritiek op het onderwerp 
voorzien. Daarom nodigde het Stedelijk alle partijen uit voor een 
openbare discussie in de week van de opening. Schrijvers en 
critici Jeroen Junte, Chris Reinewald en Lilet Breddels en samen-
steller van de tentoonstelling Lennart Booij spraken onder leiding 
van Jaap Huisman over in hoeverre de idealistische deelnemers 
daadwerkelijk een oplossing boden aan de vraagstukken van  
de toekomst.

Enkele ontwerpers waren aan het eind van de tentoonstelling 
betrokken bij de talkshow Dream Out Loud and Make It Work.  
Zij gingen in op de vraag of social design meteen bruikbare 
toepassingen op moest leveren, of dat de verbeelding nieuwe 
denkrichtingen kon openen en zo het uitvoerbare dichterbij kon 
brengen. En of dat nog wel design te noemen is. 

Een ander groot debat vond plaats in samenwerking met 
Amsterdam Art Weekend. Dit jaar ging het in De Balie onder de 
noemer Museum Policies: Shifting Tides over de rol van culturele 
instellingen in een samenleving die verandert onder invloed van 

www.jongekunstkritiek.net%20
http://www.stedelijk.nl/en/calendar/events/dream-out-loud-and-make-it-work%20
https://vimeo.com/193149132%20
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Het theaterstuk The Beauty Commission van jonge  
kunstenaars Artun Alaska Arasli en Brendan Anton Jaks.

Bij de tentoonstelling Wonen in de Amsterdamse School ontwik-
kelden de jonge kunstenaars Artun Alaska Arasli en Brendan 
Anton Jaks het theaterstuk The Beauty Commission, waarin het 
draaide om een fictieve ontmoeting tussen de Amsterdamse 
School-architect Michel de Klerk en de Duitse filosoof Theodor 
Adorno. Met deze voorstelling onderzochten de kunstenaars wat 
de erfenis van gedachtegoed betekent, zoals bij de Amsterdamse 
School en de Frankfurter Schule, en wat de relatie is tussen een 
individu en een groot gedachtegoed. 

Ook was het Stedelijk opdrachtgever van de nieuwe performance 
van de Israëlische kunstenaar Keren Cytter: There’s no us in 
masterpiece. Het Stedelijk heeft een goede relatie met de kunste-
naar sinds het in 2011 haar filminstallatie Avalanche aankocht. 
In de theaterperformance stelde Cytter de vraag centraal wat 
acteren precies inhoudt, door herhaaldelijk te schakelen tussen 
geacteerde en niet-geacteerde momenten. Met dit stuk bouwde 
Cytter voort op haar eerdere performance Show Real Drama, 
die zij in 2012 in opdracht van het Stedelijk en If I Can’t Dance 
presenteerde in het Veem House of Performance, Amsterdam. 
Na de wereldpremière in het Stedelijk maakte There’s no us in 
masterpiece een internationale tour.

De weekenden zijn in het Stedelijk bestemd voor kritische debat-
ten en theoretische lezingen. In het programma van Stedelijk 
University, korte collegereeksen op de zondagmiddag, waren 
de lezingen van prof. Thomas Elsaesser een hoogtepunt. Deze 
emeritus hoogleraar Media en Cultuur aan de Universiteit van 
Amsterdam, sinds 2013 verbonden aan Columbia University,  
New York, ging in vijf lezingen in op de wijze waarop hedendaagse 
kunst steeds meer gebruik maakt van film, video en de geschie-
denis van de cinema. Voor elke lezing waren films uit de collectie 
van het Stedelijk Museum te zien in het Teijin auditorium. 

Er was ook theoretische verdieping bij de tentoonstelling van 
Avery Singer. De lezingenmiddag Painting in the Digital Age ging 
over de toekomst van de schilderkunst en over haar praktijk van 
toe-eigening van online beschikbare afbeeldingen en het gebruik 
van SketchUp – een gratis verkrijgbaar computerprogramma 
voor 3D-modeltekeningen. In dat opzicht is het werk van Singer 
een product van digitale technologie, maar nader bekeken is haar 
kunst geen rechtlijnige toepassing van mediatechnologie, en uit 
een veelheid aan fases en processen ontstaan. Diverse experts 
spraken over de positie die Singer met haar werkwijze inneemt 
binnen de beeldende kunst.

PERFORMANCES EN EVENTS

Het Stedelijk hecht eraan nieuwe kunstproducties mogelijk te 
maken en treedt zodoende vaak op als opdrachtgever. Ook in 
2016 bood het museum kunstenaars de mogelijkheid om bijzon-
dere performances te ontwikkelen en uit te voeren. De première 
was steeds tijdens de opening van een bijbehorende tentoonstel-
ling of tijdens een Friday Night, gevolgd door meerdere publieke 
uitvoeringen. 
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Wereldpremière van de performance 
van de Israëlische kunstenaar Keren 
Cytter, ontwikkeld in opdracht van 
het Stedelijk Museum.

Andere succesvolle publieke events waren Bring Your Own  
Beamer, een internationaal initiatief van de Nederlandse kunste-
naar Rafael Rozendaal, waarbij tientallen kunstenaars,  
ontwerpers en andere creatieven voor één avond hun werk  
toonden op de witte muren van het Teijin auditorium. De presen-
tatie werd gevolgd door een kunstenaarsgesprek met Olof van 
Winden, directeur van het Todays Art Festival. 

Ook drukbezocht was de Stedelijk Book Club : Press ! Print ! 
Publish!, een dynamische avond met boekpresentaties en boek-
besprekingen, performances en installaties op verschillende 
plekken in het museumgebouw. 
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDvD9HXMsjlo%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDvD9HXMsjlo%20
https://vimeo.com/199005054%20
https://vimeo.com/199005054%20


42

Een aantrekkelijke programmering voor iedereen en een  
sterke reputatie van het Stedelijk Museum vormen de basis  
voor vertrouwen en duurzame support van sponsors, fondsen  
en particulieren.

Het Stedelijk heeft hoge kunstinhoudelijke ambities met inter- 
nationale dimensies. Het doel is publiek en stakeholders uit te  
nodigen zich met het museum te identificeren, eigen keuzes te 
maken en communities te vormen. Voor het realiseren van die 
ambities is een structureel stevig financieel fundament nood- 
zakelijk. De strategie van het Stedelijk Museum richt zich daarom 
niet alleen op de hechte band met de subsidiegever, maar ook  
op het behouden en versterken van de bestaande support  
van sponsors, fondsen en particulieren en op het ontwikkelen  
van nieuwe duurzame relaties. 

STEUN VOOR TENTOONSTELLINGEN

Dankzij de steun van nationale en internationale fondsen was  
het Stedelijk in 2016 in staat het ambitieuze tentoonstellings- 
programma te realiseren. Daarnaast focuste de fondsenstrate-
gie zich in 2016, op basis van onderzoek naar internationale en 
EU-fondsen het jaar ervoor, met succes op het ontwikkelen van 
relaties met internationale fondsen, ten behoeve van de additio-
nele financiering van tentoonstellingen. 

Een goed voorbeeld zijn de bijdragen van de Turing Foundation, 
Blockbusterfonds (een gezamenlijk initiatief van de VandenEnde 
Foundation, BankGiro Loterij, het VSBfonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds), LUMA Foundation aan de grote  Tinguely-
tentoonstelling, waarvoor het museum ook additionele steun 
ontving van Swiss Arts Council Pro Helvetia, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de Walter A. Bechtler Foundation, Zwitserland.

Het draagvlak 
van het Stedelijk : 
breed en krachtig
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Daarnaast heeft het museum ambitieuze plannen voor 2017,  
en ook daarvoor wist de afdeling Development reeds in 2016 
steun voor te vergaren. Het idee om een grote nieuwe presentatie 
te maken van meesterwerken uit de collectie wordt door de  
stakeholders van Development goed ontvangen en onthaald als 
een vooruitstrevend plan met een sterke inhoud. Ook is er veel 
erkenning voor de visie van de directeur. Er zijn belangrijke  
stappen gezet in het creëren van draagvlak voor deze plannen  
en het museum is in gesprek met een aantal bedrijven, grote  
fondsen en particulieren. 

Een andere langgekoesterde wens van het museum is om het 
velum dat Keith Haring in 1986 speciaal voor en in het Stedelijk 
beschilderde te checken op conditie en indien nodig te restaure-
ren en in 2017 weer tonen aan het publiek. Het Stedelijk is zeer 
verheugd dat dit dankzij de Keith Haring Foundation mogelijk 
wordt gemaakt, evenals de educatieve programmering hierbij.

Naast de steun die het Stedelijk Museum van de BankGiro Loterij 
ontvangt bij tentoonstellingen, is het Stedelijk ook beneficiënt 
van de BankGiroLoterij, wat betekent dat het museum per jaar 
€ 300.000 mag ontvangen. Daarmee werd in 2016 een aantal 
belangrijke kunstaankopen en restauraties mede mogelijk 
gemaakt, zoals de restauratie van sculpturen van Tinguely, het 
onderzoek naar negen werken van Marc Chagall, onderzoek naar 
de eigenschappen van kleefstoffen, onderzoek naar de iglo van 
was van Mario Merz en een quickscan van alle driedimensionale 
objecten binnen de collectie toegepaste kunst en vormgeving. 

De ledenwerfactie van de BankGiro Loterij in het entreegebied 
van het museum was nog succesvoller dan vorig jaar: er werd 
ruim € 170.000 aan loten verkocht, een substantiële stijging ten 
opzichte van 2015. 

De tentoonstelling en de publicatie van Wonen in de Amsterdamse 
School werden mogelijk gemaakt dankzij genereuze steun van het 
VSBfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en additionele 
steun van Prins Bernhard Cultuurfonds, Gravin M.A.O.C. van 
Bylandt Stichting en P.W. Janssen’s Friesche Stichting, dr.  
Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en het Harten Fonds.

Het Stedelijk ziet het als zijn missie om ook jong en onbeken-
der talent een podium te geven, en is daarom zeer erkentelijk 
langdurige partner te hebben gevonden in Ammodo voor de serie 
van Stedelijk Contemporary in 2016 en 2017. Ook het research 
jaar in het kader van de opvolging van Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam werd mogelijk gemaakt met steun van Ammodo.

De tweedelige Jordan Wolfson-tentoonstelling werd naast 
Ammodo gesteund door LUMA Foundation, Fonds 21, VSBfonds 
en Fundación Almine Y Bernard Ruiz-Picasso Para El Arte. Ook 
droegen Sadie Coles HQ en David Zwirner bij aan de totstand-
koming van deze tentoonstelling. De tentoonstelling Mustard 
van Magali Reus werd mede mogelijk gemaakt door de regeling 
opdrachtgeverschap van het Mondriaan Fonds en Ammodo.  
De productie van Shelter for Haïti van Pieter Stoutjesdijk in de 
tentoonstelling Dream Out Loud werd mogelijk gemaakt door  
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De tentoonstelling over Willem Sandberg in het De La Warr 
Pavilion uit de collectie van het Stedelijk Museum werd mede 
gefinancierd door het Mondriaan Fonds.

Er werden in 2016 ook verschillende educatieve projec-
ten gesteund: het succesvolle peer education programma 
Blikopeners kon rekenen op steun van Fonds 21, en Onvergetelijk 
Stedelijk kreeg steun van Fonds Sluyterman van Loo, Stichting 
RCOAK en Gieskes-Strijbis Fonds.
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collectieopstelling en exclusieve rondleidingen bij tentoonstellin-
gen in het Stedelijk. Ook was er voor major donors onder leiding 
van Beatrix Ruf en conservatoren een intensieve kunstreis  
naar New York, met op het programma onder meer bezoeken 
aan de studio’s van Seth Price, Wade Guyton en Frank Stella, 
bezichtigingen van privéverzamelingen en persoonlijke  
ontmoetingen met directeuren van het Whitney Museum en  
Guggenheim Museum. 

Om zoveel mogelijk relaties te informeren over de plannen voor 
een nieuwe collectieopstelling, hield het Stedelijk in december 
een drukbezocht ontbijt waar Beatrix Ruf en Rem Koolhaas hun 
ideeën toelichtten. Dit gebeurde onder grote belangstelling in 
de op dat moment uitgeruimde benedenzaal. De sfeer was zeer 
positief en uit de geëngageerde vragen bleek een grote betrok-
kenheid bij het museum.

ZAKELIJKE RELATIES

De samenwerking met hoofsponsor Rabobank Amsterdam ver-
loopt ook in 2016 plezierig met tal van activiteiten voor kinderen, 
families en bankrelaties. 

De focus op de werving van nieuwe partners was onder andere 
gericht op het afsluiten van barters met toeleveranciers voor de 
nieuwe collectiepresentatie en de herinrichting van het entree-
gebied. Er werden veelbelovende gesprekken gevoerd met grote 
bedrijven, fondsen en licht- en meubel leveranciers. 

De Stedelijk Club, het bedrijvennetwerk van het Stedelijk, werd 
omgevormd tot de Stedelijk Club. Een extra focus hier was 
samenwerking met jonge businessnetwerken in de stad. Zo vond 
er in februari een ontbijt plaats van Spaces, een community  

STEUN VAN MAJOR DONORS  : STEDELIJK MUSEUM FONDS 
EN NIEUWE SUPPORT CIRCLES

Het Stedelijk Museum Fonds beleefde in 2015 haar eerste 
volledige jaar en was in 2016 gericht op het intensiveren van 
bestaande relaties en het ontwikkelen van nieuwe relaties. Het 
Fonds, dat een nieuwe voorzitter vond in de persoon van cul-
tureel bestuurder Martijn Sanders, kreeg in 2016 een diepere 
verankering in de organisatie toen het onderdeel werd van de 
afdeling Development. Om de betrokkenheid van begunstigers 
nog beter te faciliteren, is er binnen het Fonds een nieuwe struc-
tuur ontwikkeld. Wie het Stedelijk Museum steunt door middel 
van een jaarlijkse financiële bijdrage, wordt, afhankelijk van de 
omvang van de steun, uitgenodigd voor de Curator Circle of de 
International Collector Circle.

Dit steunfonds van het museum heeft ook in 2016 ruimhartig 
kunnen bijdragen aan aankopen, tentoonstellingen, restaura-
ties en educatieve projecten. De begunstigers van het Fonds 
droegen in 2016 bij aan de aankoop van kunstwerken van Steve 
McQueen, Saskia Noor van Imhoff en Tino Sehgal. Ook is met 
steun van het Stedelijk Museum Fonds een serie digitale kunst-
werken aangekocht, in samenwerking met museum MOTI.  
Daarnaast is de restauratie van een groot aantal werken van  
Jean Tinguely gefinancierd, en educatieve programma’s als  
Blikopeners en Rondleidingen op maat. Ook steunde het  
Fonds de tentoonstellingen Wonen in de Amsterdamse School  
en die van Rirkrit Tiravanija, Avery Singer, Jordan Wolfson en 
Mohamed Bourouissa. 

Het Stedelijk organiseerde voor de major donors een aantal 
exclusieve bijeenkomsten. Zo was er het Private Giving Thank 
You Dinner in september 2016, waarbij de gasten als een van de 
eersten werden geïnformeerd over de plannen voor een nieuwe 
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Het Young Stedelijk Zomerfeest. 

Young Stedelijk, de club voor jonge cultuurliefhebbers tussen de 
25-40 jaar met een interesse moderne en hedendaagse kunst en 
vormgeving, is een ontmoetingsplaats voor mensen met verschil-
lende professionele achtergronden. Het is een dynamische club 
met een dynamisch programma. Het aantal leden van Young 
Stedelijk is in 2016 aanzienlijk gestegen. Voor de club werden 
diverse events georganiseerd met als hoogtepunt het Young 
Stedelijk Zomerfeest op 25 augustus dat door ruim 350 mensen 
werd bezocht. Bij die feestelijke gelegenheid mocht Beatrix Ruf 
het door Young Stedelijk geschonken kunstwerk van de Britse 
kunstenaar Helen Marten in ontvangst nemen.

Andere events die voor de leden van Young Stedelijk werden 
georganiseerd waren de Meet the members afternoon in The 
Hoxton op 8 oktober, de Amsterdam Art Afternoon in het Andaz 
Hotel, in samenwerking met Amsterdam Art Weekend, en de 
tentoonstelling Collectors View op 19 november. Ook waren 
alle leden welkom bij de spetterende afterparty van de Jordan 
Wolfson-tentoonstelling in de Amsterdam Tower.

Bij de Patronen zijn er stappen gezet om er een jongere en  
grotere groep van te maken. Er is gekozen voor een nieuwe 

van werkplekken en professionele kruisbestuiving, en werd Start 
Up At Stedelijk geïntroduceerd – een initiatief van het Stedelijk 
om samen met partners als Rockstart, Start-up Amsterdam en 
Rabobank een nieuwe generatie ondernemers aan het museum 
te verbinden, met nieuwe aanmeldingen van start-ups en enkele 
nieuwe bedrijven die in 2017 zullen toetreden.

Het Stedelijk Club diner 2016. 

STEUN VAN PARTICULIEREN: MEMBERSHIPS

Naast de major donors verheugt het Stedelijk Museum zich ook 
in de particuliere support van: Vriend, Familie, Donateur, Young 
Stedelijk en Patroon. Elke categorie biedt donateurs verschillende 
privileges, zoals bijeenkomsten rondom tentoonstellingen,  
previews tijdens openingen en ontvangsten op kunstbeurzen. 

In 2016 zijn naast de Vrienden en Donateurs twee categorieën 
particulieren sterker gepositioneerd: Young Stedelijk en Stedelijk 
Circle. De kern van de positionering is een sterke verbondenheid 
met de actuele programmering van het Stedelijk en ‘de kunst-
markt’, inhoudelijk ondersteund door diverse events  
en beursbezoeken.
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naam : Stedelijk Circle, en er zijn vier ambassadeurs aangesteld 
om potentiële nieuwe Patronen te enthousiasmeren. De ambas-
sadeurs zijn: Jasper Krabbé, Riemer Smink, Ramsey Nasr en 
Ralph Nauta & Lonneke Gordijn (samen Studio Drift). Ook het 
aantal leden van de Stedelijk Circle is in 2016 aanzienlijk geste-
gen : er kwamen 19 nieuwe members bij.

In 2017 zal het museum zich richten op het verder positione-
ren van de Vrienden van het Stedelijk. De Vrienden vormen een 
zeer betrokken groep, wat onder meer blijkt uit de uitverkochte 
Vrienden Museumcursus, die zo succesvol was dat er voortaan 
structureel twee cursussen mogelijk zijn.
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Het Stedelijk Museum richtte zich in 2016 op een aantal concrete 
prioriteiten op het gebied van hospitality, professionalisering  
en het vergroten van eigen inkomsten, te vangen onder deze  
noemers: Stedelijk samen één, Focus op bezoekers en Focus  
op ondernemerschap. Onder deze prioriteiten vielen verschil-
lende projecten, die in 2016 belangrijke mijlpalen bereikten.

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 Stedelijk 
Museum zijn echter zo hoog dat die basis niet toereikend is.  
De norm die de gemeente stelt ten aanzien van eigen inkomsten
is 25%. Het museum is sinds de heropening steeds uitgeko-
men op een percentage eigen inkomsten van meer dan 50%. 
Een gezonde financiële basis die ons in staat stelt veel van onze 
ambities te realiseren.

STEDELIJK SAMEN ÉÉN

Onder de titel Stedelijk samen één bouwde het projectbureau 
voort aan de professionalisering van de organisatie op het gebied 
van project-, programma en portfoliomanagement. Maandelijks 
wordt de status van de strategische projecten, de tentoon - 
stellingen en andere projecten gerapporteerd aan directie, MT  
en Raad van Toezicht in een overzichtelijk dashboard. Een 
nieuwe stap is de integrale project- en activiteitenplanning die 
is ontwikkeld met als doel overzicht te krijgen op capaciteit, 
samenhang, kansen en risico’s. Er is in 2016 ook gewerkt aan 
een handboek projectmatig werken, speciaal gericht op de kern-
processen in de organisatie, te beginnen met tentoonstellingen.

Het Stedelijk : 
zakelijke kwaliteit 
en professional-
isering
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In 2015 is binnen het project ICT groeit mee een aanvang 
gemaakt met het ontwikkelen van een strategie voor de toe-
komst. Prioriteit is dat de ICT-infrastructuur van het museum 
flexibel, veilig en toekomstbestendig is. In 2016 is de hardware 
op de kantoorverdiepingen vernieuwd, heeft er een update van 
alle core-applicaties plaatsgevonden, en zijn alle systemen  
doorgelicht. Verder heeft er een audit plaatsgevonden van  
de infrastructuur en applicaties, gevolgd door een advies  
over hoe het museum in de toekomst zijn informatiebehoefte  
kan optimaliseren. 

FOCUS OP BEZOEKERS

In 2016 kreeg het Stedelijk van Tripadvisor, de internationale 
website waar bezoekers hun beoordelingen op delen, een 
Certificaat van Uitmuntendheid voor de ‘consistente voortreffe-
lijke service’, vanwege de vele positieve reviews van bezoekers. 
Dat is voor het Stedelijk een belangrijke prijs, want het museum  
is er altijd op uit bezoekers de allerbeste ervaring te geven.

Dat betekent dat het museum zich inspant om de hospitality op 
een hoog peil te houden en, waar nodig, de service te verbeteren. 
In 2016 werkten de afdelingen Publieksservice en Beveiliging 
samen om de visie op gastvrijheid te ontwikkelen en een beleid  
te formuleren voor alle medewerkers die op de vloer werken – 
van beveiliger tot informatrice. 

Verder werd er afgelopen jaar met samenwerkingspartner 
Hospitality Group een ‘ town hall meeting’ georganiseerd in het 
museum voor beveiligers, publieksmedewerkers en vrijwilli-
gers. Daar werden de drie kernwaarden van de hospitality in het 
Stedelijk besproken (  ‘ open ’, ‘ samen ’, ‘ flexibel ’ en ‘ inspirerend ’ ), 

en ontrafelt waarom precies het Stedelijk een 8.2 scoort voor het 
klantencontact en wat er typisch Stedelijk is aan de ontvangst.

Voor een optimale bezoekerservaring werd in 2016 in het team 
van Beveiliging een nieuwe functie geïntroduceerd : medewerker 
Service & Veiligheid, onder het motto ‘ beveiligen waar het moet, 
service & veiligheid waar het kan  ’. 

FOCUS OP (DUURZAAM) ONDERNEMERSCHAP

Voor een ondernemend museum als het Stedelijk is de verhuur 
van het museum als locatie voor evenementen een extra inkom-
stenbron. Het Stedelijk prees zich dan ook gelukkig dat het 
tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in de eerste 
helft van 2016 één van de vijf preferred locations was voor de 
ministeries om bijeenkomsten te houden. In totaal hebben zeven 
evenementen in dit kader in het Stedelijk plaatsgevonden, vooral 
diners en rondleidingen, waaronder het ministerie van Cultuur  
en Onderwijs met als gastspreker Bill Gates. De bijeenkomsten 
zijn uitstekend verlopen, met positieve terugkoppelingen.

In totaal vonden er honderd evenementen plaats in het Stedelijk 
in 2016, een groei van 16% ten opzichte van 2015. Tweederde 
van deze events was voor de commerciële en zakelijke markt, met 
als een van de highlights het jaarlijks terugkerende internationale 
event Atmosphere van Google, met vanuit het Teijin auditorium 
een live stream verbinding met vijf andere steden in Europa.

Het Stedelijk wil ook zoveel mogelijk een groene ondernemer  
zijn en zoekt steeds naar nieuwe en duurzame manieren om 
plannen te realiseren: van samenwerkingen om kosten te  
besparen tot gerichte fondsenwerving voor duurzame projecten 
bij particulieren en het bedrijfsleven. 
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Aanvankelijk was het plan om hierin samen op te trekken met 
andere musea in Nederland. Dit bleek te ambitieus en werd 
teruggebracht naar een aantal Amsterdamse musea. Toen  
duidelijk werd dat zij pas eind 2018 zullen aanvragen, heeft 
het Stedelijk ervoor gekozen om reeds in 2017 de BREEAM-
aanvraag te doen. Naar verwachting zal het Stedelijk het tweede 
museum in Nederland zijn met een BREEAM-certificaat.

HR-BELEID

Het Stedelijk Museum sloot zich per januari 2016 aan bij  de 
Museum CAO, een breed gedragen CAO waar veel musea bij 
aangesloten zijn en waardoor de arbeidsvoorwaarden van het 
Stedelijk aansluiten bij de rest van het museale veld.  In de 
Museum CAO zijn basiszaken geregeld tussen werkgevers  en 
bonden, aanvullende onderwerpen worden in samenspraak  
tussen directie en OR afgesproken. De OR heeft de medewerkers 
in 2016 actief betrokken bij de besprekingen en er zorg  voor 
gedragen dat in de overgang medewerkers er niet op  
achteruit gingen. 

In november 2016 is het museum in overleg met de OR ook  
tot een nieuwe reiskostenregeling gekomen. Medewerkers die 
ver van het museum wonen krijgen nu een hogere reiskostenver-
goeding dan medewerkers die dichtbij wonen, en er wordt alleen 
een vergoeding toegekend aan medewerkers die met de fiets of 
het OV reizen. Voor medewerkers die al in dienst waren geldt  
een aangepaste regeling.

In 2016 zijn alle leidinggevenden getraind in een nieuw beoorde-
lingssysteem dat meer resultaatgericht is, meer aansluit bij de 
individuele medewerker en een grotere plaats voor (loopbaan)
ontwikkeling biedt. Ook is de procedure aangescherpt; jaarlijks 

Bill Gates bezoekt het Stedelijk in het 
kader van de EU-top. Links: Beatrix Ruf. 
Rechts, staatssecretaris voor Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap Sander Dekker.

Een belangrijk project inzake duurzaam ondernemerschap 
Stedelijk Groen, dat in 2015 van start ging en bestaat uit drie 
onderdelen: het behalen van het duurzaamheidskeurmerk 
BREEAM In-use Musea, het uitvoeren van haalbaarheidson-
derzoeken voor verschillende duurzaamheidsprojecten en een 
bewustwordingscampagne voor de interne organisatie.

In 2015 vond ter voorbereiding een nulmeting plaats. De 
duurzaamheidsprojecten worden bepaald op basis van een 
energieprestatieadvies. Voor deze projecten worden haalbaar-
heidsonderzoeken uitgevoerd. Denk hierbij aan CO2-gestuurde 
klimaatregeling, het aanbrengen van LED-verlichting in alle 
museumzalen, het plaatsen van zonnepanelen op het depotge-
bouw en de koppeling van WKO-installaties met andere instellin-
gen op het Museumplein.

In 2016 zijn de nodige aanpassingen in de organisatie gedaan 
om de aanvraag voor de BREEAM- certificering voor te bereiden. 
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om tot een betere verdeling van de activiteiten over het jaar  
te komen en tot een acceptabeler werkdruk, en daarmee een 
lager ziekteverzuim.

In februari 2016 ging een volledig nieuwe OR van start, 
bestaande uit Netta Krumperman, Johan Rietveld, Irene 
Slotboom, Robin Holland, Metin Top, Stefanie Metsemakers en 
Leontine Coelewij (voorzitter). De OR is het afgelopen jaar 22 
keer in vergadering bijeengekomen. Daarnaast heeft de  
OR 6 keer vergaderd met de directie en driemaal met de  
Raad van Toezicht.

De belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar de aandacht 
hadden, waren de reiskosten voor het woon-werkverkeer,  
de werkdruk en het ziekteverzuim, flexwerken, en de ontwikkeling 
van het nieuwe beoordelingssysteem.

vindt in oktober een gezamenlijk aftrap van de beoordelingen 
met alle leidinggevenden plaats en worden de beoordelingen op 
afdelingsniveau door HR en de leidinggevende voorbesproken. 
Doel hiervan is dat alle beoordelingen voor het eind van het jaar 
plaatsvinden, zodat medewerkers tijdig weten waar zij aan toe 
zijn en een eventuele salarisverhoging ook meteen aan het begin 
van het nieuwe jaar toegekend krijgen. Zo moet er een gemeen-
schappelijke beoordelingsnorm ontstaan en verschillen tussen 
afdelingen kleiner worden.

In 2016 heeft het Stedelijk het maximale budget ingezet voor 
vakinhoudelijke cursussen en cursussen en opleidingen die de 
groei van medewerkers binnen hun functie of naar een andere 
functie mogelijk maakte. Daarnaast is er ingezet op groepstrai-
ningen, zoals een taalcursus voor publieksmedewerkers, een 
Excel-cursus voor diverse afdelingen en een hospitality training 
voor medewerkers van de beveiliging en publieksservice, die zijn 
vervolg zal krijgen in 2017. In totaal hebben ruim 70 medewer-
kers hebben een training, cursus of opleiding gevolgd.

Het ziekteverzuim was in 2016 hoger dan de afgelopen jaren, 
met name in de eerste helft van het jaar waren er veel langdu-
rig zieken. Voor een deel ging het om medewerkers met fysieke 
klachten, maar voor 40% ging het om medewerkers die uitvielen 
met (deels) aan werk gerelateerde klachten. Gemiddeld is in 
Nederland 25% van het verzuim (deels) werk gerelateerd. Ook 
het frequent verzuim was hoger dan in eerdere jaren (en hoger 
dan het landelijk gemiddelde), met een meldingsfrequentie van 
1,64 ten opzichte van 1 gemiddeld landelijk. Naar aanleiding van 
het geconstateerde gestegen verzuim is geanalyseerd welke 
oorzaken eraan ten grondslag lagen. Een belangrijke oorzaak 
was een hoge werkdruk, onder meer veroorzaakt werd door een 
(te) ambitieus activiteitenprogramma in relatie tot de beschikbare 
menskracht. Naar aanleiding van deze analyse zijn stappen gezet 
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BESTURINGSMODEL 

Het Stedelijk Museum Amsterdam hanteert sinds de verzelfstan-
diging in 2006 een Raad van Toezicht-model, wat inhoudt dat er 
een bestuur is en een Raad van Toezicht. 

Het bestuur, bestaande uit twee leden die de directie vormen, is 
verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van het museum. 
Waar ‘bestuur’ staat kan ‘directie’ gelezen worden, en andersom. 
Het bestuur vergadert eenmaal per week en met de onderne-
mingsraad minimaal zes keer per jaar.

De Raad van Toezicht beslist over de benoeming, schorsing en 
ontslag van het bestuur, na het College van Burgemeester en 
Wethouders van de Gemeente Amsterdam gehoord te hebben. 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het 
bestuur, op de algemene gang van zaken binnen het museum 
en op de door het Stedelijk uitgevoerde activiteiten. De Raad 
van Toezicht staat het bestuur met raad bij 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. De Raad 
van Toezicht heeft daarbij met name ook oog voor de risico’s die 
voortvloeien uit de taakuitoefening van het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Bij het vervullen van bestuursfuncties laat de Raad 
zich extern advisegatesren.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2016: Alexander Ribbink 
(voorzitter), Cees de Bruin, Madeleine de Cock Buning, Rob 
Defares, Rita Kersting, Prins Constantijn van Oranje, Willem de 
Rooij en 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 

Governance
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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 vier jaar 
en herbenoemd op 14 april 
2013 voor een periode van 
vier jaar. 

Zij zullen in april 2017 aftreden. 

In 2016 is begonnen met het 
zoeken naar een nieuwe voor-
zitter en een nieuw lid van de 
Raad van Toezicht.

Rob Defares is op 1 januari 
2010 benoemd voor een 
periode van vier jaar en her-
benoemd op 13 december 
2013 voor een periode van 
vier jaar. Rob Defares zal in 
december 2017 aftreden.

Willem de Rooij is op vier 
januari 2011 benoemd voor 
een periode van vier jaar en 
herbenoemd per 4 januari 
2015 voor een periode van 
vier jaar.

Cees de Bruin is op 12 okto-
ber 2012 benoemd voor een 
periode van vier jaar en her-
benoemd per 12 oktober 2016 
voor een periode van vier jaar.

Madeleine de Cock Buning 
is op 13 december 2013 
benoemd voor een periode 
van vier jaar. 

Rita Kersting is op  
7  november 2014 benoemd 
voor een periode van vier jaar.

Joyce Sylvester is op 1 mei 
2015 benoemd voor een 
 periode van vier jaar. 

De relevante bepalingen van 
de Governance Code Cultuur 
worden bij (her)benoemingen 
in acht genomen.
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AUDIT COMMISSIE

De door de Raad van Toezicht aangewezen Auditcommissie is in 
2016 zevenmaal bijeen gekomen, 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 Rob 
Defares (voorzitter), Cees de Bruin en Alexander Ribbink, houdt 
toezicht op de begroting en de kwaliteit van de financiële organi-
satie en rapportage.

Dit wordt vormgegeven door onder andere toezicht te houden op :

a. de werking van de interne risicobeheersing- en controlesys-
temen, waaronder het toezicht op de naleving van de  
relevante wet- en regelgeving;

b. de financiële informatievoorziening door het bestuur;
c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van  

opmerkingen van de externe accountant;
d. de relatie met de externe accountant, waaronder in  

het bijzonder zijn onafhankelijkheid;
e. het honorarium van het bestuur.

GOVERNANCE CODE CULTUUR

De principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 
zijn, zoals het een professionele organisatie betaamt, verankerd 
in de dagelijkse praktijk van het Stedelijk Museum Amsterdam. 
De principes van de Code sluiten aan bij de doelstelling, aard en 
omvang van het museum. Het Stedelijk vindt een transparante 

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR

De profielschetsen voor de Raad van Toezicht en het bestuur 
zijn te vinden op de website van het Stedelijk, en opgesteld  
op basis van de statuten van de Stichting Stedelijk Museum 
Amsterdam en de relevante bepalingen uit de Governance Code  
Cultuur.

Mede in het kader van de subsidieverstrekking door de 
Gemeente Amsterdam heeft het Stedelijk Museum een onder-
nemingsplan opgesteld en heeft zij met de Gemeente afspraken 
gemaakt over de uitvoering daarvan. Deze afspraken worden 
jaarlijks door de Gemeente Amsterdam gemonitord. 

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT 2016

De Raad van Toezicht heeft in 2016 zes keer regulier vergaderd 
met het Bestuur, bestaande uit Beatrix Ruf en Karin van Gilst. 
Daarnaast is er een extra telefonische vergadering geweest in  
het kader van de herinrichting van het museum. Buiten de verga-
deringen was er regelmatig overleg tussen de Raad van Toezicht 
en 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 2016 en de risicoanalyse besproken, evenals de 
jaarrekening 2016, in aanwezigheid van de externe accountant, 
PriceWaterhouseCoopers. 

Rob Defares 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.

http://www.stedelijk.nl/over-het-stedelijk/governance
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en integere werkwijze van belang, en een goede verdeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het bestuur van 
het museum en de Raad van Toezicht. In dit kader toetst het  
Stedelijk zijn werkwijze, statuten, website, jaarverslag en regle-
menten periodiek aan de Governance Code Cultuur en betrekt 
het museum zijn medewerkers bij de toepassing van de Code. 
In de bijlage leest u per principe van de Governance Code  
Cultuur op welke wijze dat is gebeurd. 
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