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VOORWOORD
 
Toen ik op 1 november 2017 als interim-directeur aantrad, bevond 
het museum zich middenin een mediastorm, die begon met 
krantenpublicaties en eindigde met het veelbesproken vertrek 
van Beatrix Ruf als directeur. Ik trof een gespannen situatie aan, 
waarin het vertrouwen moest terugkeren. Waarin het museum 
ook aan de buitenwacht weer duidelijk moest maken welke goede 
dingen het doet. Er is nog veel werk te doen, maar op veel gebie-
den is het Stedelijk internationaal toonaangevend – en op andere 
gebieden als bedrijfsvoering en communicatie is het museum op 
de weg terug. 

Het Stedelijk is een museum om trots op te zijn. Kloppend hart 
van het Museumplein, sterk in de stad aanwezig met dank aan 
ruim 40 Amsterdamse samenwerkingspartners. Dat er veel 
goeds gebeurt, bleek wel vlak na mijn eerste werkdag: in novem-
ber opende de tentoonstelling Jump into the Future, een selectie 
uit de omvangrijke schenking, langdurige bruikleen en aankoop 
van de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann die het museum 
in 2016 mocht ontvangen. In december volgde de opening van de 
spectaculaire nieuwe collectiepresentatie STEDELIJK BASE, vol 
topstukken uit de collectie. Over de innovatieve display, ontwor-
pen door AMO-architecten Rem Koolhaas en Federico Martelli, 
raakten de kranten niet uitgepraat. Het Stedelijk was helemaal 
gewijd aan de collectie, en even was het museum helemaal ‘af’. 
Niet echt natuurlijk, want dit museum staat bekend om zijn motto 
‘bevragen, niet bevestigen’. Het Stedelijk zoekt graag grenzen op 
en programmeert eigenzinnige en gelaagde tentoonstellingen.

Zowel Jump into the Future als STEDELIJK BASE toont de 
veerkracht van het museum als instituut. Ze laten tegelijk zien 
in welk speelveld het Stedelijk opereert. Neem bijvoorbeeld 

 

Jan Willem Sieburgh, interim-directeur Stedelijk Museum Amsterdam
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fondsen die ook dit jaar wederom genereuze steun verleenden 
aan tentoonstellingen, aankopen, publieks- en onderwijspro-
gramma’s. Zij bleven ons trouw, ondanks de negatieve publiciteit, 
en dat voelt goed. Speciale dank is het museum verschuldigd 
aan de gemeente Amsterdam, onze belangrijkste subsidiever-
strekker en eigenaar van het gebouw en de collectie, hoofdspon-
sor Rabobank Amsterdam en partner BankGiro Loterij. Door 
hen én ons publiek kan het Stedelijk de artistieke voortrekkersrol 
houden die het al bijna 125 jaar lang graag en met trots vervult.

Jan Willem Sieburgh, interim-directeur  
Stedelijk Museum Amsterdam

Thomas Borgmann en zijn genereuze gift aan het museum. 
Borgmann is een uitgesproken Stedelijk-fan, hij werd al in de 
jaren 60 gegrepen door de museumcollectie en het gebouw. 
Hij vond het Stedelijk in die tijd ‘de meest opwindende plek 
van Europa’. Logisch dat een verzamelaar met zulke goede 
herinneringen aan het Stedelijk aan dit museum denkt als hij 
ruim 200 werken wil schenken. Gelukkig wel. Maar tegelijk moet 
het museum helder zijn over mogelijke belangenverstrengeling, 
zeker als een schenking in tijd gepaard gaat met de aankoop 
van twee werken, zoals bij Borgmann het geval was. Hierbij wil ik 
nog maar eens benadrukken dat alleen het Stedelijk-team inhou-
delijke beslissingen neemt. Daarop kunnen privéverzamelaars, 
bruikleengevers, geldschieters en andere buitenstaanders geen 
invloed uitoefenen. 

De nieuwe collectiepresentatie STEDELIJK BASE is een span-
nende oplossing voor een probleem waarmee collega-musea 
wereldwijd worstelen: de collecties zijn groot en de museumzalen 
beperkt. Het is daarom onmogelijk om alles te tonen wat je in huis 
hebt. Dus hoe selecteer je? En hoe toon je de stukken op zo’n 
manier dat ze ook in deze tijd, in deze diverse stad, betekenis 
hebben? Daar is het team Stedelijk zeer druk mee geweest, ook 
achter de schermen. Het jaar stond verder in het teken van de 
voltooiing van de artistieke visie die is ontwikkeld door Beatrix Ruf.

Ik ben onder de indruk geraakt van de grondige kennis van alle 
Stedelijk-medewerkers en de vrijwilligers, van hun toewijding en 
zorg voor de collectie. Hun gedrevenheid en hoge professionele 
standaard vormen een prachtige combinatie met het dynamische 
tentoonstellingsprogramma. Dat er in het Stedelijk altijd iets te 
ontdekken en te beleven valt, wordt goed zichtbaar in dit jaar-
verslag. Dat hebben ook bezoekers ontdekt: in 2017 ontving het 
museum – na een dip in 2016 – weer meer bezoekers. Ik wil hen 
bedanken voor hun komst, evenals alle sponsoren, donateurs en PricewaterhouseCoopers 
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Inspectie schilderij Bella in het groen van Marc Chagall in het restauratie-atelier van het Stedelijk
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BERICHT VAN DE RAAD VAN 
TOEZICHT

2017 was een jaar met – naast hoogtepunten – onverwachte tegen-
slagen. Uiteindelijk werd het evenwicht hervonden en kwam de 
orga nisatie in rustiger vaarwater. Het Stedelijk Museum Amsterdam 
bewees dat het als instituut een stevig fundament heeft.

Dit bericht beslaat een uitzonderlijk roerig jaar in de geschiedenis 
van het Stedelijk Museum, met het vertrek van beide bestuurders, 
vijf wisselingen in de raad van toezicht en de soms negatieve be-
richtgeving in de media. De publieke aandacht en de wijze waarop 
het museum in het nieuws kwam, vroegen veerkracht van het 
museum en zijn medewerkers. De aanstelling van interim-directeur 
Jan Willem Sieburgh per 1 november bracht rust waardoor iedereen 
zich weer kon richten op zijn kerntaken. 
Tegelijkertijd was 2017 een jaar vol hoogtepunten: de Schiphol 
Entree werd getransformeerd tot publieksvriendelijke ruimte waar 
mensen gratis video’s uit de collectie kunnen kijken en de nieuwe 
collectiepresentatie STEDELIJK BASE gaat open. Het Stedelijk 
ontving meer bezoekers dan in 2016 en de programmering kreeg 
geregeld mooie beoordelingen, van zowel publiek als pers. De 
waardering voor het museum was in 2017 opnieuw hoog, ook van 
toeristen die het Stedelijk in steeds grotere aantallen ontvangt.

Als publieke instelling die met publiek en privaat geld wordt 
gefinancierd, wil het museum transparant zijn en zich publiek 
verantwoorden. De raad van toezicht besloot direct nadat Beatrix 
Ruf terugtrad als directeur, het toezicht te evalueren en startte 
twee onafhankelijke onderzoeken. Onderzocht worden de 
governance en de schijn van belangenverstrengeling. Daarnaast 
wordt gekeken of de beloningsregelgeving en de Wet Normering 
Topinkomens goed zijn nageleefd door het bestuur. In december Madeleine de Cock Buning, ad interim-voorzitter raad van toezicht 
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raad heeft in deze gesprekken grote betrokkenheid en vertrou-
wen ervaren en is de gemeente, subsidieverstrekker en eigenaar 
van de collectie en het gebouw, daarvoor zeer erkentelijk.

In de loop van 2018 zullen de uitkomsten van de onderzoeken be-
kend worden. De raad verwacht dat 2018 vooral een transitiejaar 
zal zijn waarin gebouwd wordt aan een robuustere organisatie en 
de evaluatie van de aanbevelingen. Dat vraagt inspanningen van 
alle betrokkenen én een open en lerende houding om daar waar 
nodig te verbeteren en aan te passen. 
Er ligt een stevig fundament, in bijna 125 jaar opgebouwd, niet 
alleen door de uitzonderlijke collectie die het museum in beheer 
heeft, maar vooral door het team van medewerkers die het insti-
tuut maken.

De raad wil zijn grote waardering uitspreken voor deze me-
dewerkers, die met betrokkenheid, professionaliteit en inzet, 
soms onder lastige omstandigheden, hun werk hebben gedaan. 
Speciale dank gaat uit naar de sponsoren en relaties die het 
museum financieel of op een andere manier ondersteunen in 
onze tentoonstellingen, publieksprogramma’s, onderzoek of de 
aanpassingen aan het gebouw mogelijk maken. Ten slotte dankt 
de raad Karin van Gilst en Beatrix Ruf voor hun bijdragen aan 
het museum. De raad is Beatrix Ruf daarnaast erkentelijk voor 
haar artistieke visie, die in 2017 concreet zijn beslag kreeg in het 
museum.

Madeleine de Cock Buning,
ad interim-voorzitter raad van toezicht 

besloot de raad van toezicht na overleg met de gemeente 
Amsterdam beide onderzoeken over te dragen aan de gemeente. 
Daarnaast vroeg de gemeente aan de Amsterdamse Kunstraad 
advies over de toekomst van het Stedelijk in de stad en de wereld.

De raad van toezicht kijkt uit naar de conclusies en aanbeve-
lingen van de onderzoeken en het advies van de Amsterdamse 
Kunstraad, die in de loop van 2018 worden verwacht. De raad 
heeft intussen niet stilgezeten: in 2017 zijn er competenties 
ingehuurd om de organisatie te verbeteren en wordt er gekeken 
naar versterking van de governance, integriteit en bedrijfsvoe-
ring. Het doel is de organisatie van het museum slagvaardiger 
en toekomstbestendig te maken. De raad streeft ook meer trans-
parantie na. Zo is er intensief contact en zijn er vele een-op-een-
gesprekken met de belangrijkste betrokkenen van het museum, 
zeker na vertrek van Beatrix Ruf als directeur. Particuliere en 
zakelijke donateurs en de fondsen die het museum financieel on-
dersteunen worden op de hoogte gehouden van de onderzoeken 
en over de maatregelen die de raad neemt om de organisatie te 
verbeteren. 

De raad wil wachten met de benoeming van een nieuw bestuur 
tot na afronding van de onderzoeken. Ook de benoeming van een 
nieuwe voorzitter en nieuwe leden van de raad van toezicht zullen 
pas daarna plaatshebben. Wel wordt begin 2018 een nieuw lid 
benoemd met financiële kennis en ruime ervaring in het publieke 
domein omdat de raad onmiddellijke versterking op dat gebied 
noodzakelijk acht. 

De raad van toezicht overlegde geregeld met de gemeente 
Amsterdam over de gang van zaken. In het laatste kwartaal van 
2017 werden deze contacten intensiever. Onderwerpen van 
gesprek waren de onderzoeken, de benoeming van de tijdelijk 
bestuurder en de werving van nieuwe leden voor de raad. De PricewaterhouseCoopers 
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HOOFDSTUK 1:  
Bijzondere 

programmering

Het Stedelijk Museum Amsterdam toont moderne 
en hedendaagse kunst en vormgeving van wereld-
klasse. Het museum presenteert in 2017 niet alleen 
een spannend tentoonstellingsprogramma, maar 
ook een nieuwe én spectaculaire herindeling van 
het gebouw. 

19
tentoonstellingen

Audiotour in

6 
talen

30 
zalen

Jump into the Future  1.350 M2

STEDELIJK BASE 
PART 1

365
dagen per jaar

open
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Het Stedelijk Museum heeft met 95.000 objecten de grootste 
collectie moderne en hedendaagse kunst en vormgeving in 
Nederland in beheer. Het museum is daarop buitengewoon trots. 
Ook omdat bijna 125 jaar verzamelen een collectie heeft opgele-
verd die internationaal toonaangevend is. 
Een belangrijke vraag is hoe het museum met die omvangrijke 
collectie in de toekomst wil omspringen. Een tweede, minstens 
zo belangrijke vraag is hoe het museum zijn verhalen kan ver-
tellen op een manier die past bij een snel veranderende wereld 
én bij een stad met een divers samengestelde bevolking. De 
collectie van het Stedelijk is immers grotendeels eigendom van 
de gemeente Amsterdam, net als het gebouw waarin de collectie 
wordt getoond. 
Het Stedelijk heeft altijd eigenzinnige tentoonstellingen georga-
niseerd. In 2017 wil het museum ook aandacht genereren voor 
de beperktheid van de Westerse kunsthistorische canon door 
deze aan te vullen met nieuwe gezichtspunten. Het Stedelijk wil 
via een gelaagd tentoonstellingsprogramma een breed publiek 
aanspreken. Dat programma moet toegankelijk zijn, maar tegelijk 
ook nieuwe inzichten en verdieping bieden. 
Onder leiding van Beatrix Ruf krijgt in 2017 een nieuwe artistieke 
visie vorm waarin onderzoek en het definiëren van nieuwe wegen 
centraal staan. Met de eigen collectie als uitgangspunt gaat het 
Stedelijk-team onder het motto ‘bevragen, niet bevestigen’ op 
zoek naar kunstenaars die tot nu toe over het hoofd zijn gezien, 
en naar verhalen die nog niet door het museum zijn verteld. 
Deze visie wordt concreet in drie nieuwe programmalijnen: 
STEDELIJK BASE, STEDELIJK TURNS en STEDELIJK NOW. 
Er komt ook meer aandacht voor performancekunst binnen de 
programmering, met de aanstelling van een conservator time 
based media en performance. Deze programma’s krijgen elk een 
eigen plek in het museum. Dat leidt tot de herindeling van het 
museumgebouw. 
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Voor het gedurfde ontwerp werken de architecten nauw samen 
met Tata Steel Nederland, dat de innovatieve stalen wanden 
mogelijk maakt. De herinrichting wordt ook gebruikt voor verbe-
teringen aan plafond en verlichting, zodat de ruimte verder wordt 
geoptimaliseerd.
De collectiepresentatie, die half december opengaat voor 
publiek, krijgt wereldwijd aandacht. De reacties van het publiek 
zijn overwegend positief: de bezoeker wordt een flaneur en kan 
zijn eigen verhaal maken. Ook de meeste recensenten zijn en-
thousiast. Kritische kanttekeningen zijn er ook, bijvoorbeeld over 
de overdaad aan getoonde werken en de ruimte die zij krijgen. 
In Het Parool staan op één dag een twee- en een viersterren-
recensie naast elkaar.
Bij STEDELIJK BASE verschijnt een audiotour in zes talen 
en een nieuwe publieksgids in zowel Nederlands als Engels 
waarin 100 iconische werken zijn uitgelicht. 

STEDELIJK BASE

In STEDELIJKE BASE draait alles om de collectie, letterlijk de 
basis van het museum, die in 2017 de ruimte krijgt. Geselecteerd 
zijn circa 700 werken uit de periode 1880 tot heden. Voor de 
eerste keer in de geschiedenis van het museum worden kunst en 
vormgeving naast elkaar getoond, waardoor zichtbaar wordt hoe 
deze elkaar wederzijds hebben beïnvloed.  
BASE bestaat uit twee delen; de presentatie van werken uit 
1880-1980 begint in de ABN AMRO-zaal en krijgt een vervolg in 
de VandenEnde Foundation Zaal op de eerste verdieping, waar 
kunst van 1980 tot heden is te zien. De bezoeker komt in BASE in 
aanraking met werken van uiteenlopende kunstenaars en vorm-
gevers als Piet Mondriaan, Kazimir Malevich, Charley Toorop, 
Gerrit Rietveld, Ed van der Elsken, Nola Hatterman, Iris Kensmil, 
Jeff Koons, Anselm Kiefer, Maarten Baas, Nan Goldin en 
Marlene Dumas. 
Het tentoonstellingsontwerp voor de ABN AMRO-zaal, een 
ruimte van 1.350 m2, is spectaculair en veelbesproken. AMO-
architecten Rem Koolhaas en Federico Martelli ontwerpen 
samen met Beatrix Ruf een eigentijds stadslandschap dat 
bestaat uit vrijstaande wanden van staal. Uitgangspunt van deze 
scenografie is dat bezoekers hun eigen parcours uitstippelen, 
zodat ze zelf verrassende dwarsverbanden kunnen ontdekken. 
De display is een manier om ook jongere bezoekers, gewend aan 
snelle informatievergaring via internet, voor kunst en vormgeving 
te interesseren.  
De opstelling beoogt geen versnelde doorloop door een complex 
verhaal. Bezoekers worden juist uitgedaagd om langer en op een 
andere manier naar hun favoriete werken te kijken – en om nieu-
we favorieten te creëren. Een van de bijzondere architectonische 
oplossingen is die voor Harrenstein-slaapkamer uit 1926, waar 
een dakterras op is gezet. Eenmaal boven kunnen bezoekers de 
opstelling in een oogopslag zien.  

De nieuwe collectiepresentatie STEDELIJK BASE
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Goed uitzicht op de collectiepresentatie STEDELIJK BASE vanaf het terras op de Harrensteinkamer
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‘De presentatie zit vol verrassende dwarsverbanden, 
maar heeft ook een heldere tijdlijn. Daardoor zal voor 
de bezoekers steeds duidelijk zijn in welke periode in 
de kunstgeschiedenis zij zich bevinden’
–  Margriet Schavemaker, co-curator STEDELIJK BASE

‘In STEDELIJK BASE kan de bezoeker zelf zijn route 
bepalen, in een omgeving die uitnodigt tot flaneren. 
Bezoekers kunnen hun eigen verhalen samenstellen 
en relaties leggen, ook doordat kunst en design naast 
elkaar te zien zijn. Elk object, van schilderij tot sculptuur, 
van foto tot meubel, is even belangrijk in het ervaren van 
de collectie. De interactie met het publiek maakt deze 
nieuwe collectiepresentatie echt van deze tijd’ 
– Beatrix Ruf, voormalig directeur Stedelijk Museum

‘De wanden zal de bezoeker eerder ervaren als scher-
men dan als muren. Hij bepaalt zelf zijn route en kan 
steeds een andere richting inslaan, alsof hij in een stad 
loopt en telkens iets nieuws ontdekt’
 – Rem Koolhaas, architect STEDELIJK BASE Bezoekers in STEDELIJK BASE

Architect Rem Koolhaas opent STEDELIJK BASE
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Bestuursvoorzitter Tata Steel Nederland Theo Henrar

‘Het staalgebruik in STEDELIJK BASE is enorm innovatief’
De samenwerking met het 
Stedelijk en AMO heeft Tata Steel 
Nederland als bijzonder prettig en 
inspirerend ervaren. ‘Natuurlijk is 
het zoeken als je grenzen verlegt, 
het vinden van de optimale sa-
menstelling en afwerking duurde 
even. Het is tegelijk fantastisch om 
zo te kunnen pionieren. Innovatie 
past heel goed bij ons bedrijf, 
dat werkt aan steeds nieuwere 
producten en een duurzamere 
productie. Staal kun je altijd om-
vormen tot nieuwe producten, dat 
gaat zelfs nog met een 150 jaar 
oude brug.’ 
De stalen wanden zijn niet alleen 
dragers geworden van de kunst, 
maar vormen ook een intrinsiek 
onderdeel van het ontwerp. Reden 
voor Tata Steel Nederland om de 
collectiepresentatie met materiaal 
en vakmanschap te ondersteu-
nen. ‘We hebben ons voor vijf 
jaar aan STEDELIJK BASE 
verbonden en met genoegen. Als 
het even kan, nemen we klanten 
en relaties mee naar het museum 
om STEDELIJK BASE, de stalen 
wanden en de prachtige kunst te 
laten zien.’

Wie rondwandelt in de nieuwe 
collectiepresentatie STEDELIJK 
BASE kan niet om de bijzondere 
stalen wanden heen, een ontwerp 
van AMO-architecten Rem 
Koolhaas en Federico Martelli. 
Al even bijzonder is de naadloze 
manier waarop de stalen wanden 
op elkaar aansluiten. ‘Dat is enorm 
innovatief: het staal is na uitwalsen 
gelasercut zodat de platen heel 
precies passen,’ zegt Theo 
Henrar (59), directievoor zitter van 
Tata Steel Nederland ‘Zo’n staalre-
cept op maat vergt vakmanschap 
en is niet eerder vertoond. Zonder 
overdrijven mogen we spreken van 
een wereldprimeur.’  
De directievoorzitter loopt trots 
rond in ABN AMRO-zaal. ‘Ik ben 
fan van de Cobragroep, van Karel 
Appel en vooral van Willem de 
Kooning, zij krijgen hier gelukkig 
alle ruimte.’ Werden hiervoor in 
deze ruimte bij elke tentoonstelling 
nieuwe wanden geplaatst, deze 
opstelling staat voor minimaal vijf 
jaar. ‘De wanden, waarin liefst 180 
ton staal is verwerkt, voldoen aan 
de strengste eisen. Er zijn zelfs 
botsproeven uitgevoerd om de 
stabiliteit te testen. Dat moet wel 
als er zulke kostbare werken aan 
worden opgehangen. Uiteindelijk 
zijn deze stalen wanden zelfs 
sterker dan de buitenmuren.’ 
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CHRIS BEEKMAN –  
DE AFVALLIGE
In een jaar waarin zowel De Stijl als 
de Russische Revolutie zijn 100-jarig 
jubileum viert, kiest het Stedelijk ervoor 
om een afvallige van De Stijl-beweging 
te presenteren: schilder en communist 
Chris Beekman (1887–1964). Beekmans 
werk uit de beginjaren van De Stijl laat 
een grote vrijheid zien in geometrische 
vorm en kleur. Nadat Beekman twee jaar 
een actieve rol binnen De Stijl speelde, 
kreeg hij in 1919 ruzie met De Stijl-
voorman Theo van Doesburg. Aanleiding 
is een politieke actie: een petitie van 
kunstenaars gericht aan de Nederlandse 
regering om de communicatie met 

Russische geestverwanten weer 
mogelijk te maken. Van Doesburg verwijt 
Beekman De Stijl te willen politiseren en 
het komt tot een breuk. Beekman, die als 
enige van De Stijl met Kazimir Malevich 
correspondeert, blijft aanvankelijk 
abstract werken, maar komt tot de con-
clusie dat abstractie een doodlopende 
weg is: de revolutie is meer gebaat bij 
figuratieve kunst met een sterk sociale 
inslag. In de tentoonstelling, waar 80 
werken worden getoond, is Beekmans 
breuk met De Stijl goed te volgen. De 
tentoonstelling brengt, naast zijn werk 
van direct voor, tijdens en na de De Stijl-
periode, ook de directe context waarin 
Beekman werkte in beeld.

STEDELIJK TURNS

De collectie van het Stedelijk omvat uiteenlopende perspectieven 
op ontwikkelingen in de beeldende kunst en vormgeving. Deze 
meerstemmigheid vormt het uitgangspunt van het onderzoek naar 
de collectie in STEDELIJK TURNS. In 2017 leidt dit onderzoek tot 
verschillende tentoonstellingen en presentaties, van een verras-
sende tentoonstelling over de ‘vergeten’ De Stijl-kunstenaar Chris 
Beekman (1887-1964) tot een presentatie van de schilderijen en 
litho’s van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet (1901-1985), verza-
meld in de periode dat Edy de Wilde directeur was.
In STEDELIJK TURNS wordt de collectie niet alleen op objectniveau 
onderzocht, maar ook aan de hand van sociale en politieke thema’s. 
Dat leidt tot de ‘herontdekking’ en presentatie van werken uit de col-
lectie waarvan sommige niet eerder in het museum te zien waren. 
In 2017 is Ik ben een geboren buitenlander een belangrijk voorbeeld 
van dit onderzoek. Aan de hand van werken uit de collectie van 
kunstenaars als Marlene Dumas, Remy Jungerman, Armand Baag 
en Ed Hart wordt getoond hoe kunstenaars nu en in het verleden de 
gevolgen van migratie hebben verbeeld en in perspectief geplaatst. 
Een andere tentoonstelling die het museum onder de vlag van 
STEDELIJK TURNS toont, is Oplossing of utopie? Ontwerpen 
voor vluchtelingen. Hierin presenteert het museum 50 recente 
projecten voor vluchtelingen van internationale ontwerpers. Een 
deel wordt getoond op het terrein van creatieve broedplaats 
Lola Lik bij het asielzoekerscentrum in de oude Bijlmerbajes 
in Amsterdam. Ten slotte toont het museum in 2017 politieke 
affiches uit het Rusland van de jaren 1920 en 1930. Vanwege 
de publieke functie was het affiche destijds een aantrekkelijk 
medium voor kunstenaars die een bijdrage wilden leveren aan 
de socialistische heilstaat. Naast affiches worden ook boeken, 
een schilderij van Kazimir Malevich en de film Oktober (1927) van 
Sergei Eisenstein getoond, met de beroemde scène waarin het 
Winterpaleis in Sint-Petersburg wordt bestormd.

Chris Beekman, Smederij, 1917. Olieverf op doek,  
88 x 100 cm, collectie Stedelijk Museum Amsterdam
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Conservator fotografie Hripsimé Visser

‘Tentoonstelling De verliefde camera was mijn revanche’
De verliefde camera van Ed van 
der Elsken (1925-1990) in het 
Stedelijk werd door de Britse krant 
The Guardian uitgeroepen tot 
dé fototentoonstelling van 2017. 
Conservator van de tentoonstel-
ling was Hripsimé Visser (62). Zij 
maakte ruim 25 jaar eerder, in 
1991, ook een andere grote Van 
der Elsken-tentoonstelling in het 
Stedelijk, Once Upon a Time. 
‘Mijn eerste Van Der Elsken-
tentoonstelling realiseerde ik op 
basis van Van der Elskens keuze 
voor zijn laatste boek, maar ik 
was niet helemaal tevreden. Ik 
vond de presentatie te klassiek, 
niet in overeenstemming met 
zijn mentaliteit. Te zien waren 
vrijwel uitsluitend ingelijste foto’s. 
De verliefde camera was mijn 
revanche. Ik werkte er twee jaar 
naartoe, deed veel onderzoek en 
had contact met de erven, bij wie 
nog veel werk van Van der Elsken 
was. Het doel was een levendig 
overzicht waarin ook aandacht zou 
zijn voor zijn boeken en zijn films.’ 
Visser vond het belangrijk om de 
veelzijdigheid van Van der Elsken 
te laten zien. ‘Hij was bohemien, 
avonturier en chroniqueur van het 
stadsleven maar ook een echte 
regisseur. Van der Elsken was een 
straatfotograaf die mensen be-
naderde en ze uitdaagde, hij wist 

exact hoe hij het hebben wilde.’ 
De verliefde camera was een 
publiekssucces en de kritieken 
in Nederland waren lovend. 
‘Ed van der Elsken verdient zijn 
ereplek,’ schreef de Volkskrant. 
De tentoonstelling was zo goed 
dat hij doorreisde naar Jeu de 
Paume in Parijs en begin 2018 naar 
Fundación MAPFRE in Madrid. 
‘Dat is de kracht van de naam Ed 
van der Elsken, dan ga je bijna 
vanzelf naar het buitenland,’ zegt 
Visser bescheiden. Ze roemt de 
samenwerking met ontwerper 
Jeroen de Vries. ‘Jeroen is gewend 
aan samenwerking met filmmakers 
en fotografen en wordt door hen 
gewaardeerd. Hij durft ook veel. De 
enorme blow-ups van foto’s en de 
filmschermen waren zijn idee, net 
als de gelaagde vitrines. Van der 
Elsken hield ook enorm van techni-
sche vernieuwingen, hij was altijd 
bezig met presentatievormen en 
platforms waarop hij zijn werk kon 
laten zien, dus ik denk dat hij onze 
aanpak zeker had gewaardeerd.’ 
Na het succes van De verliefde 
camera hebben meer musea inte-
resse getoond. De vraag is of deze 
tentoonstelling nog verder kan 
doorreizen: ‘Fotografie is kwets-
baar en kan maar een beperkte 
periode worden getoond. Het is 
een vergankelijk medium.’ 
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werken voor het eerst in Nederland te zien. Half april presenteert 
het museum een overzichtstentoonstelling van de Amerikaanse 
kunstenaar Seth Price (1973). Price beperkt zich niet tot één 
medium of stijl, maar verkent nieuwe terreinen als digitale mani-
pulatie en culturele transformatie. De tentoonstelling is gemaakt 
in samenwerking met Museum Brandhorst in München en is daar 
te zien vanaf oktober 2017.

‘Ik zie Seth Price als een sleutelfiguur in zijn bena-
dering van technologie en artistiek auteurschap. Zijn 
oeuvre wordt gekenmerkt door een verwantschap 
met technologische vooruitgang en de impact die 
de hedendaagse digitale cultuur op ons leven heeft. 
Tegelijkertijd is zijn werk ook doordrenkt met scepsis 
over deze vooruitgang’ 
– Beatrix Ruf, voormalig directeur Stedelijk Museum 

STEDELIJK NOW

Onder de noemer STEDELIJK NOW presenteert het museum 
een dynamisch en divers tentoonstellingsprogramma. Centraal in 
STEDELIJK NOW staat de wijze waarop kunst en kunstenaars re-
ageren op dat wat er in de samenleving en de kunst gebeurt. Het 
gaat hierbij niet alleen om kunstenaars uit het heden, maar ook 
die uit het verleden. Zo opent in februari een grote overzichtsten-
toonstelling van de beroemde Nederlandse fotograaf Ed van der 
Elsken (1925-1990). Deze wordt door 271.000 mensen bezocht. 

In mei opent een solotentoonstelling van de Nederlandse foto-
graaf Rineke Dijkstra (1959), Aanleiding is de onderscheiding met 
de prestigieuze Hasselblad Award. Het Stedelijk volgt en verza-
melt Dijkstra’s werk al sinds de jaren 1990. Van haar magistraal 
gecomponeerde foto’s en video’s zijn in deze tentoonstelling drie 

Tentoonstelling Seth Price – Social Synthetic,  
Stedelijk Museum Amsterdam

Rineke Dijkstra, Amy, The Krazy 
House, Liverpool, December 23, 2008 
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‘De kunsthistorische waarde van deze schenking 
is gigantisch. Neem alleen al de zaal met foto’s van 
Wolfgang Tillmans, de Duitse fotograaf die sinds eind 
jaren tachtig op niets verhullende wijze zijn persoonlij-
ke leven en dat van zijn vrienden vastlegt’ 
– NRC Handelsblad, 25 november 2017

‘De collectie Borgmann past uitstekend bij de collectie 
die het Stedelijk al bezit. Met een groot deel van 
de kunstenaars maakten we eerder tentoonstellin-
gen. Van sommige kunstenaars hadden we enkele 
werken, en nu een hele groep. Dat is van een grote en 
uitzonderlijke meerwaarde, zo’n donatie overkomt een 
museum maar zelden’ 
–  Martijn van Nieuwenhuyzen, conservator 

hedendaagse kunst, Stedelijk Museum 

Ook de Poolse kunstenaar Edward Krasiński (1925-2004) krijgt 
onder de vlag van STEDELIJK NOW een solotentoonstelling. 
Krasiński is de hoofdrolspeler in de Poolse avant-garde in de 
jaren 1960 en 1970 en zijn werk wordt momenteel herontdekt door 
jonge kunstenaars en curatoren. De tentoonstelling, die eerder te 
zien was in Tate Liverpool, omvat zijn gehele artistieke loopbaan 
en benadrukt zijn experimentele benadering in het maken van 
objecten, ruimtelijke installaties en tentoonstellingen. 
Het jaar wordt afgesloten met de tentoonstelling Jump into the 
Future. In liefst 30 zalen toont het museum werk uit de jaren 1990 
en 2000, een selectie hoogtepunten uit de schenking, bruikleen 
en aankoop van de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann. De 
collectie Borgmann vertegenwoordigt kunst uit een belangrijk 
tijdsgewricht waarin kunstenaars mobieler worden en de studio-
praktijk verandert. Kunstenaars realiseren projecten ter plekke, 
bereizen de wereld en laten traditionele kunstcategorieën los. 
Het onderscheid tussen schilders, beeldhouwers en videokun-
stenaars vervaagt en verschillende kunstvormen worden naast 
en door elkaar gebruikt. Het begrip ‘installatie’ treedt op de 
voorgrond, waarbij de aandacht verschuift van het individuele 
kunstobject naar de ruimtelijke presentatie van (groepen) werken. 
Dit alles wordt zichtbaar gemaakt in de tentoonstelling. 

Wolfgang Tillmans, Jump into the Future – Art from the 
90’s and 2000’s. The Borgmann Donation
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Martin Kippenberger, Heavy Burschi, 1989-1991 
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Floormanager Niels Staats

‘Indrukwekkend als kunstenaars iets speciaal voor het Stedelijk maken’ 
en de Oostenrijkse kunstenaar 
Heimo Zobernig, die nieuw is in 
de collectie van het Stedelijk. De 
samenstelling van de verzameling 
is enorm gevarieerd; er zijn 
schilderijen, installaties, collages, 
sculpturen, fotografie, werk op 
papier en film.’ De artistieke visie 
komt van de conservator. De 
vraag aan ons is of deze visie te 
realiseren is en hoe we dat zo 
goed mogelijk kunnen doen.’ 
Voor Jump into the Future heeft 
een aantal kunstenaars werk 
speciaal voor deze tentoonstelling 
gemaakt. ‘De Schotse kunstenaar 
Lucy McKenzie, met wie het 
Stedelijk al eerder werkte, maakte 
met assistenten bijvoorbeeld een 
enorme muurschildering, een fries 
gebaseerd op een beeld uit de film 
A Clockwork Orange. Het is weer 
overgeschilderd nadat de tentoon-
stelling was afgelopen. Jammer 
misschien, maar dat hoort erbij. 
Kunstenaars ter plekke iets laten 
maken, is praktisch uitdagend. We 
willen hierbij vooral faciliterend 
zijn en gaan als team zelden voor-
bij aan wat een kunstenaar wil.’

‘De schenking van de Duitse ver-
zamelaar Thomas Borgmann was 
met 217 werken omvangrijk, vaak 
zijn het ook nog clusters van ver-
schillende objecten. Omvangrijk 
is ook de tentoonstelling Jump 
into the Future die volgde: in liefst 
30 zalen was vanaf november 
2017 een selectie te zien van de 
Borgmann-collectie, die ook aan-
kopen en bruiklenen bevat’, zegt 
Niels Staats (43). 
De floormanager coördineerde 
de tentoonstellingsbouw. ‘Je 
moet me zien als iemand die 
verantwoordelijk is voor het 
realiseren van de tentoonstelling, 
die ervoor zorgt dat de inrichting 
die de conservatoren bedachten, 
ook echt werkelijkheid wordt. Ik 
houd contact met veel partijen: 
de conservatoren, projectleiders, 
restauratoren, art handlers die de 
kunstwerken installeren, externe 
partijen die bouw- en schilderwerk 
uitvoeren. Zonder deze mensen 
zou ik mijn werk niet kunnen 
doen.’  
Bijzonder aan Jump into the 
Future is het tijdperk waarin de 
kunstwerken zijn gemaakt: ‘Het 
gaat om kunstenaars die in de 
jaren 1990 en 2000 doorbraken, 
onder wie de Amerikaanse kun-
stenaar Matt Mullican, de Duitse 
kunstenaar Cosima von Bonin 
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STEDELIJK CONTEMPORARY

Onderdeel van STEDELIJK NOW is Stedelijk Contemporary. Via 
dit programma geeft het museum jonge, talentvolle kunstenaars 
een podium en ondersteunt hen in hun ontwikkeling. Dit doet het 
museum door als partner te fungeren en in sommige gevallen op te 
treden als opdrachtgever, waarbij fair practice het uitgangspunt is. 
Voor het Stedelijk is het opbouwen van een duurzame relatie met 
kunstenaars zeer belangrijk – zij definiëren het heden en geven de 
collectie van de toekomst een gezicht. 

In 2017 toont het Stedelijk onder de vlag van Stedelijk 
Contemporary het tweede deel van de tentoonstelling van de 
Amerikaanse kunstenaar Jordan Wolfson (1980), getiteld TRUTH/
LOVE. Centraal staat de animatronic Female figure (2014), een 
robotsculptuur die is uitgerust met sensoren waarmee het werk 
interactie aangaat met het publiek. Wolfsons werk laat zien wat 

de invloed is van (digitale) technologie op menselijke relaties.
Het werk van de Duitse Jana Euler (1982) is ronduit energiek. 
Euler werkt op het snijvlak van schilderkunst, beeldhouwkunst en 
tekst en maakt speciaal voor haar tentoonstelling in het Stedelijk 
drie werken, waaronder het omvangrijke doek After Supper en 
een zaalbank van 20 meter. De Zuid-Afrikaanse Zanele Muholi 
(1972) geeft met haar fotoseries op indrukwekkende wijze een 
gezicht aan de LHBTQI -gemeenschap in haar land. In de mul-
tidisciplinaire installatie The Crossing van Carlos Motta (1978) 
staan videoportretten van elf LHBTQI-vluchtelingen centraal. 
Naast de video’s worden in deze tentoonstelling historische voor-
werpen gepresenteerd uit de collecties van het Rijksmuseum, het 
Tropenmuseum en Amsterdam Museum. 

‘Het Stedelijk introduceert Jordan Wolfson als een kun-
stenaar die inspiratie vindt in de digitale samenleving’
– De Groene Amsterdammer, 26 januari 2017

‘Geweldig dat het museum ruimte geeft aan ten-
toonstellingen die andere culturen en perspectieven 
belichten!’ – bezoeker 

Jordan Wolfson, Female Figure, 2014

Jana Euler – High in Amsterdam, The Sky in Amsterdam, 
2017, Stedelijk Museum Amsterdam
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‘Graag meer museumsolo’s als die van Zanele Muholi in de toekomst’ 

Conservator-in-opleiding Fabienne Chiang

Het Stedelijk is uniek in het wer-
ken met levende kunstenaars. Wat 
is volgens Chiang zo bijzonder 
aan het werk van Muholi? ‘Ik 
vind het geweldig werk. Het is 
esthetisch mooi en Zanele snijdt 
tegelijk een belangrijk onderwerp 
aan. Ik ben geïnteresseerd in iden-
titeitspolitiek en ben nieuwsgierig 
naar hoe kunstenaars en musea 
omgaan met wat er in de wereld 
gebeurt. Zanele maakt deel uit van 
de LHBTQI-gemeenschap en foto-
grafeert vanuit een insider-positie. 
Het was enorm inspirerend om 
haar te ontmoeten. Zanele’s hele 
leven is een en al activisme – al 
vanaf haar eerste werk Only Half 
the Picture gaat het over stereoty-
pering van haar gemeenschap en 
de gevolgen daarvan. Het succes 
en het geld dat ze met haar kunst 
verdient, geeft ze terug aan haar 
gemeenschap in Zuid-Afrika, dat 
vind ik een mooi gebaar.’  
Chiang is tevreden over het resul-
taat en over de reacties van bezoe-
kers, van wie sommige aangaven 
dat ze het gevoel hadden ‘gekend’ 
te zijn. ‘Ik wens het Stedelijk in de 
toekomst vooral méér van dit soort 
museumsolo’s toe.’

Het Stedelijk houdt van het verleg-
gen van grenzen. Zo presenteerde 
het museum in de zomer van 
2017 de eerste museumsolo in 
Nederland van de Zuid-Afrikaanse 
visueel activist en fotograaf 
Zanele Muholi. De zichtbaarheid 
van zwarte homo-, lesbische en 
transgender-gemeenschappen 
in Zuid-Afrika, die maar al te vaak 
slachtoffer worden van discrimina-
tie en gewelddadigheden, speelt 
een centrale en vitale rol in haar 
oeuvre.  
Fabienne Chiang (23), conserva-
tor-in-opleiding en bezig met de 
master Museumconservator aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam, 
werkte mee aan de tentoonstel-
ling. ‘Ik kwam in februari 2017 bij 
het Stedelijk en kon er min of meer 
meteen mee aan de slag. Dat was 
enorm spannend natuurlijk voor 
mij als beginnend conservator. We 
hadden geluk dat de kunstenaar 
drie weken artist in residence was 
bij CBK Zuidoost. Maar een groot 
deel van de tijd was ze in Zuid-
Afrika of op reis en moesten we 
veel per mail afhandelen. Zanele 
gaf haar eigen input op onze 
selectie van werken, maar ze was 
het met veel van onze beslissin-
gen eens. De samenwerking met 
haar en haar galerie, Stevenson, 
verliep voorspoedig.’ 
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COMEBACK KEITH HARING

In het Stedelijk is vanaf 12 oktober het 
velum van Keith Haring (1958-1990) weer 
te zien. De Amerikaanse kunstenaar 
en activist beschilderde het doek, dat 
dient om daglicht te filteren, in 1986 
speciaal voor zijn solotentoonstelling in 
het Stedelijk. Voor deze tentoonstelling 
wilde Haring niet alleen bestaande 
werken aan de muur hangen, hij stond 
erop ook nieuw werk te maken. Hij be-
schilderde het doek van 12 bij 20 meter 
in één dag met spuitbusverf op de vloer 
in één van de museumruimtes. Daarvan 
maakte hij een energieke performance: 

onder toeziend oog van fotografen en 
journalisten bewoog hij zich, op hip-
hop-muziek, met een ritmische snelheid 
al schilderend over het doek. Hij vulde 
het met tekeningen van dansende 
en gebarende poppetjes, kruipende 
baby’s en krioelende beesten. Dit doek, 
bekend geworden als het ‘velum van 
Keith Haring’, werd gespannen onder 
de glazen kap boven de historische trap. 
Het was direct een publiekslieveling. Na 
ruim dertig jaar en een restauratie is het 
opnieuw te bewonderen. 

Keith Haring, Untitled (velum), 1986, collectie Stedelijk 
Museum Amsterdam

Keith Haring, Untitled (velum), 1986, collectie Stedelijk Museum Amsterdam 
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De collectie vormt het hart van het Stedelijk Museum 
Amsterdam en moet ook voor toekomstige generaties 
worden bewaard. Beheer en behoud zijn belangrijke 
taken van het Stedelijk. In 2017 wordt de collectie 
verder aangevuld, is er een aantal bijzondere 
restauratie- en onderzoeksprojecten en wordt een 
kunsttransportkist ontwikkeld.

HOOFDSTUK 2  
Zorg voor de collectie

700
objecten 

in de nieuwe 
collectie presentatie  
STEDELIJK BASE

95.000
werken 

in de 
collectie

12.000
objecten  

die van plaats 
veranderen

3.300
bezoekers  

van de 
bibliotheek

27
langdurende

bruiklenen  
IN

 

515
bruiklenen  

UIT
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De collectie van het Stedelijk Museum is lokaal, nationaal en 
internationaal onderscheidend en kent een eigenzinnige verza-
melgeschiedenis die het DNA van het instituut sterk bepaalt.  
Tot de kerntaken van het Stedelijk Museum behoren – naast 
het presenteren van de collectie in tentoonstellingen – het 
verzamelen, de opslag en transport van objecten, de uitgifte en 
aanvraag van bruiklenen, conservering, restauratie, registratie en 
documentatie. 

COLLECTIEMOBILITEIT

De in 2017 ingevoerde drie programmalijnen hebben enorme 
consequenties: de zogenoemde collectiemobiliteit is in 2017 on-
gekend groot, liefst 12.000 objecten veranderen van plaats. Dat 
is 66 procent meer dan in de voorgaande jaren. De grote hoeveel-
heid inkomende en uitgaande bruiklenen zorgen voor veel werk: 
er moeten conditierapporten worden opgesteld, werken ingelijst 
en speciale transporten worden georganiseerd.  
In 2017 maken interne en externe restauratoren alleen al voor 
bruiklenen 517 conditierapporten. Bij de op- en afbouw van ten-
toonstellingen worden 864 bruiklenen op conditie gecontroleerd. 
Ook de nieuwe collectiepresentatie STEDELIJK BASE betekent 
dat vele honderden werken op conditie moeten worden bekeken 
en tenslotte behandeld, ingelijst en geprepareerd voor installatie. 
Hetzelfde geldt voor de grote schenking, aanwinst en bruikleen 
van Thomas Borgmann en de hieruit voortvloeiende tentoonstel-
ling. De ontmanteling van de resterende zalen van de collectie -
opstelling met toegepaste kunst en vormgeving betreft in 2017 
ruim 860 objecten. In 2017 zijn er 176 restauratieprojecten.

COLLECTIEWISSELINGEN EN
RESTAURATIEPROJECTEN

140
beelden

45
beelden

196
schilderijen

81
schilderijen

754
papier

12
papier

944
toegepaste kunst 

en vormgeving

38
toegepaste kunst 

en vormgeving

2.034
collectie-

wisselingen

176
restauratie-

projecten 
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AANWINSTEN

Aanwinsten houden een collectie levend. In 2017 ligt het accent 
wat verzamelen betreft op het versterken van deelcollecties. 
Het museum verwerft dit jaar 558 objecten. Daarvan zijn er 356 
geschonken, 187 aangekocht en er waren 15 overdrachten. De aan-
winsten zijn divers, van werk van fotograaf Ed van der Elsken tot 
design van Ettore Sottsass, van een kunstenaarsboek van herman 
de vries tot de performance This Variation van Tino Sehgal. Voor 
het tentoonstellingsconcept van Sehgal ontvangt het museum in 
november 2017 de AICA Oorkonde van de Nederlandse kunstcritici. 
Alle aanwinsten worden eigendom van de gemeente Amsterdam. 

BEHEER EN BEHOUD

De lat wordt hoog gelegd wat beheer en behoud betreft: door 
veelvuldig de best practices te delen wil het Stedelijk een 
voorbeeld zijn voor de rest van Nederland en ver daarbuiten. 

BORGMANN-COLLECTIE

De omvangrijke groep werken die via de 
Duitse verzamelaar Thomas Borgmann 
in 2016, 2017 en 2018 zijn entree 
maakt in de collectie van het Stedelijk 
Museum bestaat uit een schenking, een 
aankoop en een langdurige bruikleen. 
De schenking is de op een na grootste 
in de geschiedenis van het Stedelijk 
Museum en omvat 217 werken, die 
betrekking hebben op in totaal 647 

objecten. De aankoop bestaat uit een 
grote installatie van Matt Mullican 
met de overkoepelende titel Subject 
Driven (1978-2008), samengesteld uit 56 
werken en bestaande uit 305 objecten, 
die vijf ruimtes beslaat. Ook bevat de 
aankoop een serie van zes werken 
met de titel Aspirin (2002) van Michael 
Krebber. De bruikleen omvat tien werken 
van Isa Genzken en Martin Kippenberger 
met in totaal 307 objecten. 

Matt Mullican, Subject Driven, 1978-2008 

Isa Genzken, The American Room, 2004 (detail) 
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KUNSTTRANSPORT

Verpakken en installeren van vaak grote, 
zware en technisch ingewikkelde objec-
ten is de specialisatie van de afdeling 
Behoudstechniek. In 2017 worden twee 
opvallende werken uitgeleend: Robert 
Rauschenbergs Charlene reist naar Tate 
Modern Londen, MoMA New York en 
San Francisco MoMA. Jasper Johns’ 
Untitled gaat naar de Royal Academy 
Londen en the Broad Los Angeles. 
De kwetsbaarheid voor schokken 
en trillingen maakt dat het museum 
terughoudend is met het transporteren 
van deze werken. Door het belang van 
deze twee overzichtstentoonstellin-
gen is besloten om de twee werken 
toch uit te lenen, maar niet zonder 

een grondige risicoanalyse en een 
manier om de schokken en trillingen 
tijdens luchttransport te dempen. Wat 
de beste verpakkingswijze is, wordt 
bekeken in samenwerking met Trios 
Precision Engineering. Aan de hand van 
afmeting, gewicht en kwetsbaarheid 
wordt berekend hoe schokken en 
trillingen gedempt kunnen worden. Met 
deze gegevens ontwerpt en maakt de 
afdeling in eigen beheer een kist. Na 
metingen door het Stedelijk en Sebert 
Sebert Trillingstechniek blijkt dat dit type 
kist alle schokken en trillingen perfect 
dempt. Het ontwerp van dit type kist kan 
in de toekomst dienen om andere kwets-
bare werken uit de Stedelijk-collectie te 
verpakken en vervoeren.

Daarvoor wordt vaak samengewerkt met wetenschappelijke 
instellingen en collega-musea. 
In 2017 staat onderzoek naar behoud van fotografie, schilderkunst 
en kunststoffen centraal. Een belangrijk samenwerkingsproject is 
Cleaning Modern Oil Paintings, waarvoor in 2017 onderzoek wordt 
verricht aan collectiestukken Untitled (1960) van Robert Ryman, 
en Twee hoofden (1953) van Karel Appel. Dit project heeft een 
aantal partners: de Universiteit van Amsterdam, de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Gemeentemuseum Den Haag, de 
Universiteit van Pisa, het Courtauld Institute en de Tate Gallery. 
In het kader van het NWO-programma Science4Arts wordt 
het onderzoek Photographs & Preservation. How to Save 
Photographic Artworks for the Future? afgerond met onder 
andere twee promoties. In dit onderzoek, waaraan de afgelopen 
vier jaar is gewerkt met als partners de Universiteit Leiden en de 
Universiteit Utrecht, staat de specifieke wisselwerking tussen 
materialen in gecombineerde fotografische kunstwerken cen-
traal, en wordt onderzoek verricht naar de beste bewaarcondities. 
In 2017 wordt ook fundamenteel onderzoek gedaan naar de ontwik-
keling van nieuwe lijmen voor de conservering van moderne olie-
verf- en gouache-schilderkunst en traditionele ‘achter-glas-schil-
derkunst’. Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, binnen het kader 
van het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science. 
Hierbij wordt samengewerkt met de TU Delft, het Rijksmuseum, de 
Universiteit van Amsterdam, Stichting Restauratie Atelier Limburg 
en verschillende internationale partners. 
In 2017 neemt het museum ook deel aan een project binnen het 
kader van het Europese onderzoeks- en opleidingsnetwerk New 
Approaches in the Conservation of Contemporary Art en begint 
het ‘Plastics Project’ dat zich richt op het beheer van kunststoffen 
in hedendaagse kunstcollecties. Dat project wordt gecoördineerd 
door de Stichting Behoud Moderne Kunst en het NICAS.

Robert Rauschenbergs Charlene wordt bij MoMa  
New York in een vrachtwagen geladen
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techniek en werkwijze gebeurt onder andere door middel van 
infraroodreflectografie en röntgenfotografie. De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed zal de materiële analyses uitvoeren. 
Een tweede bijzonder project is de restauratie van het velum van 
Keith Haring, een groot polyester doek van 20 bij 12 meter dat 
Haring in 1986 beschilderde voor de grote lichtkap boven het 
trappenhuis. Dat wordt opnieuw geïnstalleerd op de oorspron-
kelijke plaats met hulp van Stichting Restauratie Atelier Limburg. 
Van de installatie is een film gemaakt die wordt vertoond in de 
Audi-zaal zolang het velum te zien is. 
Een derde bijzonder project betreft Carl Andre’s Words. Het 
Stedelijk bezit 525 van de ongeveer 1.500 gedichten uit het 
werk Words (1958–1972) van Carl Andre. In 2017 wordt zowel de 
positionering van de werken op de papieren achterbladen als de 
kleur van deze achterbladen bepaald, waardoor in 2018 met de 
uiteindelijke behandeling kan worden begonnen. Hierbij wordt 
nauw samengewerkt met de kunstenaar en de Paula Cooper 
Gallery in New York.

BIJZONDERE RESTAURATIE- EN ONDERZOEKSPROJECTEN

Omdat de collectie divers is, zowel wat materiaal als techniek 
betreft, is de fysieke zorg voor de collectiestukken verdeeld 
over verschillende restauratiedisciplines. Restauratoren van 
het Stedelijk en freelance-restauratoren behandelen werken, 
verrichten onderzoek, maken conditierapporten als er bruiklenen 
uitgaan en begeleiden deze. Ze voeren daarnaast conditie-
controles uit voordat werken worden tentoongesteld en adviseren 
over de juiste omgang met de werken. 

In 2017 springt een aantal bijzondere restauraties eruit. Een 
opvallend project is het onderzoek naar negen schilderijen van 
Marc Chagall, waaronder drie uit de collectie van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Onderzoek naar Chagalls materiaal, 

Carl André: Words (1958-1972), collectie Stedelijk 
Museum Amsterdam
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Restaurator Rebecca Timmerman

‘L’accord bleu van Yves Klein zal altijd kwetsbaar blijven’ 
tentoonstelling wel 200 werken 
binnen waarvoor we conditierap-
porten moeten opmaken. Daarom 
werken we ook met freelance-res-
tauratoren.’  
Timmermans kan nog een topstuk 
noemen dat veel aandacht nodig 
heeft. ‘The Beanery van Edward 
Kienholz is favoriet bij onze 
bezoekers. Het is fragiel en de 
smalle doorgang maakt het voor 
de bezoeker lastig om er zonder 
aanraken doorheen te lopen. Alle 
onderdelen van het werk zijn door 
de kunstenaar geïmpregneerd 
met polyesterhars. Bij stoten kan 
hierdoor schade ontstaan omdat 
bijvoorbeeld de kleding niet 
meegeeft en snel zal breken. We 
hebben er niet voor niets perma-
nent een bewaker naast staan.’ 
Restauratie en conservering 
van moderne en hedendaagse 
kunst is complex omdat het ma-
teriaalgebruik diverser is dan bij 
traditionele kunst. ‘De materialen 
zijn ook niet altijd een lang leven 
beschoren, neem natuurrubber of 
chocola. We werken dan ook veel 
samen met andere restauratoren, 
conservatoren en natuurweten-
schappers om een restauratie 
goed te kunnen uitvoeren. En als 
je een beetje geluk hebt, leeft de 
kunstenaar nog en kan hij aanwij-
zingen geven.’

De nieuwe collectiepresentatie 
STEDELIJK BASE die op 15 
december 2017 opende, betekent 
veel werk voor de afdeling 
restauratie van het Stedelijk. 
Nogal wat stukken moeten 
worden schoongemaakt en 
gerestaureerd. ‘Neem het paneel 
L’accord bleu van Yves Klein, met 
sponzen en kiezelstenen. Dat is 
heel bewerkelijk,’ zegt restaurator 
Rebecca Timmermans (44). ‘De 
sponzen op het reliëf zijn echte 
stofvangers en moeten daarom 
geregeld worden schoongemaakt. 
De blauwe verflaag is kwetsbaar. 
Om het stof te verwijderen wordt 
daarom een pompje gebruikt dat 
het stof uit de holtes blaast zodat 
we het oppervlak niet hoeven aan 
te raken.’ 
Veel van de moderne kunst in 
BASE is ruim vijftig jaar oud. 
‘Dan blijft iets natuurlijk niet spic 
en span,’ zegt Timmermans. Zij 
maakt dan ook geregeld schoon 
op zaal, ‘een mooie manier om 
werken meteen goed te contro-
leren.’ Elke maandag maakt ze 
een vaste ronde, daarnaast is ze 
geregeld ‘conservator van dienst’ 
wat betekent dat ze problemen 
met werken signaleert en oppakt. 
‘De schaalgrootte is zodanig dat 
we niet meer alles zelf kunnen 
doen. Soms komen er bij één 
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BIBLIOTHEEK

De museumbibliotheek bezit 190.000 banden waarvan 110.000 
exclusief in het Stedelijk te vinden zijn. Alle banden zijn ingelezen 
in WorldCat waardoor ze digitaal te raadplegen zijn. De Stedelijk-
bibliotheek krijgt veel verzoeken van buitenlandse instituten en 
musea voor scans. In de leeszaal zijn vanaf 2017 alle kunste-
naarsvideo’s in digitale vorm raadpleegbaar. In 2017 bezoeken 
3.300 mensen de bibliotheek, 300 meer dan in 2016. Daaronder 
veel studenten kunstgeschiedenis en aankomende kunstenaars. 
Ook studenten van buitenlandse opleidingen weten de biblio-
theek te vinden. 
De documentatiesystemen 360 en Adlib worden in 2017 verder 
opgeschoond, en het papieren archief van 1980 tot heden wordt 
verder geordend. Dit alles ter voorbereiding van deponering 
in het Stadsarchief Amsterdam. Duizenden foto’s worden 
gedigitaliseerd. 

HERKOMSTONDERZOEK

Naar werken uit de collectie wordt ook herkomstonderzoek 
gedaan. In relatie tot de periode 1933 -1945 beheert het museum 
zestien werken waarvan er vragen zijn ten aanzien van de 
herkomst, of de manier waarop ze van eigenaar wisselden in 
de periode 1933-1945. In 2015 is een van deze werken, Wassily 
Kandinsky’s Bild mit Häusern, samen met de erfgenamen inge-
diend bij de Restitutiecommissie voor verder onderzoek. De ge-
meente Amsterdam, eigenaar van de collectie, ziet de uitspraak 
van deze onafhankelijke commissie over de toekomst van het 
werk als bindend. Het museum deelt kennis en expertise op het 
gebied van herkomstonderzoek, zoals door deelname aan het 
panel Unlocking the Archives: Accessibility and Disclosure, on-
derdeel van de internationale conferentie 70 Years and Counting: 
The Final Opportunity? in de National Gallery in Londen op 12 
september 2017. 

HERIJKING

Het Stedelijk beschouwt de collectie als erfgoed dat ook voor 
toekomstige generaties beschikbaar moet zijn. Daarom wordt 
de collectie momenteel herijkt. Dat betekent dat objecten wor-
den gecontroleerd op standplaats, compleetheid en conditie. 
Daarnaast worden ze gewaardeerd ten opzichte van de rest van 
de collectie. Dit traject startte in 2006. De waardering van de col-
lecties tekeningen en prenten is inmiddels afgerond. Aan de deel-
collecties schilderijen en beelden wordt in 2017 gewerkt. Voor de 
deelcollecties audiovisuele kunst, toegepaste kunst, industriële 
vormgeving, grafische vormgeving, affiches en fotografie moeten 
de herijkingsonderzoeken nog beginnen.  3.300 mensen bezoeken in 2017 de museumbibliotheek
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In de filosofie van het Stedelijk Museum moet ieder-
een zich thuis voelen in het museum. Van ouds-
her richt het Stedelijk zich op een breed en divers 
publiek: van scholieren tot kunstprofessionals. Een 
uitgekiende middelenmix en vergroting van het 
digitaal bereik zorgen voor een grotere interesse in 
het Stedelijk.

HOOFDSTUK 3  
Meer mensen naar het 

Stedelijk 

691.851
bezoekers

7.590
bezoekers 

Museumnacht

11.293
bezoekers  

Public Program

1,1 miljoen
unieke bezoekers 

website
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In 2017 verwelkomt het Stedelijk 691.851 bezoekers uit binnen- en 
buitenland. 57 procent daarvan komt uit Nederland, 43 procent 
uit het buitenland. Bezoekers keren graag naar het museum 
terug: 63 procent binnen een half jaar en een kwart van de be-
zoekers zelfs binnen een maand. 

LAAGDREMPELIG

Om de drempel voor museumbezoek zo laag mogelijk te houden, 
krijgen jongeren tot 18 jaar gratis toegang. Ook bezoekers met 
een Stadspas en een Docentenpas hebben gratis toegang. 
CJP-kaarthouders en studenten betalen half geld. Het museum 
is op vrijdagen tot 22.00 uur geopend, zodat toeristen en mensen 
die overdag werken meer gelegenheid hebben het museum 
te bezoeken. In 2017 werkt het museum opnieuw samen met 
verschillende (culturele) partners, waaronder I Amsterdam, We 
are Public, CJP, Museumnacht en De School. Voor een volledig 
overzicht van alle Amsterdamse partners van het Stedelijk, zie 
pagina 54.

VRIJKAARTEN

In 2017 wordt 111.863 maal vrije toegang tot het museum verstrekt. 
Dit is 16 procent van de totale bezoekers. Naast kinderen tot en 
met 18 jaar en scholen kregen ook pashouders van de Vereniging 
Rembrandt, ICOM-kaarthouders, pers, genodigden van openingen 
en vip-relaties vrij toegang. Het museum geeft verder kaarten aan 
belangrijke relaties. Deze kaarten bieden gratis toegang voor twee 
personen en worden verstrekt aan begunstigers van het museum, 
vanuit de Stichting Stedelijk Museum Fonds, Stedelijk Club, 
Vrienden van het Stedelijk Museum en sponsoren.

BEZOEKERS 

waarvan 

53% 
uit Amsterdam 

en regio

43% 57% 

Buitenlandse 
bezoekers

Nederlandse 
bezoekers
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BEZOEKERSAANTAL PER WEEK
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DIGITALE AANWEZIGHEID

De vergroting van het digitale bereik is een belangrijk doel binnen 
de marketingstrategie. In december wordt daarom een nieuwe 
website gelanceerd, die is ontwikkeld in samenwerking met het 
bureau Grrr. De website onderscheidt zich door een artistieke 
vormgeving, terwijl hij daarnaast zeer gebruiksvriendelijk is. 
De site is optimaal uitgerust voor toepassing op verschillende 
mobiele dragers. De zoekfunctie staat centraal. Met de nieuwe 
website sluit het museum aan bij de huidige manier van informa-
tie vergaren. 

TOERISTEN

Eén van de aandachtspunten voor 2017 is het beter bereiken van 
een internationaal publiek. De ambitie is om van het Stedelijk 
een belangrijke bestemming te maken voor de internationale be-
zoeker. De gekozen hoofdmarkten zijn de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en België. 
Dit leidt tot campagnes gericht op jonge toeristen tussen de 20 
en 35 jaar. In de campagne ‘Stedelijk is Part of Me’ vertellen 
buitenlandse Stedelijk-fans waarom zij zo graag in het museum 
komen. De buitenlandse toeristen worden, wanneer zij in 
Amsterdam zijn, door middel van een korte enthousiasmerende 
video aangesproken in hun eigen taal. Deze filmpjes zijn te zien 
op YouTube, Facebook, Instagram, iamsterdam.com en op stra-
tegische plekken als Schiphol en VVV bij Amsterdam Centraal. 
 

VOLGERS 
SOCIALE MEDIA
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Webmaster Robin Holland

‘De nieuwe website is ook een artistiek statement’
opvallende pitch. We kijken terug 
op een goede samenwerking. We 
zijn als museum een veeleisende 
opdrachtgever, onze ambities zijn 
hoog en we hebben het onszelf bij 
het ontwikkelen van deze nieuwe 
website zeker niet makkelijk 
gemaakt. Maar de samenwerking 
verliep zeer professioneel.’ 
De belangrijkste innovatie wat 
vormgeving betreft? ‘Het design 
en vooral de typografie met balken 
die je kunt swipen. De website 
zet vraagtekens bij de heersende 
ontwerpconventies. De digitale 
vorm is dienend aan de inhoud, 
maar tegelijk ook eigenzinnig en 
vernieuwend. Een kunstwerk op 
zich eigenlijk.’ 
In 2018 zal het webteam de inhoud 
van de website verder uitbreiden, 
‘En ik zal een aantal schoon-
heidsfoutjes en bugs fixen,’ zegt 
Holland. ‘Ik ben er trots op dat we 
een website hebben gelanceerd 
die net zo vernieuwend is als de 
witte museummuren dat waren 
in de jaren dertig van de vorige 
eeuw, waarmee het Stedelijk toen 
een standaard zette. We wilden 
een brutaal statement, en dat 
hebben we voor elkaar gekregen.’

Een website die tegen bezoekers 
praat? Wie op de nieuwe home-
page stedelijk.nl komt, krijgt 
boven aan het scherm opmer-
kingen en vragen als ‘wat doe jij 
dit weekend?’ of ‘jouw event of 
borrel in het Stedelijk?’, om ver-
volgens te komen met praktische 
suggesties.  
In december 2017 is de website 
van het Stedelijk volledig ver-
nieuwd, een monsterklus voor 
webmaster Robin Holland (34). 
‘De website is een belangrijk 
podium voor het museum. De 
online activiteiten nemen snel toe, 
en de vorige website was daarop 
niet ingericht. Vernieuwing was 
noodzakelijk om te voldoen aan 
de behoeften van de gebruikers. 
Tijdens het ontwikkelen van de 
nieuwe site hielden we drie dingen 
voor ogen: we wilden dat de site 
helder zou communiceren, dat 
hij het goed zou doen op alle 
devices én dat de site artistiek zou 
opvallen. We wilden een uitstraling 
die past bij ons vernieuwende en 
eigenzinnige imago.’ 
In maart 2017 werden drie bureaus 
uitgekozen voor een kennisma-
king. Uiteindelijk vond Holland in 
het creatieve digitale bureau Grrr 
zijn ‘partner in crime’. ‘Grrr heeft 
met veel culturele instellingen ge-
werkt en overtuigde ons met een 
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PUBLIEKSCAMPAGNES

In 2017 lanceert het Stedelijk diverse grote publiekscampagnes 
rondom tentoonstellingen met een zorgvuldig uitgedachte strate-
gie en media- en middelenmix. De inzet van gratis publiciteit, 
betaalde advertenties, outdoor-campagnes en boodschappen 
via de eigen communicatiekanalen zoals de website ondersteu-
nen elkaar. Op die manier kunnen diverse doelgroepen worden 
bereikt, van Amsterdammers tot jonge trendsetters met interesse 
voor cultuur. 

‘Ik bezing het leven,’ zei fotograaf Ed van der Elsken. 
Hoe hij dat deed, in beelden, laat de grote overzichts-
tentoonstelling in het Stedelijk prachtig zien’ 
– Het Parool, 4 februari 2017

INFLUENCERMARKETING 
Stedelijk X is een serie gericht op 
een publiek van 25-40 jaar waarbij 
het Stedelijk inspirerende, jonge 
Amsterdammers vraagt om een per-
soonlijke tour langs hun favoriete 
werken in het museum samen te stellen. 
Een snelle rondleiding door het museum 
voor mensen met een volle agenda, 
gemaakt door mensen met een volle 
agenda.

Na het succes van 2016 organiseert het 
museum in 2017 vijf nieuwe edities van 
Stedelijk X. De campagne krijgt ruchtbaar-
heid via mond-tot-mond reclame en kent 
een sterke sociale component. De tours 
snijden actuele en maatschappelijke the-
ma’s aan als duurzaamheid, emancipatie, 
gelijkheid en de voedselindustrie. Ze bren-
gen een nieuw publiek in het museum. De 
serie is zo’n succes dat het Stedelijk-team 
wordt gevraagd presentaties te geven 
over deze campagne.

Campagne tentoonstelling Ed van der 
Elsken – De verliefde camera
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MUSEUMNACHT 

De Museumnacht staat in 2017 geheel in teken van Keith 
Haring en wordt geprogrammeerd door alumni-Blikopeners – 
Amsterdamse jongeren die kritisch meekijken naar de gang 
van zaken in het museum en activiteiten organiseren voor 
leeftijdgenoten. Tijdens de Museumnacht staat het hele gebouw 
in de sfeer van jaren 80. Het programma bestaat onder meer 
uit hiphopmuziek, speedtours, workshops en een photobooth, 
Subway Station 86, waar bezoekers in zich in stijl kunnen verk-
leden en dat laten vastleggen op een foto. Dankzij Keith Harings 
velum is het Stedelijk een van de populairste bestemmingen van 
de Museumnacht. Een vijfde van alle Museumnacht-bezoekers, 
7.590, komt tijdens de editie van 2017 naar het Stedelijk. Dat is 
een record.

‘Superdag!!! We werden ondergedompeld in ‘n wereld 
van vorm, kleur en gevoel. Compliment voor de mooie 
collecties’ 
– bezoeker 

De grootste en meest opvallende marketingcampagne in 2017 is 
die rondom de tentoonstelling Ed van der Elsken – De verliefde 
camera. De campagne richt zich op een breed publiek en lokale, 
regionale en landelijke zichtbaarheid. Naast een buitencampag-
ne met opvallende affiches zet het museum in op verschillende 
marketing- en mediapartnerships met onder meer CJP en 
Museumkaart. Ook worden academies, galeries, musea, Unseen 
Amsterdam en een collectief van straatfotografen bij de campag-
ne betrokken. 
Filmmuseum EYE organiseert in samenwerking met het Stedelijk 
vijf avonden met films rond verschillende thema’s in Van der 
Elskens werk. Van der Elskens leven in Amsterdam speelt hierin 
een belangrijke rol, maar ook zijn relatie met zijn zoon Daan en 
zijn zwerftochten over de wereld voor bladen als Avenue. De films 
zijn grotendeels afkomstig uit de EYE-collectie. 
Speciaal voor jonge fotografieliefhebbers organiseert het mu-
seum samen met bureau First Day of Spring de fotowedstrijd 
#deverliefdecamera om een jonge creatieve doelgroep met inte-
resse in (straat)fotografie te activeren. De wedstrijd speelt zich af 
via Instagram en Facebook. In totaal ontvangt het museum 1.000 
inzendingen en worden ruim 1 miljoen mensen bereikt. 
Het Stedelijk ontwikkelt ten slotte een platform met drie multi-
mediale, interactieve verhalen over Van der Elsken, waarvan één 
tot stand komt in samenwerking met de Volkskrant. Het gaat om 
een nieuwe interactieve vorm van het vertellen van een verhaal 
waarbij audio, video, fotografie en vormgeving geïntegreerd zijn 
en elkaar aanvullen. 

‘Het Stedelijk Museum raakt de juiste snaar met 
mediaorkestratie’ 
–  Cultuurmarketing.nl over de campagne rond 

De verliefde camera 
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Tijdens Museumnacht 2017 trok het Stedelijk een vijfde van alle bezoekers

Fo
to

: G
er

t J
an

 v
an

 R
oo

ij

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



40

Het Stedelijk Museum Amsterdam is bij uitstek de 
plek waar de bezoeker een unieke kunstervaring 
kan beleven. Het museum legt er eer in deze erva-
ring zo bijzonder mogelijk te maken voor zoveel mo-
gelijk verschillende doelgroepen, van mensen met 
dementie tot academici op zoek naar verdieping.

HOOFDSTUK 4: 
Educatie, symposia & 

publicaties

219
Highlight tours

556
rondleidingen bij 
tentoonstellingen

36
kinderworkshops 

begeleid door 
Blikopeners

90
instap-

rondleidingen
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Leren doen mensen in een museum als het Stedelijk niet op één 
manier, maar op verschillende. Via zaalteksten, instaprondlei-
dingen, video’s, de gratis audiotour en door het stimuleren van 
de creativiteit in workshops, labs en festivals maken bezoekers 
op informele wijze kennis met kunst en vormgeving. In 2017 ont-
vangt het Stedelijk 30.640 leerlingen en studenten, verdeeld over 
408 scholen. Het museum weet dit jaar vmbo-leerlingen goed te 
bereiken: 1.548 vmbo’ers volgen een programma in het museum, 
en 1.082 vmbo-leerlingen bezoeken het museum zelfstandig. 
Aan de onderwijsprogramma’s nemen 1.270 groepen deel met in 
totaal 16.158 deelnemers.

Workshop Ed van der Elsken

DEELNEMERS  
EDUCATIE

33% 67% 

48% 

13%
vmbo 

6% 

6% 

primair 
onderwijs

havo/vwo

voortgezet 
onderwijs

speciaal 
voortgezet 
onderwijs

speciaal 
onderwijs
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Kinderen tot en met 18 jaar hebben gratis toegang tot het Stedelijk
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Directievoorzitter Rabobank Amsterdam Alphons Kurstjens bij het Rabo Lab

‘We willen zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met kunst’
op de wanden, precies zoals de 
bedoeling was. Kurstjens vindt het 
belangrijk dat Rabobank juist pro-
gramma’s voor kinderen sponsort. 
‘De educatieve programma’s en 
de grotere tentoonstellingen pas-
sen bij uitstek bij de Rabobank. 
Kunst en cultuur zijn niet voor 
ieder kind vanzelfsprekend. Hoe 
mooi is het om kinderen uit alle 
delen van Amsterdam de gelegen-
heid te geven om in aanraking te 
komen met het Stedelijk? Met ons 
partnership bieden wij scholen de 
mogelijkheid om het Stedelijk te 
bezoeken en hun leerlingen kennis 
te laten maken met kunst en vorm-
geving. Met de Rabo Familiedag, 
het Rabo Lab en ‘Samen kijken’ 
richten wij ons specifiek op scho-
len, kinderen en families.’ 
Hoe ziet de directievoorzitter 
de toekomstige relatie tussen 
Rabobank en het Stedelijk? ‘De 
komende jaren willen wij graag 
onze klanten en relaties van het 
museum laten genieten, en vooral 
een belangrijke rol blijven spelen 
wat educatie betreft. Het idee is 
dat we onze activiteiten uitbreiden 
en zo nóg meer mensen in aan-
raking brengen met alles wat het 
Stedelijk te bieden heeft.’

Rabobank Amsterdam is sinds 
2011 hoofdsponsor van het 
Stedelijk Museum Amsterdam. 
Waarom viel het oog van Alphons 
Kurstjens (57), directievoorzitter 
Rabobank Amsterdam, juist 
op het Stedelijk Museum? ‘Het 
Stedelijk is één van de belang-
rijkste musea van Nederland 
en heeft een prominente plek in 
Amsterdam. Kunst en cultuur 
zijn belangrijk voor een stad en 
dragen bij aan de leefbaarheid 
van haar inwoners en bezoekers.’ 
Daarnaast vindt Kurstjens het 
prettig om zijn klanten en relaties 
te kunnen ontvangen in een 
omgeving vol moderne en heden-
daagse kunst en vormgeving. ‘Ik 
ben meer dan gemiddeld geïnte-
resseerd in kunst. Kunstenaars als 
Pablo Picasso, Marlene Dumas, 
Henri Matisse en Piet Mondriaan 
spreken mij enorm aan. Maar ook 
fotografie van Ed van der Elsken 
en de schilderijen van Vincent van 
Gogh waardeer ik zeer.’  
Dat Kurstjens in het museum 
wordt gefotografeerd voor 
het Rabo Lab is niet toevallig. 
Hier opende eind 2017 Met 
andere ogen, waar tekenaar Jan 
Rothuizen laat zien hoe mensen 
het museum gebruiken. Nogal 
wat kinderen lieten zich erdoor 
inspireren om zelf te tekenen 
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ONDERWIJS

De nieuwe onderwijsprogrammering gerelateerd aan STEDELIJK 
BASE wordt ontwikkeld samen met het onderwijs. In 2017 worden 
twee adviesraden ingesteld: één voor primair onderwijs en één 
voor het voortgezet onderwijs. De leden, afkomstig van diverse 
onderwijs types en uit verschillende stadsdelen, volgen ontwik-
kelingen in het onderwijs op de voet, houden van experiment en 
durven kritisch te zijn. Ze denken mee met het te ontwikkelen 
aanbod. 
In november organiseert het Stedelijk met het Rijksmuseum en 
Van Gogh Museum twee studiedagen waaraan 250 leraren van 
basisscholen deelnemen. Een conservator, restaurator, tentoon-
stellingsmaker, kunstenaarsduo, tekenaar, pianist en een bioloog 
geven les in hun vak. Rondleiders nemen de leraren mee naar de 
musea om hen daar lesontwerpen te laten maken voor hun eigen 
praktijk. Tot slot organiseert het Stedelijk samen met het Van 
Gogh en Rijksmuseum ‘Teach the Teacher’-studiedagen. Deze 
worden gewaardeerd met respectievelijk een 8,6 en een 8,1. 
Uit een onderzoeksrapport naar cultuureducatie van de ge-
meente Amsterdam uit 2016 blijkt dat culturele instellingen het 
effectiefst zijn als ze een speciale relatie opbouwen met één 
school. Het Stedelijk brengt dit in de praktijk en werkt samen 
met kunstmagneetschool Oscar Carré in de Pijp. Doel is op een 
laagdrempelige wijze kennis delen.

MUSEUMPLEINBUS

Voor scholen binnen een straal van 60 kilometer is er de 
Museumpleinbus, waarmee hun leerlingen gratis worden ver-
voerd naar het museum. Dit jaar bereikte het Stedelijk hiermee 
4.242 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die anders waarschijnlijk niet 
naar het museum zouden zijn gekomen. Workshop ‘Samen kijken’
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RONDLEIDEN IS EEN VAK

Het Stedelijk heeft een enthousiast 
team van 32 rondleiders. In 2017 geven 
zij 1.913 rondleidingen aan 24.622 
leerlingen, studenten, families en 
volwassenen. Het symposium Museum 
Guides Now! is bedoeld voor rondleiders 
van over de hele wereld. Het Stedelijk 
organiseert dit in samenwerking met het 

Rijksmuseum, het Van Gogh Museum 
en de Universiteit van Amsterdam. 
Tijdens de twee dagen delen 300 men-
sen uit 20 verschillende landen kennis 
met elkaar. Het symposium markeert het 
einde van een promotieonderzoek bege-
leid door de Universiteit van Amsterdam, 
met het handboek ‘Rondleiden is een 
vak’ als tastbaar resultaat. 

FAMILIEPROGRAMMERING

Het Stedelijk heeft de ambitie uitgesproken om een cultureel 
divers publiek bij de familieprogrammering te betrekken. Om de 
behoeftes van deze gezinnen te inventariseren, wordt onderzoek 
uitgevoerd naar de vrijetijdsbesteding van tien gezinnen in het 
stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Bij de tentoonstelling Ik ben een 
geboren buitenlander wordt een speciaal onderwijsprogramma 
ontwikkeld. Het bezoek aan de tentoonstelling helpt leerlingen 
bij het vormen van een onderzoekende houding ten aanzien van 
migratie en sluit aan bij het vak culturele en kunstzinnige vorming 
en de maatschappijvakken. Tijdens een rondleiding en workshop 
ervaren de leerlingen hoe kunst kan confronteren met de eigen 
denkbeelden. 

BLIKOPENERS

Voor het negende jaar op rij zet het Stedelijk Blikopeners in: 
jongeren tussen de 15 en 19 jaar, afkomstig uit verschillende 
delen van Amsterdam die eigen programma’s ontwikkelen voor 
het museum. In 2017 zijn er Blikopeners die het online talent-
ontwikkelingsprogramma Artober voor middelbare scholieren 
ontwikkelen en voor het eerst een Summer School organiseren. 
Dat doen zij rondom het velum van Keith Haring. Deelnemers 
kunnen zich hiervoor kosteloos aanmelden. Geselecteerd wordt 
op enthousiasme en motivatie. Vijftien jongeren worden vijf da-
gen lang ondergedompeld in streetart, vanuit steeds een andere 
thematische invalshoek op het werk van Haring. De workshops 
en lezingen van hedendaagse kunstenaars als Bas Kosters en 
Jan Rothuizen, en van jonge, opkomende talenten als Robin 
Vermeulen (tevens oud-Blikopener) worden als zeer positief 
ervaren. 

Het symposium Museum Guides Now!
is bedoeld voor rondleiders van over de hele wereld
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Het Blikopenerteam tijdens Museumnacht 2017 in jaren 80-stijl
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Blikopener Ahmed Emin Batman

‘Bij een druk werk gaat mijn brein alle kanten op’
mee. Als ik rondleidingen geef in 
het Stedelijk, gaat het minder om 
de feitjes, meer om het gevoel 
dat de werken opwekken. Ik vind 
minimalistische schilderijen het 
mooist, bijvoorbeeld van Kazimir 
Malevich. Die vragen minder 
energie om naar te kijken. Bij een 
druk werk gaat mijn brein alle 
kanten op.’ 
De Blikopeners adviseren het 
Stedelijk hoe het museum een 
evenement aantrekkelijker kan 
maken voor jongeren. Ze orga-
niseerden ook evenementen als 
Artober, de Keith Haring Summer 
School en Museumnacht. 
‘Museumnacht stond in november 
in het teken van Keith Harings 
velum. Het hele gebouw was in 
de sfeer van de jaren 80 gebracht, 
er was een photobooth Subway 
Station 86, waar bezoekers zich 
in stijl konden verkleden. Er waren 
ook speedtours en workshops. 
Als Blikopeners waren we het 
visitekaartje van het museum. Ik 
ben van Turkse afkomst en toen 
er die avond een Turkse familie 
binnenkwam, vond ik het erg leuk 
om ze in het Turks rond te leiden. 
Het was heel druk, we haalden 
een vijfde van alle bezoekers van 
de Museumnacht binnen, 7.590 
in totaal. Een record, en ja daarop 
ben ik best trots.’

‘Jongeren associëren musea 
met saai. Dat is dus niet terecht,’ 
zegt Ahmed Emin Batman (17). 
‘Natuurlijk is er kunst die eenvou-
dig overkomt. Vroeger, voordat ik 
voor het Stedelijk werkte, dacht 
ik ook weleens over sommige 
stukken “dat kan mijn neefje ook”. 
Maar hoe meer ik erover te weten 
ben gekomen, hoe meer ik kunst 
ben gaan waarderen.’  
Sinds een jaar is hij ‘Blikopener’ 
en hoort hij bij de groep 
Amsterdamse jongeren tussen de 
15 en 19 jaar die kritisch meekijkt 
naar wat er in het Stedelijk 
Museum gebeurt. ‘Ik kom uit 
Amsterdam-West, volg het vwo in 
Zaandam omdat er in Amsterdam 
geen plek was. Ik had zelf de 
vacature voor Blikopeners over 
het hoofd gezien, maar gelukkig 
wees een klasgenoot mij erop. De 
selectie noemt Batman ‘pittig’: 
‘Er hadden zich 190 jongeren 
aangemeld, daarvan zijn er – na 
26 sollicitatiegesprekken – 15 
aangenomen. Ik moest echt mijn 
best doen.’ 
Waarom wilde hij Blikopener wor-
den? ‘Ik wil graag overdragen dat 
je ook op een andere manier naar 
kunst kan kijken. Neem Barnett 
Newmans Cathedra. Je kunt een 
blauw vlak zien, of meer. Iedereen 
neemt zijn eigen referentiekader 
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BIJZONDERE GROEPEN

Een aantal groepen krijgt bijzondere aandacht van het museum: zo 
zijn er speciale rondleidingen voor mensen met dementie en hun 
dierbaren. Aan het programma Onvergetelijk nemen in 2017 33 
groepen deel met in totaal 396 deelnemers. Het programma bestaat 
sinds 2014 en is ontwikkeld samen met het VUmc en het Van 
Abbemuseum. De resultaten zijn goed; kunst blijkt een prima middel 
om reacties te ontlokken aan mensen met dementie en ook voor 
hun mantelzorgers zijn de rondleidingen een bijzondere ervaring.
In 2017 wordt een mijlpaal bereikt: het Stedelijk en VUmc 
verwerken hun kennis en ervaring met deze doelgroep in een 
digitaal handboek, dat online wordt gedeeld met andere musea. 
Op 21 september worden het boek en de bijbehorende website 
onvergetelijkmuseum.nl gelanceerd. Maar liefst tien collega-musea 
nemen het programma over. Om ze hierbij te helpen, begeleiden 
medewerkers van het Stedelijk deze musea ter plekke. Het Stedelijk 
neemt ook deel aan het project ‘Museum in Gebaren’, een samen-
werkingsproject van negen Amsterdamse musea ter bevordering 
van de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden. 
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Deelnemers aan ‘Onvergetelijk’, rondleidingen speciaal 
voor mensen met dementie

 32
rondleiders

1.913
rondleidingen

24.622
deelnemers

RONDLEIDINGEN 2017
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Hoogleraar psychosociale hulpverlening Rose-Marie Droës

‘Mensen met dementie vrolijker na bezoek aan het Stedelijk’
maar activiteiten als deze zijn 
effectiever en sluiten ook beter aan 
bij wat mensen willen. Kijken naar 
kunst kan een ervaring van genot 
teweegbrengen, vergelijkbaar 
met kijken naar een geliefde: het 
activeert dat deel van de hersenen 
dat is gerelateerd aan de genots-
ervaring. Uit ons onderzoek blijkt 
dat mensen vrolijk het museum 
binnenkomen, blij met een uitje, 
maar dat ze bij vertrek nog vrolijker 
zijn. Dat geldt ook voor hun bege-
leiders. In het museum zijn ze even 
niet met zorg bezig, ze zien hun 
dierbaren opbloeien.’ 
‘Wat ik goed vind, is de positieve 
manier waarop rondleiders men-
sen met dementie benaderen. Het 
gaat hier niet om het overbrengen 
van kennis, maar om het activeren 
van de beleving. Ik ben er trots 
op dat we de uitbreiding van het 
programma naar twaalf musea 
hebben mogen onderzoeken, en 
we mede op basis hiervan een 
e-handleiding konden ontwikkelen. 
Rondleidingen helpen om meer 
oog te hebben voor de persoon 
met dementie, met zijn eigen inte-
resse, voorkeuren en mening. Dat 
gold overigens niet alleen voor de 
getrainde rondleiders, maar ook 
voor de andere museummedewer-
kers. Zij krijgen een positievere kijk 
op mensen met dementie.’

Rose-Marie Dröes (62), hoogle-
raar psychosociale hulpverlening 
bij dementie van de afdeling 
Psychiatrie, VU medisch centrum, 
wil graag gefotografeerd worden 
bij het schilderij Le violoniste van 
Marc Chagall. ‘Zo leuk dat het is 
opgenomen in de nieuwe collec-
tiepresentatie. Het was een van 
de allereerste schilderijen die ik 
zag toen ik als kind met school het 
Stedelijk bezocht en het maakte 
destijds veel indruk.’ 
Dröes doet onderzoek naar 
ouderen met dementie en naar 
manieren om hen te activeren. 
Ze stond samen met het Stedelijk 
en het Van Abbemuseum aan 
de wieg van de ‘Onvergetelijk’-
rondleidingen. Deze worden sinds 
2013 speciaal voor mensen met 
dementie georganiseerd.  
‘Normaal sprint je door een muse-
um, hier bekijken de deelnemers in 
alle rust vijf werken. De rondleiders 
stellen prikkelende vragen om te 
helpen herinneringen op te roepen. 
Kunst is een non-verbale activiteit 
en bij uitstek geschikt voor mensen 
met dementie; via associaties 
komen de kunstobjecten tot leven.’  
Dröes heeft met haar onderzoeks-
groep de impact van ‘Onvergetelijk’ 
onderzocht. ‘Dementie is een 
progressieve ziekte die je soms 
met medicijnen kunt verlichten, 
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museum een spannend programma van openingen, performan-
ces en workshops, afgewisseld met rondleidingen, lezingen, 
interviews en discussies. Jong talent krijgt de kans om met ex-
perimentele producties naar buiten te treden en er zijn geregeld 
gastoptredens. Daarnaast biedt het museum ook een theoretisch 
programma, bedoeld voor verdieping. Dat wordt ingevuld onder 
meer in de context van de STEDELIJK TURNS tentoonstellingen 
en richt zich op de geschiedenis, huidige status en de toekomst 
van de kunsten binnen verschillende maatschappelijke contexten 
zoals technologie, politiek, gender en migratie. 

SYMPOSIA

Het Stedelijk wil zich meer profileren als kenniscentrum en als 
plek waar mensen ook verdieping kunnen vinden. In 2017 orga-
niseert het museum diverse wetenschappelijke symposia, bij-
voorbeeld Lose Yourself! Symposium on Labyrinthine Exhibitions 
as Curatorial Model (3-4 februari 2017, in samenwerking met o.a. 
Moderna Museet Stockholm), The Many Lives of the Russian 
Avant-Garde (2-3 juni 2017, in samenwerking met stichting 
Khardzhiev) en Museum Guides Now! (6-7 november 2017). 
Op 19, 20 en 21 januari 2017 heeft de Verbier Art Summit plaats, 
die jaarlijks door de organisatie Verbier | Art Untold wordt 
georganiseerd. Het Stedelijk Museum is verantwoordelijk voor 
de inhoud van deze eerste editie. Zo’n honderd internationale 
deelnemers komen naar Verbier om de summit bij te wonen. De 
centrale vraag is hoe instituten relevant kunnen zijn in een lokale 
en globale context. Naar aanleiding van dit symposium verschijnt 
in het najaar van 2017 de publicatie Size Matters, vormgegeven 
door Irma Boom. 

STUDIO I 

Trots is het museum op STUDIO i. Dit platform voor inclusieve 
cultuur is na ‘Onvergetelijk’ het tweede samenwerkingsproject 
met het Van Abbemuseum Eindhoven en gaat in het najaar 2017 
van start. Zowel het Stedelijk als het Van Abbemuseum is ervan 
overtuigd dat musea toegankelijk moeten zijn voor iedereen – 
ongeacht culturele en maatschappelijke achtergrond, geslacht of 
beperking, in welke vorm dan ook.  
Het Stedelijk is zeker niet het enige museum dat de deuren open 
wil zetten voor mensen voor wie museumbezoek niet vanzelf-
sprekend is. Vaak ontbreekt echter de kennis en ervaring om 
aanpassingen door te voeren. Met STUDIO i willen het Stedelijk 
en het Van Abbe Museum hierin verandering brengen en inclusi-
viteit een impuls geven.
Musea die concrete stappen willen zetten om hun instellingen 
toegankelijk en inclusief te maken, kunnen bij STUDIO i terecht 
voor inspiratie, kennis en advies. Via een digitaal platform, 
kenniscafés, symposia en adviestrajecten wordt informatie over 
toegankelijkheid, inclusie, representatie en diversiteit verzameld 
en gedeeld. Om musea te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
inclusieve programma’s en voorzieningen, biedt STUDIO i boven-
dien trainingen aan die bedoeld zijn voor museumpersoneel, 
rondleiders en vrijwilligers.

PUBLIC PROGRAM

Het Stedelijk heeft een omvangrijk publieksprogramma dat ge-
schikt is voor diverse doelgroepen. In 2017 trekt het museum met 
70 publieksactiviteiten 11.293 bezoekers. Het publieksprogram-
ma is experimenteel en gewaagd qua inhoud, vorm, en de inter-
actie met het publiek. Het Public Program is speels én serieus en 
staat open voor kritische discussie. Op vrijdagavonden biedt het PricewaterhouseCoopers 
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Producent Public Program Henri Sandront

‘Rietveld Uncut was een van de succesvolste programma’s van 2017’
hele museum zinderde. We gaan 
dit volgend jaar zeker herhalen, 
misschien zelfs in een uitgebreide-
re vorm.’ 
De populairste Public Program-
activiteiten in 2017 waren de 
vrijdagavond met Sonic Acts 
(1.400 bezoekers) en de Friday 
Night Finissage met Ed van der 
Elsken (600 bezoekers). ‘De 
Stedelijk Book Club, die voor de 
tweede keer werd gehouden, deed 
het ook goed. Het Stedelijk krijgt 
maandelijks vele boekvoorstellen 
toegestuurd. Waarom bundelen 
we die niet op één avond, dachten 
we. In totaal waren er twaalf 
boekpresentaties en er was een 
boekenmarkt van de bibliotheek 
en Offprint. Tegelijk waren er de 
openingen van De Best Verzorgde 
Boeken en een tentoonstelling van 
de afdeling grafische vormgeving 
van de Rietveld Academie.’ 
Sandronts persoonlijke highlight 
van 2017 was de performance van 
de Nieuw-Zeelandse kunstenaar 
Alicia Frankovich, Atlas of the 
Living World. ‘In deze performance 
combineerde een diverse groep 
Amsterdamse kunstenaars en 
dansers het idee van queerness 
met het genre van natuurdocu-
mentaire in een verrassende, 
symbiotische choreografie. 
Ontroerend.’

Steeds meer mensen weten het 
publieksprogramma van het 
Stedelijk Museum te vinden: in 
2017 trokken de evenementen van 
Public Program ruim 11.000 bezoe-
kers. ‘We hebben een ambitieuze 
en gelaagde programmering die 
bestaat uit performances, film-
screenings, Gallery Talks, lezin-
gen, discussies en symposia,’ zegt 
Henri Sandront (29), producent 
van Public Program. ‘Wie er op de 
evenementen afkomt, hangt heel 
erg af van de programmering. We 
hebben Gallery Talks gericht op 
een breed publiek, en symposia 
die juist bedoeld zijn voor kunste-
naars, academici, kunststudenten 
en andere kunstprofessionals.’ 
Sandront werkt als producent de 
programma-concepten uit tot een 
werkbaar plan. ‘Mét bijpassende 
begroting.’ De bijeenkomsten 
zijn in het Teijin Auditorium, maar 
soms ook op andere locaties in 
het museum. ‘Zo organiseerden 
we in 2017 voor de allereerste 
keer “Rietveld Uncut”, samen met 
studenten van de Gerrit Rietveld 
Academie die zich hadden laten 
inspireren door het thema What 
is Happening to Our Brain. Op 
één avond lieten ze ruim dertig 
projecten zien in het entreegebied, 
de Audizaal en bovenaan de histo-
rische trap. Het was levendig, het 
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LET ME BE YOUR GUIDE

Een nieuwe collectieopstelling vraagt 
om een nieuwe collectiegids. Let Me Be 
Your Guide is een toegankelijk boek in 
pocketformaat, waarin 100 kunstwerken 
uit STEDELIJK BASE zijn uitgelicht. 
Tien introducties bieden inzicht in de 
belangrijkste ontwikkelingen in kunst, 
fotografie en vormgeving van de laatste 
150 jaar. Zoals waarom afval en rommel 
ook kunst kunnen zijn. Of waarom je 

tegenwoordig ook als argeloze bezoeker 
opeens mee blijkt te kunnen doen aan 
een kunstwerk. In het boek zijn voor- en 
achterin stickervellen meegebonden, 
waarmee de lezer het boek naar eigen 
smaak kan beplakken. Met deze gids 
is elke nieuwsgierige bezoeker goed 
voorbereid op een volgende ontmoeting 
met moderne en hedendaagse kunst en 
vormgeving.

PUBLICATIES

Jaarlijks geeft het Stedelijk boeken uit waarmee het museum 
kennis wil delen, ervaringen verrijken, creativiteit stimuleren en 
ruimte bieden aan experiment. Van tentoonstellingscata logi tot 
publicaties over de collectie, van boeken die reflectie en debat 
willen uitlokken tot publicaties over educatie, theorie en instituti-
onele geschiedenis, van experimentele boeken in kleine oplage 
– vrijwel altijd in samenwerking met levende kunstenaars – tot 
boeken waarmee kinderen kennis kunnen maken met kunst en 
vormgeving. Vaak wordt ook online gepubliceerd, omdat interna-
tionale verspreiding daardoor eenvoudiger is. In 2017 verschijnen 
er negen publicaties in drukvorm die aansluiten op de drie 
programmalijnen die het museum heeft geformuleerd. Daarnaast 
zijn er online publicaties waaronder de vijfde editie van Stedelijk 
Studies, het online peer reviewed tijdschrift van het Stedelijk 
Museum. Dat is gewijd aan de verschillende manieren waarop 
musea omgaan met het tentoonstellen van hun vaste collectie. 
Vertrekpunt hiervan is de nieuwe collectiepresentatie STEDELIJK 
BASE. Deze presentatie past in de zichtbare tendens van musea 
om de manier waarop de permanente collectie getoond wordt 
opnieuw te overwegen. 

Collectiegids Let Me Be Your Guide 
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De bijzondere verbondenheid van Amsterdam en 
het Stedelijk Museum komt op vele vlakken tot 
uiting. Gebouw en collectie zijn eigendom van de 
stad Amsterdam. Daarnaast werkt het museum 
intensief samen met een groot aantal stedelijke 
instellingen, waaronder universiteiten, academies 
en de andere musea.

HOOFDSTUK 5:  
Belang voor de stad

42
partners 

 in de stad 

550
bezoekers 

Rabo Familiedag

4.495
bezoekers  

The Living Museum

4.242
leerlingen met gratis 
Museumbus naar het 

Stedelijk 
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AMSTERDAMSE 
SAMENWERKINGS PARTNERS

Amsterdam  
Art  

Weekend

Amsterdamse 
Hogeschool 

voor de  
Kunsten 

Amsterdam 
Museum 

De 
Appel 

De 
Nieuwe 

Kerk 

De 
School 

Diversion 

EYE Film-
museum 

Foam 
Fotografie-

museum 
Amsterdam 

RKD-
Nederlands 

Instituut voor 
Kunst-

geschiedenis

Sandberg 
Instituut

Stads-
schouw burg 

Street Art 
Museum 

Amsterdam 

Sonic 
Acts 

The New 
Originals

Tropen-
museum 

Uitmarkt 
Amsterdam

Universiteit  
van  

Amsterdam

Utrecht 
University

Van 
Gogh 

Museum

Verzets-
museum VU 

medisch 
centrum 

We Are 
Public

We Are 
Vintage

Willems-
park school

Vrije 
Universiteit 
Amsterdam

Haarlem 
College 

Hermitage 
Amsterdam 

Joods 
Cultureel 
Kwartier 

Julidans 

Mama 
Cash 

Muziek-
centrum 

Aslan 

No Man’s 
Art Gallery 

Rijks-
museum

Oscar 
Carré 
school 

N8 
(Museum-

nacht)

Gerrit 
Rietveld 

Academie

De 
Balie

Crescendo 
School

Artis 

BEA

STEDELIJK 
MUSEUM 

AMSTERDAM
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Samen met de Gerrit Rietveld Academie presenteert het Stedelijk 
Always in Risk, Yet Never in Danger: Een tentoonstelling met 
werk van studenten van de afdeling grafisch ontwerpen. Het 
Stedelijk is de locatie voor een driedaags Studium Generale van 
de Rietveld academie, en ook het Rietveld UNCUT-festival wordt 
in het museum georganiseerd. 
Kunstenaar Zanele Muholi verblijft voorafgaand aan haar solo-
tentoonstelling als artist-in-residence bij BijlmAir in Amsterdam-
Zuidoost. De samenwerking met BijlmAir zal in de toekomst 
worden gecontinueerd.
Ten slotte werkt het Stedelijk in 2017 opnieuw samen met de 
Stichting de Best Verzorgde Boeken. Een jury van die stichting 
selecteerde uit een groot aantal inzendingen de sterkste ontwer-
pen voor een presentatie in het museum. 

‘Zo associatief als Price te werk gaat en het 
Amsterdamse Stedelijk Museum het toont, zo asso-
ciatief zal ook de toeschouwer zijn zintuigen en hersen-
cellen moeten aanspreken.’ 
– de Volkskrant, 28 april 2017

Voor het Stedelijk Museum is de samenwerking met culturele 
instellingen en andere Amsterdamse organisaties essentieel. 
Het museum ontwikkelt en presenteert in samenwerking met 
partners in 2017 verschillende tentoonstellingen, onderzoeks-
projecten en educatieprogramma’s. De directie ontvangt ook 
geregeld delegaties uit het buitenland, zoals die van Qatar 
Museums Doha, The Frick Collection in New York en The San 
Francisco Museum of Modern Art.

AMSTERDAMSE PARTNERS

Samenwerkingen sluit het Stedelijk Museum het liefst voor lan-
gere tijd. Zo werkt het museum in 2017 opnieuw samen met het 
Holland Festival, Julidans en Sonic Acts. De installatie I’d Rather 
be Outside van het Londense architectencollectief åyr wordt 
tijdens het Holland Festival op het Museumplein gepresenteerd. 
Julidans en het Stedelijk presenteren samen een performance 
van choreograaf Ligia Lewis. Met Sonic Acts werkt het Stedelijk 
ook in 2017 aan onderzoek waarin vergeten geschiedenissen van 
geluidskunst centraal staan. 
Het museum werkt in 2017 samen met het Rijksmuseum bij Jean 
Dubuffet: The Deep End. Deze tentoonstelling is samengesteld 
door Sophie Berrebi, docent aan de Universiteit van Amsterdam en 
Dubuffet-kenner, op uitnodiging van het museum. Tegelijk met de 
tentoonstelling in het Stedelijk zijn in de tuinen van het Rijksmuseum 
sculpturen van Dubuffet te zien. Het Stedelijk en het Rijksmuseum 
zullen in de toekomst vergelijkbare samenwerkingen realiseren. 

Beatrix Ruf tijdens opening I’d Rather Be Outside van åyr  
op het Museumplein
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STEDELIJK MUSEUM BUREAU AMSTERDAM

In 2016 kondigde het Stedelijk aan samen met partner Ammodo, 
Instituut voor kunst en wetenschap, een nieuwe expositieruimte 
te gaan ontwikkelen als vervolg op het Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam (SMBA), de dependance van het Stedelijk die 23 
jaar lang was gehuisvest aan de Rozenstraat in het centrum van 
Amsterdam.  
In 2017 wordt dat onderzoek voortgezet. Het Stedelijk vindt het 
van groot belang dat er een expositieruimte komt voor jonge, 
opkomende kunstenaars die nog niet toe zijn aan hun eerste 
museale presentatie. Amsterdam heeft daarnaast een podium 
nodig dat recht doet aan zijn divers samengestelde bevolking, 
met experiment hoog in het vaandel. Een centrum dat lokaal 
aanwezig is, maar ook internationale uitstraling heeft.  
De nieuwe expositieruimte moet meer doen dan alleen kunst 
presenteren. De ambitie is om ook een ontmoetingsplek te 
zijn voor kunstenaars en de dialoog te stimuleren. Ook wil de 
nieuwe expositieruimte met speciale presentaties en evene-
menten een nieuw publiek trekken. Hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van de grote kennis en ervaring van het museum op dit 
gebied. Ammodo ziet voor zichzelf geen rol meer in dit project 
weggelegd, maar blijft andere projecten waaronder Stedelijk 
Contemporary steunen. Het Stedelijk vervolgt het onderzoek 
naar de opvolger van SMBA. Dat moet een brug vormen tussen 
de kunstenaars gemeenschap en het Stedelijk, en zo bijdragen 
aan een levendig kunstklimaat in Amsterdam. Het Stedelijk zal 
in 2018 verkennend onderzoek verrichten naar de mogelijkheid 
van een design-dependance in de stad, zoals aangegeven in het 
Kunstenplan 2017-2020.
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Friday Night, Blikopeners X HipHop

THE LIVING MUSEUM

The Living Museum: PERFORMING 
THE COLLECTION is een project dat 
eerder plaatshad in TATE Liverpool, 
MMK in Frankfurt en het Centre 
Pompidou in Parijs. Via een open call 
kunnen geïnteresseerden zich aanmel-
den voor het opvoeren van een homma-
ge aan hun favoriete kunstwerk uit de 
collectie. Iedere deelnemer of deelne-
mersgroep krijgt ongeveer 15 minuten 
voor de uitvoering en voorafgaand aan 
de uitvoering worden de deelnemers 
door professionals gecoacht. Inspiratie 
voor dit project is het boek Fahrenheit 
451 van de Amerikaanse auteur 

Ray Bradbury (1953), waarin alle boeken 
verbannen zijn en de hoofdpersonen 
een levende bibliotheek uitbeelden. In 
het geval van The Living Museum gaat 
het ook om dit collectieve geheugen 
waar de inhoud van een kunstwerk door 
middel van herinnering wordt bewaard 
voor en doorgegeven aan toekomstige 
generaties. De editie in het Stedelijk is 
in mei, en leidt tot mooie performances, 
waaronder een rap geïnspireerd op het 
werk van Nola Hatterman. Het project 
wordt begeleid door de Blikopeners, 
jongeren tussen de 15 en 19 jaar die 
zich voor 12 maanden aan het museum 
hebben verbonden. 
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Sponsoren, fondsen en particuliere begunstigers 
zijn onmisbaar en zorgen ervoor dat het Stedelijk 
een museum van wereldklasse blijft. Ze onder-
steunen verschillende activiteiten, van educatieve 
evenementen tot de herinrichting van de Schiphol 
Entree.

HOOFDSTUK 6: 
Sponsoren, fondsen en 

particuliere begunstigers 125 
deelnemers

Stedelijk Circle

 49
ondernemers
Stedelijk Club

77 
relaties

Stedelijk Museum  
Fonds

23 
bijdragende 

fondsen 

258 
deelnemers

Young Stedelijk
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Ook in 2017 was de gemeente Amsterdam, eigenaar van collectie 
en gebouw, de belangrijkste partner van het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Rabobank Amsterdam is sinds 2011 de hoofdspon-
sor van het museum, met een specifieke focus op onderwijs en 
uitbreiding van de toegang tot cultuur in de regio Amsterdam. De 
BankGiro Loterij, een andere belangrijke vaste partner, draagt bij 
aan aankopen, restauraties en de presentatie van de omvangrijke 
collectie.

De gemeente Amsterdam verwacht dat het Stedelijk minimaal 25 
procent aan eigen inkomsten genereert. Het Stedelijk haalt die 
norm met 45 procent aan eigen inkomsten ruimschoots. Het mu-
seum ontvangt bijdragen van bedrijven, fondsen en particuliere 
begunstigers. Deze baten worden ingezet voor de activiteiten van 
het museum. Ondanks de vele successen die het museum op het 
gebied van werving behaalt, heeft het vertrek van twee directeu-
ren ook impact op de relaties. Sommige begunstigers zijn tegen 
het eind van 2017 bezorgd over de stabiliteit van het Stedelijk en 
zijn terughoudend in hun bijdrage, of stellen hun steun uit.

INKOMSTEN
DOOR WERVING

38%

5%

27%

30%

Totaal 

€ 5.210.746

sponsoren

Stedelijk Museum 
Fondsfondsen

particuliere
begunstigers
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worden de sponsorcontracten met De Vos & Partners advocaten, 
Houthoff en Kennedy Van der Laan verlengd. Sponsorrelaties 
met Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, G&S Vastgoed en leden 
van de Stichting Fondsenwerving zoals Royal Schiphol Group en 
ABN AMRO worden bestendigd. Het bedrijvennetwerk van het 
museum, de Stedelijk Club, groeit in 2017 naar bijna 50 leden. 
Het museum biedt de leden van de Stedelijk Club een sterk in-
houdelijk programma én een bijzondere locatie om gelijkgestem-
de ondernemers te ontmoeten.

FONDSEN

In 2017 ondersteunen fondsen niet alleen het tentoonstellings-
programma, maar dragen zij ook bij aan restauraties, aankopen, 
onderzoek, educatieve projecten en de herindeling van het mu-
seum. De bijdragen van 23 fondsen, nationaal en internationaal, 
zijn dit jaar van groot belang voor de financiering van activiteiten 
van het Stedelijk.
Mede dankzij de steun van deelnemers van de BankGiro 
Loterij kan in 2017 het meerjarige restauratietraject van alle 
dertien drie dimensionale sculpturen van Jean Tinguely uit 
de collectie van het Stedelijk worden afgerond. Dankzij de 
BankGiro Loterij kan het museum ook belangrijke werken 
van de Italiaanse ontwerper Ettore Sottsass aan de collectie 
toevoegen. Daarnaast stijgen de inkomsten uit de geoormerkte 
lotenverkoop voor de BankGiro Loterij in de Schiphol Entree van 
het museum. Collectie-aankopen worden in 2017 ook mogelijk 
gemaakt dankzij een waardevolle structurele bijdrage van het 
Mondriaan Fonds.
De conservering en restauratie van het velum dat Keith Haring 
in 1986 schilderde voor de glazen kap boven de historische trap 
van het museum wordt mogelijk gemaakt door The Keith Haring 
Foundation. Het Mondriaan Fonds en de Art Mentor Foundation 

SPONSOREN

Bedrijven vormen belangrijke partners van het Stedelijk in het 
behalen van de gestelde doelen. Een belangrijk doel van het 
Stedelijk is om kinderen die vanuit hun thuissituatie niet snel 
in een museum komen, kennis te laten maken met moderne 
en hedendaagse kunst en design. In hoofdsponsor Rabobank 
Amsterdam is een belangrijke partner gevonden om deze groep 
te bereiken. Zo ondersteunt Rabobank Amsterdam het project 
Samen kijken dat kinderen en ouders met verschillende sociaal-
economische achtergronden een jaar lang aan elkaar koppelt om 
met elkaar te praten over kunst en kijken. Ook organiseert het 
Stedelijk in 2017 weer de jaarlijkse Rabo Familiedag vol educatie-
ve activiteiten. Om het enthousiasme voor kunst en een bezoek 
aan het Stedelijk verder te bevorderen, krijgen alle Amsterdamse 
leraren in 2017 een Rabo Lerarenpas die hen onbeperkt gratis 
toegang geeft tot het museum.
In 2017 dragen verschillende bedrijven genereus bij aan het 
realiseren van de herinrichting van de Schiphol Entree. Mede 
dankzij de steun van LG Electronics, Lensvelt en illy wordt het 
entreegebied aantrekkelijker en overzichtelijker ingericht. De 
nieuwe koffiecorner wordt een gezellige ontmoetingsplek en een 
videoscherm laat bezoekers, nog voor ze een kaartje kopen, 
kennismaken met de uitgebreide collectie videokunst van het 
Stedelijk.
Bedrijven Tata Steel Nederland, ProWinko en Zumtobel Group 
steunen het Stedelijk in het mogelijk maken van STEDELIJK 
BASE. Door de samenwerking met Tata Steel Nederland kan het 
Stedelijk nu een wereldprimeur van Nederlandse bodem tonen: 
slanke, stalen wanden die los in de ruimte staan waarop de col-
lectie wordt getoond. De herindeling van het gebouw wordt daar-
naast ook financieel gesteund door verschillende begunstigers. 
In 2017 wordt het tentoonstellingsprogramma verder onder-
steund door Audi en Siemens Huishoudapparaten. Daarnaast PricewaterhouseCoopers 
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Lucerne maken de eerste overzichtstentoonstelling van de 
Amerikaanse kunstenaar Seth Price mogelijk. Een belangrijke 
tentoonstelling, ook voor de jonge kunstenaars die hij inspireert. 
Het eerste Nederlandse retrospectief van de Poolse avant-gardist 
Edward Krasiński wordt ondersteund door het Adam Mickiewicz 
Institute. In 2017 is de tentoonstelling Willem de Kooning: No 
Boundaries, die in 2019 open zal gaan, een van de drie finalisten 
van de Turing Toekenning 2017. 
Ammodo, Instituut voor kunst en wetenschap, maakt in 2017 de 
serie Stedelijk Contemporary mede mogelijk. In de serie worden 
solotentoonstellingen getoond van Jordan Wolfson, Loretta 
Fahrenholz, Jana Euler, Zanele Muholi en Carlos Motta.
In 2017 ondersteunen de fondsen ook verschillende educatieve 
projecten: zo krijgen Blikopeners al sinds 2008 financiële steun 
van Fonds 21. Het Gieskes-Strijbis Fonds draagt bij aan de 
uitbreiding naar tien andere musea van ‘Onvergetelijk’, rond-
leidingen voor mensen met dementie en hun dierbaren. In 
2017 wordt daarnaast STUDIO i gelanceerd, een platform voor 
inclusieve cultuur waaraan het VSBfonds, het Mondriaan Fonds, 
Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK bijdragen.

‘Door de tentoonstelling een jaar lang, gedurende de 
volle openingstijden van het museum, aan te bieden, 
kon een veel grotere groep museumbezoekers 
kennismaken met de ‘situaties’ van Tino Sehgal. Dit 
engagement in organisatie en investering is uitzon-
derlijk, het ontwikkelen van dit nieuwe tentoonstel-
lingsconcept voor performancekunst door het museum 
bewonderens waardig’ 
– Juryrapport AICA Oorkonde 2017 

AANKOOP THIS VARIATION 
(2012) VAN TINO SEHGAL 

Het Mondriaan Fonds, de Curator 
Circle en de International Collector 
Circle van het Stedelijk maken samen 
de aankoop mogelijk van This Variation 
(2012) van de Brits-Duitse kunstenaar 
Tino Sehgal. Dit werk was in 2015 al in 
het Stedelijk te zien als onderdeel van 
de in 2017 met een AICA Oorkonde 
bekroonde overzichtstentoonstelling A 
year at the Stedelijk: Tino Sehgal – een 
presentatie die een jaar duurde van een 

opeenvolgende serie van ‘situaties’ uit 
het oeuvre van Sehgal, in steeds andere 
zalen van het museum. This Variation is 
een van de meest indrukwekkende en 
grootschalige situaties van Tino Sehgal, 
en een van de publiekslievelingen van 
A year at the Stedelijk. In This Variation 
wordt de bezoeker ondergedompeld in 
een volledig verduisterde ruimte waarin 
doorlopend een choreografie en een 
a capella muziekcompositie worden 
uitgevoerd door een groep van twintig 
vertolkers.
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Uitreiking AICA Oorkonde 2017 in het Teijin Auditorium 
van het Stedelijk. Van links naar rechts: voorzitter AICA 
Nederland Robert Jan Muller, conservator Martijn van 
Nieuwenhuyzen en Tino Sehgal
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In 2017 wordt vijf keer een museumcursus voor Vrienden geor-
ganiseerd, die allemaal zijn uitverkocht. Young Stedelijk groeit in 
2017 met 46 leden naar een totaal van 258 leden. Zij nemen deel 
aan minstens vijftien evenementen, ook buiten de muren van 
het museum. Voorbeelden daarvan zijn een herdenkingsdiner 
en -concert in Het Concertgebouw (in samenwerking met Entrée 
en Club Foam), een bezoek aan kunstbeurs Art Rotterdam, een 
rondleiding op de Zanele Muholi-tentoonstelling door de kunste-
naar zelf en een sociaal-maatschappelijk schilderproject voor 
vluchtelingen in samenwerking met Favela Painting.
Ook Stedelijk Circle groeit in 2017, van 79 naar 125 leden. Deze 
groei is te danken aan twee wervingsevenementen: samen met 
kunstenaar Jasper Krabbé organiseert het museum een avond 
over Ed van der Elsken in The Random House. Bij Stedelijk 
Circle-lid Max Lumankun thuis wordt een avond over verza-
melen georganiseerd. Het aanbod voor Stedelijk Circle-leden 
wordt in 2017 steeds veelzijdiger: van previews tot bezoeken aan 
kunstbeurzen, en van een exclusieve inleiding door een Stedelijk-
conservator tot een presentatie van een kunstenaar zelf. 

MEMBERSHIPS

Het Stedelijk Museum heeft voor particulieren vijf verschil-
lende memberships, oplopend in grootte van de gift: Vriend, 
Familievriend, Donateur, Young Stedelijk en Stedelijk Circle. Als 
dank voor hun bijdrage krijgen de begunstigers exclusief toegang 
tot het museum en kunnen ze door verschillende bijeenkomsten 
het Stedelijk beter leren kennen. 

Voor de programma’s van bijvoorbeeld Stedelijk Circle en Young 
Stedelijk (25- tot 40-jarigen) werkt het museum nauw samen 
met partners in de stad en daarbuiten. In 2017 zijn dat het 
Rijksmuseum, Unseen Photo Fair, De School, de Amsterdam 
Art Fair, de Jonge Balie, membersclub A’dam toren, Foam, het 
Concertgebouw, de nachtburgemeester, Stadsschouwburg 
Amsterdam, The Student Hotel, het Conservatorium Hotel en 
Amsterdam Art Weekend, Art Rotterdam, Palais de Tokyo, Frieze, 
Art Basel, artnet, The Gallery Club, Spaces, Association of 
Corporate Counsel Europe, Art Directors Club Nederland
en The Hoxton. 

Beatrix Ruf met kunstenaar Zanele Muholi
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Young Stedelijk-ambassadeur Gunifort Uwambaga

´‘Ik leid mensen uit mijn netwerk graag rond in het Stedelijk’
museum in toenemende mate 
getoond, maar het zouden er meer 
mogen zijn.’ 
Young Stedelijk is een succes, 
de club groeide in 2017 naar 258 
leden, die elk jaarlijks minstens 
€ 300 betalen. Voor wat hoort wat: 
clubleden krijgen vele voordelen, 
waaronder exclusieve voorbe-
zichtigingen en kijkjes achter de 
schermen, gratis toegang tot het 
museum en uitnodigingen voor 
openingen. 
Uwambaga vulde het ambassa-
deurschap creatief in, onder meer 
met een enthousiast filmpje over 
Ik ben een geboren buitenlander 
voor Koffietijd. ‘Ik was echt onder 
de indruk van die tentoonstelling. 
Het thema migratie is voor mij heel 
herkenbaar. Ik ben van Rwandese 
afkomst en kwam op mijn achtste 
naar Nederland. In de tentoon-
stelling is een fotoserie te zien 
van Afrikaanse kinderen in een 
Ajax-shirt. Dat begint aandoenlijk, 
maar als je uitzoomt zie je blanke 
toeristen naar hen kijken en dat 
geeft een ongemakkelijk gevoel.’ 
Het Stedelijk voelt inclusief, 
toch zou het fijn zijn als er nog 
meer mogelijk wordt, vindt de 
ambassadeur. ‘Te vaak heb ik als 
ik om me heen kijk bij een opening 
het gevoel dat ik de enige jonge 
niet-witte Amsterdammer ben.’

Gunifort Uwambaga (26) is een 
van de 28 ambassadeurs van 
Young Stedelijk, de club van het 
Stedelijk Museum die begin 2014 
werd opgericht en speciaal is 
bedoeld voor jonge professionals 
tussen de 25 en 40 jaar. In het 
dagelijkse leven is hij mede- 
eigenaar van de Amsterdamse 
boekwinkel MENDO en runt hij de 
gelijknamige uitgeverij. Daarbuiten 
is hij geregeld gastheer voor het 
Stedelijk Museum. ‘Ik vind het 
prettig om mensen in het Stedelijk 
rond te leiden. Het museum 
onderneemt veel, ik ben een 
echte fan. Bovendien vind ik het 
belangrijk om iets terug te doen 
voor de gratis entreekaarten die 
het museum aan ons verstrekt.’ 
Hij begon met het rondleiden van 
familie en vrienden, daarna met 
mensen uit zijn zakelijke netwerk. 
‘Ik doe het graag en het heeft 
effect, mijn broer van 24 jaar is al 
een keer terug geweest.’ 
Uwambaga werd ambassa-
deur nadat hij een paar jaar 
geleden een vriend hielp 
tijdens een Stedelijk X-avond, 
speciaal georganiseerd voor 
jonge Amsterdammers met een 
drukke agenda. ‘Toen ging het 
over kunstenaars die door de 
kunstgeschiedenis over het hoofd 
zijn gezien. Die worden door het 
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STEDELIJK MUSEUM FONDS

In 2014 wordt het Stedelijk Museum Fonds in het leven geroepen, 
een steunfonds van particulieren die zich voor langere tijd aan 
het museum verbinden. De begunstigers die via dit fonds een 
band aangaan met het museum, ondersteunen projecten via 
geoormerkte giften bedoeld voor specifieke tentoonstellingen of 
bijvoorbeeld educatieve projecten.
Als blijk van erkentelijkheid kunnen de begunstigers van het 
fonds het museum op persoonlijke wijze goed leren kennen. Via 
de Curator Circle of de International Collector Circle krijgen de 
begunstigers een programma aangeboden. In 2017 wordt bij-
voorbeeld een reis naar documenta 14 in Athene georganiseerd 
en zijn er exclusieve previews van tentoonstellingen, bezoeken 
aan kunstenaarsstudio’s en kunstbeurzen, door conservatoren 
geleide tours en masterclasses. 
In 2017 draagt het Stedelijk Museum Fonds onder meer bij aan 
tentoonstellingen van Jordan Wolfson, Seth Price, Jana Euler, en 
Edward Krasiński. Het fonds biedt ondersteuning bij de aankoop 
van werk van Tino Sehgal, Jana Euler en Marijn van Kreij. Ook de 
vernieuwde Schiphol Entree en de ontwikkeling van STEDELIJK 
BASE worden gerealiseerd met steun van het Stedelijk Museum 
Fonds. Meer over het fonds is te lezen in het jaarverslag van het 
Stedelijk Museum Fonds. 

 
 

Relaties van het Stedelijk Museum Fonds zijn te gast bij de feestelijke preview van de 
tentoonstelling Seth Price – Social Synthetic 

Fo
to

: F
ab

ia
n 

La
nd

ew
ee

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



64

Het Stedelijk Museum Amsterdam wil de bedrijfs-
voering verduurzamen. In 2017 worden milieu-
besparende maatregelen doorgevoerd en start het 
museum een bewustzijnscampagne om duurzaam 
gedrag door medewerkers te stimuleren. 

HOOFDSTUK 7:  
Zakelijke organisatie

84
commerciële  

events

 10.000
stappen  

zet een beveiliger
per dag  
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van energielabel A, en zullen in 2018 worden geëvalueerd en 
eventueel bijgesteld. 

EVENEMENTEN 

Voor een ondernemend museum als het Stedelijk is de verhuur 
van het museum als locatie voor evenementen een extra inkom-
stenbron. Er zijn verschillende soorten evenementen: events van 
partners voor het museum, eenmalige commerciële events en in-
houdelijke activiteiten vanuit interne afdelingen van het museum. 
In 2017 hebben 84 commerciële (partner)events bij het Stedelijk 
Museum plaatsgevonden. Dit is 16 procent minder dan in 2016 
en gelijk aan 2015. De daling is veroorzaakt doordat vanwege de 
herinrichting van het museum minder locaties beschikbaar zijn 
en doordat het Stedelijk in 2016 extra events organiseerde tijdens 
het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie.

GEBOUWONDERHOUD

De conditie van het museumgebouw is in principe goed. Voor het 
onderhoud aan de gebouwen is een Meerjaren Onderhouds Plan 
(MOP) opgesteld. In de MOP staan de verwachte beheers- en 
vervangingskosten vermeld voor de komende 25 jaar. De MOP 
wordt periodiek bijgesteld op basis van een conditiemeting. Het 
onderhoud in 2017 wordt verricht in lijn van de kaders van de MOP. 
Enkele onderdelen zijn eerder vervangen: de verwarmingsketel van 
het depotgebouw en een warmwaterboiler in het museumgebouw. 
Bij een tussentijdse conditiemeting blijken enkele onderdelen onder 
het vereiste conditieniveau 3. Deze onderdelen zijn inmiddels 
aanpakt. De totale kosten voor het gebouwonderhoud in 2017 zijn 
binnen het budget vanuit de MOP gebleven. 

Op 31 oktober 2017 behaalt het Stedelijk Museum Amsterdam, als 
tweede museum ter wereld, het internationaal erkende duurzaam-
heidscertificaat BREEAM-NL In-Use, een instrument waarmee de 
duurzaamheidsprestatie van een bestaand gebouw wordt gemeten. 

Het Stedelijk Museum vindt maatschappelijk verantwoord on-
dernemen van groot belang en start in 2015 het project Stedelijk 
Groen. Daarin worden energiebesparende mogelijkheden gerea-
liseerd en worden diverse maatregelen getroffen met het oog op 
duurzaam ondernemen. Tijdens de renovatie van het gebouw is 
een warmte-koude opslag aangebracht waarbij warmte en koude 
wordt opgeslagen in de bodem en later hergebruikt. Om mede-
werkers milieubewuster te maken, worden bewustzijn- stickers 
ontworpen en zijn er zogeheten ‘afvalstraten’ ingericht voor het 
scheiden van afval. Voortaan worden duurzame, recyclebare 
tentoonstellingsmaterialen gebruikt en print het museum geen 
folders en persmappen meer. In de nieuwe collectiepresenta-
tie in de ABN AMRO-zaal (1.350 m2) wordt alleen met led-licht 
gewerkt. De rest van de museumzalen, 5.650m2, heeft nog tl- en 
halogeenlicht. De ambitie is om op termijn ook de rest van de 
zalen van led-licht te voorzien. De ingrepen leiden tot toekenning 

Het Breeam-NL In-Use certificaat wordt overhandigd.
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Beveiliger Anouar Boukamir

‘Ik was meteen verliefd, op de kunst maar zeker ook op de bezoekers’
tentoonstellingen te zien zijn. Ik 
blijf altijd rustig en toon begrip. 
Als ik zelf ergens kom, wil ik ook 
netjes worden behandeld. Soms 
bieden we bij klachten een kopje 
koffie aan, we willen mensen 
graag terugzien.’ Favoriet zijn 
kinderen: ‘Die zijn eigenlijk nooit 
lastig. Ze zijn wel speels natuurlijk, 
als er iets is spreek ik de ouders of 
leraren aan. Ik heb zelf twee kin-
deren, van 2 en 4 jaar, die neem ik 
graag mee naar het museum.’ 
Een van Boukamirs favoriete 
plekken is de Schiphol Entree, die 
in 2017 opnieuw is ingericht en 
publieksvriendelijker is gemaakt. 
‘Maar eigenlijk vind ik het hele mu-
seum te gek. Na mijn opleiding als 
beveiliger en toezichthouder heb 
ik gewerkt op Schiphol, bij de dou-
ane en de luchtverkeersleiding. 
Toen zag ik de vacature in het 
Stedelijk. Tien minuten van huis, 
in de stad waar ik ben geboren en 
getogen. Ik was eigenlijk meteen 
verliefd. Op de kunst, de locatie, 
het gebouw maar zeker ook op de 
bezoekers en de collega’s.’

De meest gestelde vraag die 
teamleider beveiliging Anouar 
Boukamir (34) van bezoekers 
krijgt? Hij schiet in de lach: 
‘Toch wel waar de toiletten zijn.’ 
Boukamir waakt met zijn collega- 
beveiligers over de kunst op zaal, 
maar ook over de veiligheid van 
de bezoekers, van wie er dagelijks 
circa 1.500 in het museum zijn. 
‘Samen met de medewerkers 
van publieksservice zijn we het 
visitekaartje van het museum. 
We zijn servicegericht, maken 
mensen wegwijs in het museum 
en beantwoorden vragen over de 
tentoonstellingen.’  
Om het half uur staat Boukamir op 
een andere locatie in het museum. 
‘We lopen ook langs de kantoren 
in de nieuwbouw. Niet alleen voor 
de veiligheid van de collega’s, 
maar ook vanwege de aanwezige 
technische ruimtes, die moeten 
we geregeld controleren. Een 
collega heeft eens berekend dat 
we gemiddeld 10.000 stappen per 
dag zetten, ik leg dagelijks tussen 
de acht en tien kilometer af.’ 
De meeste bezoekers zijn vrolijk 
en welwillend, zegt de beveiliger. 
‘Je hebt veel spontane bezoekers 
die alles prachtig vinden, maar 
er zijn mensen met commentaar 
op van alles en nog wat. Soms uit 
frustratie omdat er even minder 
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KLIMAAT

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat bezoekers tevreden zijn 
met de vier aspecten van het klimaat in het museum: De waarde-
ring voor de akoestiek (84 procent), temperatuur in de tentoon-
stellingsruimtes (83 procent), temperatuur bij binnenkomst (83 
procent) en de luchtkwaliteit (81 procent) is ongeveer even hoog. 
De steekproefgrootte is nog ontoereikend om verdiepende analy-
ses te kunnen doen om te achterhalen of er een groep bezoekers 
is die ontevreden is over het klimaat. 
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Walther König uit Keulen. Het assortiment bestaat uit boeken over 
kunst, kunstgeschiedenis, architectuur, design, toegepaste kunst, 
fotografie, film, esthetica en uit boeken, catalogi en andere mate-
rialen gerelateerd aan de tentoonstellingen van het Stedelijk. Ook 
designproducten behoren tot het aanbod. Door de herinrichting van 
de Schiphol Entree verliest de museumsinkel ruimte, maar wint hij 
wel aan zichtbaarheid. Restaurant Stedelijk en het Zadelhoff Café 
worden geëxploiteerd door de Amsterdam Hospitality Company. 
De horeca in het museum wordt door bijna de helft van de 
Nederlandse bezoekers en een derde van de buitenlandse bezoe-
kers bezocht. Aan verbetering van de service wordt voortdurend 
gewerkt en het voornemen is dat de komende jaren door te zetten. 
In de vernieuwde Schiphol Entree wordt een illy Espressobar geo-
pend, met lounge.

CYBERSECURITY

Ransomware, hackpogingen en virussen zijn een groeiende 
plaag voor bedrijven. Dit soort dreigingen voor de ict-infrastruc-
tuur zijn een doorlopend aandachtspunt voor het museum.
In het eerste kwartaal van 2017 voert consultancybedrijf 
Capgemini een veiligheidsscan uit om de kwetsbaarheid van de 
digitale voorzieningen te toetsen. De beveiliging van de ict-infra-
structuur blijkt op orde. Enkele kleinere aanbevelingen en tips 
worden direct overgenomen. De verouderde firewalls worden ver-
vroegd vervangen, omdat deze toegangspoorten tot het netwerk 
een belangrijke functie in de veiligheidsschil hebben.

MUSEUMWINKEL EN HORECA

De museumwinkel zorgt voor een belangrijke verrijking van het 
museumbezoek. Daarnaast is het een extra inkomstenbron voor 
het museum. De winkel wordt geëxploiteerd door Buchhandlung 

Het Stedelijk heeft een goed gesorteerde museumwinkel

Zakelijk directeur Karin van Gilst tijdens haar afscheids-
receptie in september 2017
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HOOFDSTUK 8: 
Personeel 196

vaste  
medewerkers

50
vrijwilligers

60
studenten  

lopen stage

15
Blikopeners 

166,4
Fte
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werkdruk. De werkdruk wordt vooral beïnvloed door de soms 
minder effectieve samenwerking tussen afdelingen, de druk die 
er is rond de programmering en onduidelijkheid over keuzes die 
gemaakt worden door de directie. Er worden naar aanleiding 
van de analyse oplossingen geformuleerd op organisatie- en 
afdelingsniveau, die echter door de situatie eind 2017 nog niet 
zijn uitgevoerd.
Sinds 2012 werkt het Stedelijk met flexibele werkplekken op de 
kantoorverdieping en in 2017 worden hier verbeteringen in aan-
gebracht om het welbevinden van de medewerkers te vergroten. 

VERTROUWENSPERSONEN 

Het Stedelijk Museum heeft in 2017 drie vertrouwenspersonen tot 
wie medewerkers zich kunnen wenden. De vertrouwensperso-
nen overleggen elke zes weken over binnengekomen meldin-
gen, waarbij de vertrouwelijkheid van de melders altijd wordt 
gerespecteerd. Elk kwartaal overlggen de vertrouwenspersonen 
en de manager HRM. In 2017 zijn er geen klachten of meldingen 
van medewerkers geweest die binnen het takenpakket van de 
vertrouwenspersonen vallen. Wel is de hoge werkdruk geregeld 
een onderwerp van gesprek. De vertrouwenspersonen hebben 
daarnaast aanbevolen om meer aandacht te besteden aan de 
managementcapaciteiten van medewerkers die doorgroeien naar 
een leidinggevende rol.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Diversiteit en inclusie, het streven om voor alle mensen in al 
hun diversiteit een toegankelijk museum te zijn, zijn belangrijke 
thema’s voor het museum. Zo wordt een speciale medewerker 
aangesteld die verantwoordelijk wordt voor het opzetten van een 

‘I love the kindness of Stedelijk staff. Thank you! How 
does it get any better? X for your attitude’ 
– toerist 

Op 31 december 2017 heeft Stedelijk Museum Amsterdam 196 
medewerkers in dienst. Dat is omgerekend 166,4 fte gemiddeld 
over heel 2017. Er zijn 85 mannen en 112 vrouwen in dienst, de 
gemiddelde leeftijd is 42 jaar. Daarnaast zijn er 23 uitzendkrach-
ten. Het museum werkt ook met zzp’ers. De omvang en duur van 
hun opdrachten verschillen sterk. De meeste zzp’ers worden 
ingehuurd voor restauratiewerkzaamheden, het geven van rond-
leidingen en de inrichting van tentoonstellingen.  
Het Stedelijk Museum wil graag een plek zijn waar mensen 
werkervaring kunnen opdoen, dat hoort bij zijn maatschappelijke 
rol. In 2017 lopen 60 studenten stage in het museum. Het gaat 
hierbij zowel om mbo-stagiairs op de afdeling Beveiliging als hbo- 
en wo-stagiairs op bijvoorbeeld de afdelingen Conservatoren & 
Onderzoek, Marketing & Communicatie, Restauraties en Educatie, 
Interpretatie & Publicaties. Alle stagiairs zijn gedurende hun stage 
verbonden aan een opleiding.

ZIEKTEVERZUIM EN WERKBELEVING

Het ziekteverzuim is in 2017 hoger dan gewenst en hoger dan 
gemiddeld in Nederland, namelijk 5,22 procent, maar wel iets ge-
daald ten opzichte van 2016 (5,48 procent). Het werkgerelateerde 
verzuim daalt nog sterker. Er is nauw overleg met de bedrijfsarts 
om het ziekteverzuim te monitoren en afspraken te maken over 
de re-integratie van zieke medewerkers of aanvullende begelei-
ding te bieden aan medewerkers, bijvoorbeeld in het kader van 
regelmatig verzuim.
Er zijn afdelingen waar de werkdruk als te hoog wordt ervaren. Er 
vindt daarom een analyse plaats van de oorzaken van de ervaren PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



71

P
E

R
S

O
N

E
E

L

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 8

platform voor inclusieve cultuur. STUDIO-i heeft als ambitie om 
een expertisecentrum te zijn en daarmee een duurzame impuls 
te geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen de culturele 
wereld. De Code Culturele Diversiteit vormt hierbij het uitgangs-
punt. Daarnaast stelt het museum een adviesraad Inclusie & 
Toegankelijkheid in die de directie adviseert en met voorstellen 
komt om de inclusiviteit te bevorderen. Tot slot wordt gestart met 
het expliciet werven van medewerkers met een migratieachter-
grond en/of een arbeidsbeperking om van het museum een meer 
diverse organisatie te maken. 

OPLEIDINGEN

In 2017 volgen circa 100 medewerkers een training, opleiding 
of cursus. Voor een deel zijn dit vakgerichte trainingen, zoals 
bijvoorbeeld een hospitality-training voor alle medewerkers van 
de afdelingen Beveiliging, Publieksservice en de vrijwilligers. 
Meerdere medewerkers volgen een opleiding in verband met een 
volgende loopbaanstap, bijvoorbeeld richting een leidinggeven-
de functie. Tien medewerkers volgden coaching, een vorm van 
ontwikkeling die steeds vaker voorkomt en over het algemeen erg 
wordt gewaardeerd door de medewerkers. In het najaar van 2017 
wordt een opleidings- en ontwikkelbeleid geformuleerd dat na 
instemming door de ondernemingsraad wordt geïntroduceerd in 
de organisatie om hiermee structurele aandacht te geven aan de 
ontwikkeling en opleiding van medewerkers. 
In het najaar is een start gemaakt met een traject gericht op het 
verbeteren van de managementvaardigheden en de effectiviteit 
van het managementteam.
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Blikopener Sara in gesprek met bezoeker in STEDELIJK BASE
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ONDERNEMINGSRAAD 

De ondernemingsraad vergadert in 2017 tweewekelijks. In 2017 
is er vijf keer overleg gevoerd met de directie. Naast de reguliere 
vergaderingen met de directie en met de raad van toezicht wordt 
er, mede door de uitzonderlijke situatie waarin het museum 
zich aan het einde van het jaar bevindt, intensief overlegd met 
de voorzitter van de raad van toezicht. Ook wordt er door de 
ondernemingsraad een speciale medewerkersbijeenkomst 
georganiseerd waar leden van de raad van toezicht aanwezig zijn 
na het vertrek van de beide directeuren. De ondernemingsraad 
is namens het personeel in gesprek met de benoemingsadvies-
commissie van de raad van toezicht met het oog op de toekom-
stige benoeming en het gewenste profiel van een nieuwe directie. 
In het najaar van 2017 adviseert de ondernemingsraad positief 
over de benoeming van Jan Willem Sieburgh tot interim-directeur 
vanaf 1 november 2017. De ondernemingsraad houdt zich bezig 
ten slotte ook bezig met onderwerpen als werkdruk, beoorde-
lingssystematiek, arbobeleid en personeelsverloop. In 2017 stemt 
de ondernemingsraad in met het nieuwe opleidingsbeleid.
 

VRIJWILLIGERS

Het Stedelijk Museum kan dit jaar rekenen op 50 enthousiaste 
en betrokken vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol bij de 
publieksvriendelijkheid en zijn het aanspreekpunt voor de bezoe-
ker en ambassadeurs naar buiten toe. De jongste is 21 jaar, de 
oudste 70-plus. Ze ontvangen onder meer groepen bij de groeps-
entree, staan in het Rabo Lab en geven informatie in het museum 
of bij de informatiebalies. Ook bij het educatieve programma 
‘Onvergetelijk’ hebben de vrijwilligers een belangrijke rol. 

Vrijwilligers van het Stedelijk Museum
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Het Stedelijk Museum Amsterdam hanteert 
sinds de verzelfstandiging in 2006 een raad van 
toezicht- model. Dit houdt in dat er een bestuur is 
en een raad van toezicht, waarbij de raad actief en 
op stimulerende en kritische wijze toezicht houdt 
op het bestuur. In 2017 zijn er twee keer zoveel 
bijeenkomsten als gebruikelijk, vanwege het vertrek 
van het bestuur en de start van onderzoeken naar 
governance en beloningsregelgeving.

HOOFDSTUK 9:
Governance
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De derde rol van de raad is die van adviseur. De raad adviseert 
het bestuur op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend 
op beslissingen van het bestuur. Tijdens vergaderingen van de 
raad van toezicht geeft de voorzitter duidelijk aan wanneer iets 
adviserend is bedoeld of een besluit is van de raad als toezicht-
houder. De vierde rol van de raad is die van netwerker: leden van 
de raad van toezicht zijn ambassadeurs van het museum. De vier 
rollen zijn vastgelegd in het ‘Toezichtkader Raad van Toezicht 
Stedelijk Museum Amsterdam’.

TOEPASSING GOVERNANCE CODE CULTUUR 

Het Stedelijk vindt een transparante 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 reglementen periodiek aan 
de Governance Code Cultuur en betrekt het museum zijn me-
dewerkers bij de toepassing ervan. De toepassing van de code 
is vanwege de gelaagde structuur en het gebrek aan museale 
voorbeelden complex. Als onderdeel van de professionalisering 
is het museum begonnen met het neerleggen van de uitwerking 
van de code in een aantal beleidsnotities: Toezichtkader, notitie 
Governance Structuur SMA van 5 december 2017 en Position 
Paper. Op deze manier is de code verankerd in de dagelijkse 
praktijk van het Stedelijk Museum en vormt deze een leidraad 
voor het dagelijks handelen.

ONAFHANKELIJK

De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van elkaar 
en van het bestuur, waardoor ze kunnen functioneren als goede 

HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit een zakelijk en een artistiek directeur en 
is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie van 
het Stedelijk Museum Amsterdam. Dit houdt onder meer in dat 
het bestuur zorgt voor de realisatie van de doelstellingen van de 
stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende 
resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording 
af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle benodigde in-
formatie. Het bestuur is bevoegd het Stedelijk te vertegenwoordi-
gen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het 
belang van het museum en weegt daarbij ook de belangen af van 
de betrokkenen bij het museum. Het bestuur is ook verantwoor-
delijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving, waaronder 
de Governance Code Cultuur en de Ethische Code voor Musea. 
Het bestuur heeft een vierjarig ondernemingsplan opgesteld. De 
bezoldiging van het bestuur is in overeenstemming met de Wet 
Normering Topinkomens, volgt de museum-cao en is in overeen-
stemming met dat wat in de culturele sector gebruikelijk is. 

DE RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van het Stedelijk houdt toezicht op het beleid 
van het bestuur, op de algemene gang van zaken binnen het mu-
seum en op de door het Stedelijk uitgevoerde activiteiten. De raad 
heeft verschillende rollen; hij houdt allereerst actief op stimulerende 
en kritische wijze toezicht op het bestuur, hij beslist ten tweede over 
benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van het 
bestuur en benoemt daarnaast de accountant. In zijn functie als 
werkgever voert de raad ook functioneringsgesprekken met de be-
stuursleden. Voor aanvang van het jaar 2017 werden met het bestuur 
daarnaast afspraken gemaakt over de te realiseren doelstellingen in 
2017. PricewaterhouseCoopers 
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VERGADERINGEN

In 2017 vergadert de raad tien keer in plaats van de vijf reguliere 
vergaderingen. Daarnaast zijn er extra telefonische overleggen 
die gaan over de herinrichting van het museum, het aftreden 
van het bestuur en de benoeming van de interim-bestuurder. In 
deze vergaderingen komen ook de lopende zaken aan bod zoals 
tentoonstellingen, aanwinsten, het werven van private middelen, 
de bezoekersaantallen, de educatieve programma’s en marketing 
en communicatie. Ook op de agenda staan het collectiebeheer, 
risicobeleid, het calamiteitenplan en personele zaken. Met het 
bestuur zijn – naast lopende zaken – de begroting 2018 en de 
risicoanalyse besproken, evenals de jaarrekening 2016, in aanwe-
zigheid van de externe accountant PwC. Ook buiten de vergade-
ringen om is er geregeld overleg tussen de raad en het bestuur. 
De door de raad van toezicht aangewezen auditcommissie 
komt in 2017 zeven maal bijeen, waarvan eenmaal telefonisch 
en driemaal met de accountant. Dit gebeurt naar aanleiding 
van de jaarcijfers, de interim-controle en de management letter. 
Onderwerpen zijn onder meer de begroting, de kwartaalrappor-
trages en de kwaliteit van de AO/IB-processen en de financiële 
organisatie.

BETROKKENHEID 

Minimaal eenmaal per jaar, zo ook in 2017, woont een lid van 
de raad van toezicht een vergadering bij met het bestuur en de 
ondernemingsraad en spreekt de voltallige raad van toezicht 
met de ondernemingsraad over de algemene gang van zaken. 
Daarnaast is er in het najaar extra overleg tussen de raad en de 
ondernemingsraad waarbij de laatste wordt geïnformeerd over 
de ontwikkelingen en wordt gevraagd advies uit te brengen over 
de benoeming van de ad interim-directeur.

toezichthouders. De benoemingstermijn van de raad van toezicht 
is statutair bepaald op maximaal twee keer vier jaar. De leden van 
de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werk-
zaamheden, alleen in enkele gevallen een onkostenvergoeding.
De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang 
van het Stedelijk Museum. De raad heeft daarbij ook oog voor 
de risico’s die voortvloeien uit de taakuitoefening van het 
Stedelijk. De leden van de raad worden benoemd, geschorst 
en ontslagen door de raad, na het horen van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam 
en het bestuur. Werving van de leden van de raad van toezicht 
geschiedt op openbare wijze met behulp van een extern bureau 
voor werving en selectie. Profielschetsen voor de raad van toe-
zicht zijn opgesteld op basis van onder andere de statuten van 
Stedelijk Museum Amsterdam en alle relevante bepalingen uit de 
Governance Code Cultuur.

AUDITCOMMISSIE

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een auditcommis-
sie die de raad adviseert met betrekking tot zijn toezichthouden-
de rol op de financiële gang van zaken en de verslaglegging van 
het museum. Dit wordt vormgegeven door onder andere toezicht 
te houden op  de werking van de interne risicobeheersing- en 
controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van 
de relevante wet- en regelgeving; de financiële informatie-
voorziening door het bestuur; de naleving van aanbevelingen en 
opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de 
relatie met de externe accountant.
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De voorzitter van de raad van toezicht neemt in 2017 deel aan een 
drietal medewerkers-bijeenkomsten, waarvan één bijeenkomst is 
georganiseerd door de ondernemingsraad, om een toelichting te 
geven op het vertrek van bestuurders en om met de medewer-
kers hierover in gesprek te gaan. Ook laat de raad van toezicht 
zich regelmatig informeren door de conservatoren over de artis-
tieke programmering, bezoekt de raad tentoonstellingen en is hij 
aanwezig bij openingen. 

ZELF-EVALUATIE

De raad heeft in 2017 een zelfevaluatie over 2016 gedaan. Hierbij 
worden alle elementen besproken die in de Governance Code 
Cultuur (GCC) aan de orde komen: samenspel toezicht, bestuur 
en uitvoering; de doeltreffendheid van het toezicht; functioneren 
van de individuele leden en de voorzitter van de raad van toezicht 
en het team als geheel; de effectiviteit van de vergaderingen. 
Er is een digitaal formulier ingevuld door alle leden van de raad 
en de bestuurders. De uitkomsten daarvan zijn in een geza-
menlijke sessie met elkaar besproken. Zo komt het belang van 
een evenwichtige samenstelling van de raad aan de orde en het 
proces van opvolging van de voorzitter van de raad en een van de 
leden. Afgesproken is om bij de invulling van de vacatures in de 
raad van toezicht alert te zijn op een evenwichtige samenstelling 
van de raad. Ook zijn er afspraken gemaakt over de tijdigheid en 
volledigheid van de informatievoorziening. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



77

G
O

V
E

R
N

A
N

C
E

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 9

Heropening entreegebied 22 september 2017 PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



78

HOOFDSTUK 10: 
Financiën

Het Stedelijk Museum Amsterdam voorziet voor 
45 procent in zijn eigen inkomsten uit kaartverkoop, 
bijdragen van fondsen, sponsoren en particulieren. 
Daarnaast ontvangt het museum subsidie van de 
gemeente, die eigenaar is van collectie en gebouw, 
in het kader van het Kunstenplan 2017–2020. In dit 
hoofdstuk worden de inkomsten en uitgaven verant-
woord en toegelicht.

€ 23.459.230 
subsidies

€ 10.837.846
opbrengsten

€ 16.880.433 
kosten beheer 

€ 17.321.632
kosten activiteiten
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de staat van het gebouw plaatsgevonden door een extern 
gespecialiseerd bureau. Naar de maatstaven van de gemeente 
Amsterdam is deze goed te noemen.

Verleend exclusief 
nominale bijstelling

Verleend inclusief  
nominale bijstelling

EXPLOITATIE-
SUBSIDIE

€ 11.900.000 € 12.003.530

HUURSUBSIDIE € 6.270.690 € 6.290.760

GEMEENTELIJKE 
AANKOPEN

€ 192.170 € 193.842

TOTAAL € 18.362.860 € 18.488.132

STELSELWIJZIGING BALANS WAARDERING KUNSTWERKEN 

In 2017 is een stelselwijziging toegepast waarbij kunstwerken niet 
meer in de balans worden gewaardeerd. Dit sluit beter aan bij de 
grondslagen van musea om kunstwerken niet te waarderen. De 
stelselwijziging in 2017 is retrospectief verwerkt in de jaarreke-
ning van 2017. Dat betekent dat de vergelijkende cijfers in de 
jaarrekening van 2017 worden gepresenteerd alsof in 2016 sprake 
zou zijn van dezelfde nieuwe waarderingsgrondslag. Doordat 
deze kunstwerken niet meer worden gewaardeerd tegen kostprijs 
minus de afschrijvingen is additioneel € 1 miljoen in de verge-
lijkende cijfers ten laste gebracht van het resultaat van 2016. 
Daarmee wordt het beginvermogen per 1 januari 2017 in totaal 
€ 1 miljoen lager ten opzichte van de jaarrekening 2016.  

TOEGEPASTE REGELGEVING BIJ DE JAARREKENING

De jaarrekening voor het boekjaar dat is geëindigd op 
31 december 2017 is opgenomen op de pagina’s 85-123 van dit 
verslag. Deze jaarrekening bestaat uit de balans en staat van 
baten en lasten over 2017 en het kasstroomoverzicht 2017. De 
jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 
Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven, die 
uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In het 
kader van het Kunstenplan 2017–2020 is subsidie verleend door 
middel van een beschikking van het college van burgemeester 
en wethouders en de hierin opgenomen prestatieafspraken, 
met inachtneming van het activiteitenplan, ondernemings-
plan 2017–2020 en de meerjarenbegroting 2017–2020. Op de 
subsidie beschikking (kenmerk SBA-007058) is de volgende 
regelgeving van toepassing: 
–  Verordening Amsterdamse culturele infrastructuur  

Hoofdlijnen en Kunstenplan
– Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013
– Algemene Wet Bestuursrecht

KUNSTENPLAN 2017 – 2020

In het kader van het Kunstenplan 2017–2020 is in december 
2016 door de gemeente de subsidie toegekend voor 2017. Het 
museum ontvangt een periodieke Kunstenplansubsidie van 
€ 18.488.132, waarvan € 6.290.760 wordt verrekend met de huur. 
Dit bedrag is inclusief een nominale bijstelling van 0,87 procent. 
Van de exploitatiesubsidie is € 1.489.762 per jaar bestemd 
voor de naleving van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). 
Besteding betreft voornamelijk onderhoud aan installaties en 
bouwkundige zaken, en het vormen van een voorziening voor 
vervangingsinvesteringen. In 2017 heeft een inspectie naar PricewaterhouseCoopers 
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over een voldoende liquiditeitspositie; rekening houdend met de 
saldi aan liquide middelen, uitstaande vorderingen en uitstaande 
kortlopende schulden bedraagt de liquiditeitspositie ultimo 2017 
€ 6,9 miljoen (herzien cijfer ultimo 2016 bedroeg € 7,3 miljoen). 
Op basis van de verhouding tussen het eigen vermogen en 
het totale vermogen bedraagt de solvabiliteitsratio ultimo 2017 
56 procent; ultimo 2016 (op basis van de herziene cijfers) be-
droeg deze 63 procent. De ratio is verminderd in 2017, maar ge-
steld kan worden dat het Stedelijk Museum in belangrijke mate, 
voor 56 procent, met eigen vermogen is gefinancierd. 

FINANCIERINGSBEHOEFTE

Het Stedelijk Museum is voor de financiering van de activiteiten 
aangewezen op subsidies, publieksinkomsten en sponsorbij-
dragen, omdat geen beroep gedaan wordt op de kapitaalmarkt. 
Voor toekomstige risico’s in de exploitatie heeft het Stedelijk 
Museum als minimale gewenste omvang van het eigen vermogen 
50 procent van de lonen en salarissen geformuleerd. Voor 2017 
was deze ratio met 49 procent onder de gewenste streefwaarde. 
Ter dekking van specifieke risico’s en projecten kunnen delen van 
het eigen vermogen worden afgezonderd in specifiek daarvoor 
gevormde bestemmingsreserves; ultimo 2017 betreft dit de be-
stemmingsreserve tentoonstellingen. 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Het museum verwacht geen externe financiering aan te hoeven 
trekken. Bij een tekort heeft het museum de mogelijkheid om 
activiteiten niet uit te voeren dan wel uit te stellen. Het gaat 
hierbij om extra projecten en activiteiten, niet om kernactivitei-
ten. Binnen het Kunstenplan 2017–2020 is in totaal vanaf de 

VERMOGENSPOSITIE  

Het eigen vermogen van het Stedelijk Museum bestaat uit een 
continuïteitsreserve, bestemmingsreserve en bestemmings-
fondsen. De continuïteitsreserve heeft een bufferfunctie en kan 
worden aangesproken als het Stedelijk Museum geconfronteerd 
wordt met calamiteiten en de financiële consequenties daarvan. 
De omvang van de continuïteitsreserve dient de continuïteit van 
de bedrijfsvoering van het Stedelijk Museum op korte en op 
lange termijn te waarborgen. Het exploitatieresultaat over 2017 
bedraagt € 91.832 (positief). Binnen dit saldo is een bate vanuit 
een nalatenschap van schrijver Jaap Harten opgenomen van 
€ 1 miljoen. Deze is toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
tentoonstellingen en zal in de komende jaren besteed worden 
conform het doel hiervan. 
In 2017 is het eigen vermogen toegenomen met € 91.832 als 
gevolg van het positief resultaat over 2017. Als minimale ge-
wenste omvang van het eigen vermogen is in het verleden een 
streefwaarde van 50 procent van de lonen en salarissen gefor-
muleerd; Het huidige percentage van het eigen vermogen betreft 
49 procent van deze personele lasten (2016: 46 procent, op basis 
van de herberekende cijfers). De streefwaarde in 2017 is welis-
waar verbeterd ten opzichte van vorig boekjaar, maar nog niet 
optimaal. Rekening houdend met de begroting 2018 (waarvan het 
resultaat nihil is begroot), is de verwachting dat deze ook in 2018 
niet verder zal toenemen. Voor 2018 zal het dan ook, nog meer 
dan anders, belangrijk zijn om binnen de begroting te blijven. 
Risico’s op kostenoverschrijdingen worden gemanaged door 
effectief projectmanagement en financieel en juridisch beheer 
waardoor tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig. 

Bij het beschouwen van de financiële positie van een instelling 
als het Stedelijk Museum zijn de liquiditeits- en solvabiliteitsra-
tio’s belangrijke graadmeters. Het Stedelijk Museum beschikt PricewaterhouseCoopers 
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kader van advisering op organisatorisch en juridisch gebied. 
Tenslotte overschrijden de huisvestingslasten de begroting met 
ongeveer € 400.000 doordat de dotatie aan de voorziening groot 
onderhoud niet was voorzien in de begroting. 

RISICO’S

Het Stedelijk Museum heeft een risicomatrix opgesteld waarin de 
belangrijkste risico’s zijn benoemd. Naast de kans op en de impact 
van de betreffende risico’s is aangegeven welke beheersmaat-
regelen zijn genomen om te voorkomen dat deze risico’s zich 
voordoen, dan wel maatregelen worden genomen om gevolgen en 
schade zoveel mogelijk te beperken en te beheersen in het geval 
de risico’s zich werkelijk voordoen. De risicomatrix wordt periodiek 
geëvalueerd door het bestuur en met de raad van toezicht bespro-
ken. De belangrijkste risico’s hebben te maken met financiering, 
politiek en de reputatie van het museum.
De risico’s op het gebied van financiering liggen op het terrein van 
de afname van de bezoekersaantallen, de terughoudendheid bij 
sponsoren, donateurs en fondsen en een grote afhankelijkheid van 
commerciële activiteiten. Met een aantrekkelijke programmering, 
slimme marketing- en communicatiecampagnes, het stimuleren 
van herhaalbezoek en beleid dat is gericht op een meer diverse 
groep bezoekers, zowel qua nationaliteit, leeftijdsopbouw als soci-
ale achtergrond, werkt het museum in 2017 aan het op peil houden 
van het bezoekersaantal. Wekelijks wordt dat aantal gemonitord. 
Daarnaast steekt het museum in 2017 extra energie in bestaande 
en potentiële sponsoren, donateurs en fondsen omdat deze bijdra-
gen aan een evenwichtige financiering van het museum. Vanaf het 
vertrek van de directie worden eind 2017 aanvullende acties onder-
nomen om de stakeholders te informeren over de ontwikkelingen. 
Door effectief projectmanagement en financieel en juridisch 
beheer wordt eind 2017 het risico op kostenoverschrijding 

heropening in 2012 rekening gehouden met 2,4 miljoen bezoe-
kers (gemiddeld 600.000 bezoekers per jaar). In 2017 bezochten 
691.851 bezoekers het museum. Sinds de heropening in 2012 zijn 
dat er in totaal bijna 3,9 miljoen.  
De ambities van het Stedelijk Museum op het gebied van tentoon-
stellingen, onderzoek en educatie zullen mede bekostigd moeten 
worden uit de eigen inkomsten. Het museum committeert zich 
aan een eigen begrote inkomstennorm van 34 procent. In 2017 
bedraagt deze 45 procent. 

Het subsidiebedrag ten behoeve van de exploitatie bedraagt 
over 2017 € 12.003.530. Hiervan is € 1.489.762 (12 procent) 
bestemd voor het naleven van het meerjaren onderhoudsplan 
(MOP). Ter verbetering en lagere onderhoudskosten zal de MOP 
in begin 2018 worden geactualiseerd. De kosten van deze MOP 
bedragen jaarlijks gemiddeld meer dan de ontvangen subsidie. 
Het Stedelijk Museum is hierover met de gemeente Amsterdam 
in gesprek. 

De gerealiseerde totale lasten in 2017 zijn ongeveer € 2,1 miljoen 
hoger dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met de 
herinrichting van STEDELIJK BASE en de Schiphol Entree. Deze 
kosten zijn verantwoord onder de subposten ‘tentoonstellingen’ 
en ‘projecten’. Voor deze subposten was rekening gehouden 
met een onttrekking vanuit de bestemmingsreserve collectie 
inrichting van € 800.000. De overschrijding van de begroting 
binnen de subposten ‘educatie, interpretatie en publicatie’ 
wordt deels gedekt door de werving van additionele bijdragen 
verantwoord onder de baten. Daarnaast is er sprake van een 
overschrijding van de personele lasten op de begroting 2017 van 
ruim € 600.000. Dit volgt onder andere uit het feit dat een relatief 
groot aantal functies is ingevuld middels (duurdere) inhuur van 
externen, terwijl bij de begroting werd uitgegaan van personeel 
in loondienst. Ook zijn er extra personele kosten gemaakt in het PricewaterhouseCoopers 
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REPUTATIE

De reputatie van het Stedelijk kan op verschillende manieren 
worden beïnvloed: niet alleen door activiteiten van het museum, 
maar ook door gedragingen van medewerkers, directie of 
leden van de raad van toezicht. In 2017 wordt er – naast de al 
bestaande professionele communicatieafdeling – indien nodig 
extern advies ingewonnen bij belangrijke gebeurtenissen als het 
vertrek van de directie. Ook wordt de werkgroep public affairs en 
pr nieuw leven ingeblazen. Deze werkgroep houdt de reputatie 
van het museum nauw in de gaten, buigt zich over mogelijke 
gevoeligheden bij stakeholders en adviseert de directie hoe 
hierop te anticiperen. In het kader van reputatie-risico in het licht 
van mogelijke belangenverstrengeling en/of het niet naleven van 
de verschillende codes, zoals Ethische Code voor Musea en 
Governance Code Cultuur, werkt de raad van toezicht aan een 
position paper. In 2018 zullen er workshops worden georgani-
seerd voor medewerkers om de bewustwording met betrekking 
tot deze thema te vergroten.

POLITIEK

Het museum is voor een belangrijk deel afhankelijk van de subsi-
die van de gemeente Amsterdam; daarnaast zijn de collectie en 
het gebouw eigendom van de gemeente. Wijziging van de politie-
ke verhoudingen in het gemeentebestuur of beleidsmatige keu-
zes door het kabinet in Den Haag, kunnen beide impact hebben 
op het museum. Daarnaast werkt de Amsterdamse Kunstraad 
aan een advies over de koers van het Stedelijk, dat mogelijk leidt 
tot andere accenten voor het museum. Het museum onderhoudt 
over deze zaken intensieve contacten met de gemeente, zowel 
op ambtelijk als op politiek niveau. In 2017 zijn er periodiek mo-
nitoringsgesprekken waarin over de ontwikkelingen gesproken 

beperkt. Zo worden programmeringsbudgetten besproken in een 
wekelijkse stuurgroep. Eind 2017 zijn daarnaast de administratie-
ve organisatie en interne beheersingssystemen geanalyseerd. Dit 
leidt tot een aantal aanbevelingen om de AO/IB en de planning & 
control -cyclus te versterken. Zo zal in 2018 een inkoopfunctio-
naris worden aangesteld om inkoopvoordeel te realiseren en om 
meer controle te hebben op het aangaan van externe verplichtin-
gen. In 2018 zal verder worden gewerkt aan de versterking van de 
projectmanagementvaardigheden van medewerkers. Ook zal een 
‘handboek tentoonstellingen’ worden geïntroduceerd waarmee 
bij de realisatie van de tentoonstellingen zal worden gewerkt 
volgens een standaard-werkwijze en projectbesturing. 
Binnen het museum wordt gewerkt met een meerjaren onder-
houdsplan (MOP). Daarin is opgenomen welke investeringen 
worden gedaan in het kader van het onderhoud. Met de gemeente 
vindt periodiek overleg plaats over de status van het onderhoud. 
Ook wordt de staat van het gebouw geregeld gecontroleerd. 
Eind 2017 starten gesprekken met de gemeente over de MOP, de 
verantwoordelijkheden van de gemeente als eigenaar, en het mu-
seum als gebruiker van het museumgebouw en het depot. Deze 
gesprekken zullen in de loop van 2018 afgerond worden.
Onder de overige risico’s vallen bijvoorbeeld het risico op schade 
aan gebouw en de collectie. Het Stedelijk voldoet aan de gang-
bare eisen voor de museale sector en is adequaat verzekerd. In 
het museum wordt een periodieke veiligheidsscan gedaan door 
een externe onafhankelijke expert. In het kader van incidenten en 
calamiteiten is een calamiteitenteam ingesteld en zijn procedures 
opgesteld. Voor wat betreft wet- en regelgeving op het gebied van 
Arbo, inhuur van medewerkers en aanbesteding zijn de interne 
processen ingericht. In het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) is in 2017 een project gestart om te 
zorgen dat het museum aan deze privacyrichtlijn voldoet.
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wordt en eventuele kwesties aan de orde komen. Daarnaast 
overleggen de verantwoordelijk wethouder en de directie van het 
museum geregeld.

VERWACHTING VOOR 2018

De baten bestaan uit drie componenten: de subsidie, de pu-
blieksinkomsten en de bijdragen vanuit de afdeling development 
die zich richt op sponsoring, fondsenwerving en particuliere 
begunstigers. De subsidie-inkomsten die het museum van de 
gemeente ontvangt en die zijn toegezegd voor de periode van het 
Kunstenplan 2017–2020. Wat de inkomsten uit kaartverkoop be-
treft, is behoudend begroot. Er is uitgegaan van 600.000 bezoe-
kers per jaar, terwijl in 2017 691.851 en in 2016 656.647mensen 
het museum bezochten. De baten die gerealiseerd worden door 
activiteiten van de afdeling Development zijn onzekerder omdat 
deze afhankelijk zijn van de bereidheid van sponsoren, donateurs 
en fondsen. Na de gebeurtenissen in oktober 2017, is een deel 
van de relaties van het museum terughoudender geworden. Door 
extra inspanningen gericht op relatiemanagement en transpa-
rante communicatie over de ambities en ontwikkelingen van het 
museum verwacht het museum de inkomsten op peil te houden. 
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018

Aan de lastenkant is de begroting 2018 een optelsom van de bud-
getten voor reguliere/structurele kostenposten (vooral gebaseerd 
op ervaringscijfers uit 2017, inclusief actuele ontwikkelingen) 
en de kosten verbonden aan gehonoreerde begrotingswensen 
van budgethouders/managers. Voor 2018 is een aangepast pro-
gramma ontwikkeld waarin elk van de drie profielen (STEDELIJK 
BASE, NOW en TURNS) een sterke tentoonstelling heeft, die het 
begrote aantal bezoekers trekt en organisatorisch uitvoerbaar is. 
Ook is binnen de begroting 2018 financiële ruimte gecreëerd voor 
enerzijds het continueren van bestaande activiteiten en ander-
zijds voor een aantal projecten gericht op de bedrijfsvoering; zo 
zal in 2018 aandacht gaan naar het stroomlijnen van processen 
binnen de organisatie en het aanscherpen van het inkoopbeleid, 
ook om daarmee de organisatie slagvaardiger en toekomstbe-
stendiger te maken. 

STEDELIJK MUSEUM FONDS

Het Stedelijk Museum heeft een onafhankelijk steunfonds, het 
Stedelijk Museum Fonds, dat bestaat uit particulieren die het 
museum substantieel en voor de lange termijn willen ondersteu-
nen. Het Stedelijk Museum Fonds heeft een onafhankelijk en 
onbezoldigd bestuur, dat beslist over de besteding van de aan 
haar toevertrouwde gelden, waar de directie van het museum 
aanvragen voor indient. Het doel van het fonds is het mogelijk 
maken van aankopen, restauratie, onderzoek, educatieve projec-
ten en tentoonstellingen.

BEGROTING 2018  
 

BATEN

Directe opbrengsten € 8.791.100

Indirecte opbrengsten € 493.000

Totaal Opbrengsten € 9.284.100

Subsidie gemeente Amsterdam € 18.726.680

Overige subsidie uit publieke middelen € 200.000

Bijdragen uit private middelen € 2.049.340

Totaal Subsidies/Bijdragen € 20.976.020

TOTAAL BATEN € 30.260.120

LASTEN

Salarislasten € 12.088.700

Huisvestingslasten € 10.067.730

Overige lasten € 8.123.690

TOTAAL LASTEN € 30.280.120

SALDO UIT GEWONE 
BEDRIJFSVOERING

€ -20.000

Saldo rentebaten/-lasten € 20.000

Saldo bijzondere baten/lasten € 0

EXPLOITATIERESULTAAT € 0
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JAARREKENING 2017
BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA Ref. 31 december 2017
31 december 2016  

herberekend

€ € € €

Materiële vaste activa 1. 1.213.802 271.262

Vlottende activa 2.

Voorraden 2.1 85.748 124.439

Vorderingen 2.2

Onderhanden Projecten 324.765 564.292

Nog te ontvangen bijdragen 1.933.076 843.012

Debiteuren 1.034.117 1.218.203

Opbrengsten entree 720.412 587.885

Vooruitbetaalde bedragen 60.811 36.097

Belastingen 1.058.937 469.353

Overige vorderingen 460.895 546.934

5.593.013 4.265.776

Liquide middelen 3. 7.500.653 8.469.430

Totale Activa 14.393.216 13.130.907

PASSIVA 31 december 2017
31 december 2016 

herberekend

€ € € €

Eigen vermogen 4.

Continuïteitsreserve 4.1 2.159.297 2.578.317

Bestemmingsreserves 4.2 1.000.000 1.188.224

Bestemmingsfondsen 4.3 699.076 0

3.858.373 3.766.541

Voorzieningen 5.

Personeel 5.1 967.916 1.132.026

Groot onderhoud 5.2 2.718.642 2.210.334

3.686.558 3.342.360

Langlopende schulden 6. 501.788 500.000

Kortlopende schulden 7.

Crediteuren 2.836.246 2.003.511

Vooruitontvangen bijdragen 250.889 391.463

Belastingen en sociale premies 473.401 407.722

Overige schulden 2.785.961 2.719.310

6.346.497 5.522.006

Totale Passiva 14.393.216 13.130.907
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JAARREKENING 2017
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN Ref.
Realisatie  

2017
Begroting  

2017
Realisatie 2016 

herberekend

€ € € 

Directe opbrengsten 8.

Publieksinkomsten 8.1 7.542.182 6.587.204 7.002.045

Sponsorinkomsten 8.2 1.525.595 1.110.000 843.934

Overige Inkomsten 8.3 1.182.527 795.000 1.474.526

Indirecte opbrengsten 9. 587.542 238.465 653.587

Totaal Opbrengsten 10.837.846 8.730.669 9.974.092

Subsidie gemeente Amsterdam 10. 18.520.654 18.468.062 18.261.922

Overige subsidie uit publieke middelen 11.

Structureel 200.000 625.000 824.214

Incidenteel 270.688 1.958.260 660.265

Bijdragen uit private middelen 12. 4.467.888 2.167.000 1.351.216

Totaal Subsidies/Bijdragen 23.459.230 23.218.322 21.097.617

TOTAAL BATEN 34.297.076 31.948.991 31.071.709

LASTEN

Salarislasten 13. 11.869.425 11.206.218 11.315.673

Huisvestingslasten 14. 9.691.695 9.273.952 9.858.114

Aankopen 15. 585.961 900.000 2.103.167

Afschrijvingen 16. 76.735 100.000 65.897

Overige lasten 17. 11.978.249 10.613.200 9.725.938

TOTAAL LASTEN 34.202.065 32.093.369 33.068.789

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 95.011 -144.378 -1.997.080

Saldo rentebaten/-lasten -3.179 30.000 18.709

Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 91.832 -114.378 -1.978.371

Resultaatverdeling

Mutatie Continuïteitsreserve -419.020 -308.221 0

Mutatie Bestemmingsreserve Collectie inrichting -1.000.000 0 0

Mutatie Bestemmingsreserve Aankopen 0 193.843 -158.614

Mutatie Bestemmingsres Tentoonstellingen 811.776 0 -1.371.731

Mutatie Algemene reserve 0 0 -448.026

Mutatie Bestemmingsfonds Collectie Restauratie 100.000 0 0

Mutatie Bestemmingsfonds Herinrichting 372.712 0 0

Mutatie Bestemmingsfonds Gemeentelijke Kunstaankopen 226.364 0 0

91.832 -114.378 -1.978.371
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JAARREKENING 2017

2017 2016

€ €

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 95.011 -1.997.080

Aanpassingen voor:

– Afschrijvingen materiële vaste activa 76.735 65.897

– Mutatie voorziening groot onderhoud 508.308 685.159

– Mutatie voorziening personeel -164.110 -70.504

Veranderingen in werkkapitaal

– Mutatie vlottende activa -1.288.546 2.374.758

– Mutatie kortlopende schulden 698.991 -950.655

– Mutatie langlopende schulden -500.000 500.000

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -573.611 607.575

– Mutatie financiële baten -3.179 18.709

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -576.790 626.284

Investeringen materiële vaste activa -1.019.275 -196.721

Ontvangen investeringsbijdragen 627.288 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -391.987 -196.721

Totale kasstroom -968.777 429.563

Mutatie liquide middelen -968.777 429.563

Saldo liquide middelen per 1 januari 8.469.430 8.039.867

Saldo liquide middelen per 31 december 7.500.653 8.469.430

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
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JAARREKENING 2017
TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMENE TOELICHTING 

Activiteiten
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft ten doel het registreren, bewaren, 
conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren 
en vervreemden van museumcollecties die onder de naam of met de bestem-
ming ‘Stichting Stedelijk Museum Amsterdam’ in eigendom toebehoren aan de 
gemeente Amsterdam en van kunstwerken die in eigendom toebehoren (of in de 
toekomst zullen toebehoren) aan de Stichting of die anderszins ter beschikking 
zullen worden gesteld aan de Stichting.

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties 
zonder winststreven, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 is subsidie verleend, gebaseerd op 
de verlening beschikking van het college van Burgemeester en wethouders en 
de hierin opgenomen prestatieafspraken, met inachtneming van het activiteiten-
plan, ondernemingsplan 2017-2020 en de meerjarenbegroting 2017-2020. Op 
de subsidiebeschikking (kenmerk SBA-007058) is de volgende regelgeving van 
toepassing: 

 – Verordening Amsterdamse culturele infrastructuur, Hoofdlijnen en Kunstenplan;
 – Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;
 – Algemene Wet Bestuursrecht. 

Vergelijking met voorgaand jaar
In 2017 is een stelselwijziging geweest waarbij kunstwerken die verantwoord 
waren in de materiële vaste activa niet meer in de balans verantwoord worden. 
Deze kunstwerken werden gefinancierd met langlopende verplichtingen waarvan 
de aflossing werd kwijtgescholden. Vanwege deze stelselwijziging zijn de vergelij-
kende cijfers met 2016 aangepast.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt: alle rechtspersonen waarover over-
heersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis 
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
directie leden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting 
en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover 
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toe-
gelicht: de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht. 

Stichting Stedelijk Museum is verbonden met Stedelijk Museum Fonds. 
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JAARREKENING 2017
TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarreke-
ning vormt de directie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het 
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



91

JAARREKENING 2017
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING  

VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrij-
gings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waar-
deringsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In 
de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Vergelijking met voorgaand jaar
De vergelijkende cijfers zijn niet gewijzigd en er hebben geen wijzigingen plaats-
gevonden in de grondslagen met uitzondering van de toegepaste stelselwijziging 
zoals opgenomen in de desbetreffende paragraaf.

Stelselwijziging
Per 31 december 2016 stonden 7 delen aan kunstwerken gewaardeerd voor kost-
prijs minus afschrijvingen. Bij 6 delen ging het om particuliere donaties waarbij 
kunstwerken zijn aangekocht door middel van een bijdrage verstrekt door de 
schenker. Hierbij werd jaarlijks een deel van de bijdrage kwijtgescholden als gift. 
Na de stelselwijziging worden deze kunstwerken en de bijhorende voorwaarde-
lijke terugbetaalverplichting niet meer als onderdeel van de balans, maar als niet 
uit balans blijkende verplichtingen verantwoord. Er is voor deze kunstwerken 
geen effect op het resultaat 2017 of 2016 omdat de jaarlijkse gift gelijk is aan de 
jaarlijkse afschrijving.

Eén deel betreft kunst die is aangekocht in 2016, die na betaling van drie jaarlijkse 
termijnen ad € 500.000 in eigendom zal toebehoren van de Stichting. Door ook 
deze kunst niet meer te waarderen is additioneel € 1 miljoen in de vergelijkende 
cijfers ten laste gebracht van het resultaat van 2016.  
De stelselwijziging wordt ingegeven door kunstwerken niet meer te waarderen op 
de balans. Dit sluit meer aan bij de grondslag van musea om kunstwerken niet te 
waarderen.  

Wijze van verwerking en effect op het beginvermogen en resultaat
De stelselwijziging in 2017 is retrospectief verwerkt in de jaarrekening van 2017. 
Door de stelselwijziging wordt het beginvermogen per 1 januari 2017 in totaal 
€ 1 miljoen lager, doordat deze kunstwerken niet meer gewaardeerd worden te-
gen kostprijs minus de afschrijvingen. De vergelijkende cijfers in de jaarrekening 
van 2017 zijn gepresenteerd alsof in 2016 sprake zou zijn van dezelfde nieuwe 
waarderingsgrondslag. Hierdoor wordt het resultaat in 2016 en beginvermogen 
per 1 januari 2017 € 1 miljoen lager ten opzichte van de jaarrekening 2016. Op de 
volgende pagina is te zien wat de cijfermatige impact is van de stelselwijziging.
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Jaarrekeningpost van de balans

 Saldo zoals 
verwoord in de 
jaarrekening 2016 

Impact 
stelselwijziging 

Vergelijkende 
cijfers 2016 

Materiële vaste activa (activa)  €  1.639.789  €  -1.368.527 €  271.262 

Langlopende schuld (passiva)  €  738.645  €  -238.645 €  500.000 

Kortlopende deel schuld (passiva)  € 629.882  €  -129.882 €  500.000 

Jaarrekeningpost van de staat van baten en lasten 

Saldo zoals 
verwoord in de 
jaarrekening 2016 

Impact 
stelselwijziging 

Vergelijkende 
cijfers 2016 

Baten (Sponsoring voor kunstaankopen)  € 524.881  € -214.881  € 310.000 

Lasten (Kunstaankopen)  € 1.532.929  € 785.119  € 2.318.048 

Resultaat  € -978.371  € -1.000.000  € -1.978.371 

Vreemde valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de 
presentatievaluta van de Stichting Stedelijk Museum Amsterdam.  
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaar-
rekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.
 
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs inclusief 
direct toewijsbare kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De 
afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 

Gebouwinrichting worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende 
kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 
de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast 
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar 
betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen geduren-
de de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat 
een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. 
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 
het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de 
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boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseer-
bare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een 
bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de Staat 
van Baten en Lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het 
betreffende actief.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een 
voorziening voor groot onderhoud gevormd. 

Activa verkregen uit sponsoring worden op de balans geactiveerd. De daarvoor 
verkregen sponsoring wordt als subpost ‘sponsoring’ onder de ‘langlopende 
schulden’ verwerkt. 

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing 
van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde, eventueel 
verminderd met een voorziening voor incourantheid. De opbrengstwaarde is de 
geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij 
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourant-
heid van de voorraden. 

Onderhanden Projecten
Sinds 2016 worden de kosten van tentoonstellingen die gestart zijn in het verslag-
jaar en eindigt in het jaar volgend op het verslagjaar naar tijdsgelang toegerekend 
aan de betreffende verslagjaren. Dit heeft betrekking op zowel van de met deze ten-
toonstelling verbonden (begrote) kosten als de op deze tentoonstelling betrekking 
hebbende opbrengsten (met name sponsoropbrengsten of bijdragen van fondsen). 
De marketingkosten worden genomen in het jaar waarop het betrekking heeft.

Vanwege het langlopende karakter van de presentatie van de vaste collectie in 
STEDELIJK BASE zijn, in afwijking van de kortlopende tentoonstellingen, de 
kosten direct in 2017 genomen.  

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde 
van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s 
met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaar-
deerd tegen de nominale waarde.  
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Eigen Vermogen

Algemeen
Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in reserves en fondsen.

Bestemmingsereserve
Het bestuur van Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft een deel van de 
reserves afgezonderd voor een speciaal doel.

Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waar-
aan derden een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag 
en de doelstelling van de reserves wordt in de toelichting op de balans vermeld. 

Algemene reserve
In verband met de stelselwijziging in 2016, waarbij de lasten voor een tentoonstelling 
die betrekking hebben op meerdere boekjaren tijdsevenredig worden toegerekend, is 
een Algemene reserve gevormd. Ultimo 2017 bedroeg deze Algemene reserve nihil.  

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen 
die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedra-
gen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikke-
len, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het 
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de 
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Pensioenvoorziening
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse 
Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige 
basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald 
door Stichting Stedelijk Museum Amsterdam. De premies worden verantwoord 
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies wor-
den opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot 
een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden 
als verplichting op de balans opgenomen.
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Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft de pensioenregeling ondergebracht 
bij ABP. De pensioenregeling betreft een middelloonregeling. Stichting Stedelijk 
Museum Amsterdam heeft geen verplichting tot het verrichten van extra betalingen 
of herstelpremies als gevolg van een lage dekkingsgraad van het pensioenfonds. 

Voorziening personeel reorganisatie 
De voorziening, die is gevormd bij de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum, 
dient voor toekomstige maximale BWW (Bovenwettelijke WW) uitkeringen. Deze 
wordt gewaardeerd tegen de nominale waarden van de uitgaven die naar ver-
wachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.  

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de 
verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de 
voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgin-
gen en de blijf kans. 

Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening ge-
vormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toe-
voegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het groot onderhoud op basis van het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP).  

Langlopende schulden
Activa verkregen uit sponsoring worden op de balans geactiveerd. De daarvoor 
verkregen sponsoring wordt als subpost ‘sponsoring’ onder de ‘langlopende 
schulden’ verwerkt. 

Het kortlopende deel (< 1 jaar) van deze langlopende schulden wordt verantwoord 
onder de kortlopende schulden.  

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden 
aan de eigendom niet bij de stichting ligt, worden verantwoord als operationele 
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening 
houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in 
de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.
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Algemeen
Het saldo van baten en lasten (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen 
het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten in het jaar waar ze betrekking op hebben. 
Indien het betrekking heeft op meerdere boekjaren, dan wordt het tijdsevenredig 
verwerkt. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval 
worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waar-
voor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten 
en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, 
worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestem-
mingsreserve of -fonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve of -fonds wordt 
als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten 
in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn 
gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De 
baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en 
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam de condities voor ontvangst kan aantonen.
 
Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage 
betrekking heeft. Indien het betrekking heeft op meerdere boekjaren, dan wordt 
het tijdsevenredig verwerkt.  

Publieksinkomsten
De entree-opbrengsten en inkomsten uit de verkoop van de museumkaart worden 
verantwoord in het jaar waarin verkoop heeft plaatsgevonden. 

Giften
Giften van een zaak in natura, die niet in een keer geschonken worden, worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften van een zaak in natura 
die in een keer geschonken worden, worden niet gewaardeerd op de balans. 
Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verant-
woord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.

De niet financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de 
staat van baten en lasten verantwoord. 

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in 
de staat van baten en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.  
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Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslag-
jaar waarop zij betrekking hebben. 

Tentoonstellingslasten en -baten
Tentoonstellingslasten worden evenredig verdeeld over de periode dat de 
tentoonstelling loopt. Eventueel gemaakte kosten voor tentoonstellingen in een 
toekomstig verslagjaar worden middels de post onderhanden projecten op de 
balans verantwoord tot het jaar van opening.  

Personeelsbeloningen 
Lonen en salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaar-
den verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers. 

Pensioenen
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft alle pensioenregelingen verwerkt vol-
gens de ‘verplichtingenbenadering’. De over het verslagjaar verschuldigde premie 
wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de 
staat van baten en lasten verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opge-
nomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodza-
kelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 

Kunstaankopen
De onderdelen van de subsidie en de overige bijdragen welke bestemd zijn voor 
kunstaankopen worden evenals de kunstaankopen zelf in de staat van baten en las-
ten verantwoord. De bedragen ten behoeve van kunstaankopen die ultimo boekjaar 
nog niet zijn besteed, worden toegevoegd aan de bestemmingsfonds kunstaan-
kopen. Hier worden in een later stadium kunstvoorwerpen van verworven.  

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschre-
ven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan 
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen.

Rentebaten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwer-
king van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transac-
tiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 
effectieve rente worden meegenomen.
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geld-
middelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen 
in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 
Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 
getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividen-
den en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 
Aflossingen op de langlopende lening zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven materiële vaste 
activa is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 
betaling in geld heeft plaatsgevonden. 
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa 

Gebouw 
inrichting Inventaris

Inventaris 
kunstdepot

IT 
- apparatuur Totaal

€ € € € €

1 januari 2017

Aanschafwaarde 83.408 432.659 172.099 1.150.842 1.839.008

Cumulatieve afschrijvingen -61.490 -413.371 -141.906 -950.980 -1.567.747

Boekwaarde 21.918 19.288 30.193 199.862 271.262

Mutaties 2017

Investeringen 627.288 322.400 0 69.588 1.019.276

Desinvesteringen 0 0 0 -141.069 -141.069

Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 141.069 141.069

Afschrijvingen -3.729 -7.830 -8.983 -56.193 -76.735

623.559 314.570 -8.983 13.395 942.541

31 december 2017

Aanschafwaarde 710.696 755.059 172.099 1.079.361 2.717.215

Cumulatieve afschrijvingen -65.219 -421.201 -150.889 -866.104 -1.503.413

Boekwaarde 645.477 333.858 21.210 213.257 1.213.802

Afschrijvingspercentages 20% 20% 20-25% 20-33%

Onderdeel van de investering binnen de subpost gebouwinrichting betreft de 
bouwkundige aanpassingen bij de herinrichting van BASE voor een bedrag 
van € 627.288. Voor deze investering heeft Stedelijk Museum een bijdrage van 
Stedelijk Museum Fonds ontvangen. Deze bijdrage is verantwoord onder de post 
‘langlopende schulden’ en valt vrij via de exploitatierekening, gelijklopend met de 
afschrijvingstermijn van de investering. 

Met het plan Bricks, Behavior en Bytes is de flexwerkomgeving geoptimaliseerd. 
De investering onder de subpost inventaris betreft het onderdeel Bricks. Behavior 
behelst een stappenplan ten aanzien van het gebruik van de flexwerkomgeving. 
Voor Bytes zal komend jaar een plan van aanpak worden opgesteld.  

De desinvestering van IT-apparatuur betreft de boekhoudkundige verwerking van 
IT-apparatuur die niet meer in gebruik is. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



100

JAARREKENING 2017
TOELICHTING OP  

DE BALANS PER 31 DECEMBER 

2. Vlottende activa 

2.1 Voorraden 

31 december 2017 31 december 2016

€ € 

Voorraden 85.748 124.439

85.748 124.439

De voorraden betreffen de museumkaarten, die bestemd zijn voor verkoop aan de 
kassa. 

2.2 Vorderingen 

31 december 2017 31 december 2016

€ € 

Onderhanden Projecten 324.765 564.292

Nog te ontvangen bijdragen 1.933.076 843.012

Debiteuren 1.034.117 1.218.203

Opbrengsten entree 720.412 587.885

Vooruitbetaalde bedragen 60.811 36.097

Belastingen 1.058.937 469.353

Overige vorderingen 460.895 546.934

5.593.013 4.265.776

De onderhanden projecten heeft betrekking op vooruitbetaalde bestedingen voor 
tentoonstellingen en/of projecten die het komende jaar zullen plaatsvinden. 

Eind december 2017 heeft het Stedelijk Museum een legaat van € 1 miljoen 
aanvaard dat in 2018 zal worden ontvangen. Dit is verantwoord onder de nog te 
ontvangen bijdragen. Tevens zijn in deze post opgenomen de tiende en laatste 
termijn schenking van IMC en nog te ontvangen fondsen voor activiteiten en/of 
projecten binnen het Stedelijk Museum. De post belastingen betreft een te vorde-
ren bedrag van de belastingdienst voor de omzetbelasting periode vierde kwartaal 
2017. Door de oplevering van Stedelijk BASE en de opening van de presentatie van 
de vaste collectie medio december 2017 zijn veel facturen in december verwerkt. 
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3. Liquide middelen 

31 december 2017 31 december 2016

€ € 

Kas 72.946 55.372

Rabobank rekening courant 1.226.360 273.534

Paypal account 100.689 46.194

1.399.995 375.100

Rabobank spaarrekening 6.100.658 8.094.330

7.500.653 8.469.430

De liquide middelen zijn per direct opeisbaar. 

PASSIVA

4. Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van het Stedelijk Museum bestaat uit de 
Continuïteitsreserve, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen. 
Bestemmingsreserves zijn afgezonderd door het bestuur. Bestemmingsfondsen 
zijn afgezonderd voor specifieke doelstellingen; andere bestedingen daarvan 
behoeft toestemming van de gemeente Amsterdam of derden. 

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: 

4.1 4.2 4.3

Continuïteits 
reserve 

€

Bestemmings- 
reserves

€

Bestemmings- 
fondsen 

€
Totaal 

€

Stand per 1 januari 2016 2.578.317 3.166.595 0 5.744.912

Onttrekking bestemming saldo 2016 0 -978.371 0 -978.371

Stand per 31 december 2016 2.578.317 2.188.224 0 4.766.541

Stelselwijziging 0 -1.000.000 0 -1.000.000

Stand per 31 december 2016, na stelselwijziging 2.578.317 1.188.224 0 3.766.541

Mutatie bestemming saldo 2017 -419.020 -188.224 699.076 91.832

Stand per 31 december 2017 2.159.297 1.000.000 699.076 3.858.373

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



102

JAARREKENING 2017
TOELICHTING OP  

DE BALANS PER 31 DECEMBER

4.1 Continuïteitsreserves
De continuïteitsreserve is gevormd op basis van een bestuurlijk besluit in 2014. 
Deze reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belem-
mering door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het 
doel waarvoor het Stedelijk Museum is opgericht. Deze reserve wordt aange-
houden om de continuïteit van het museum op langere termijn te waarborgen. 
Het positief resultaat over 2017 (€ 91.832) is veroorzaakt door de stelselwijzi-
ging waarbij kunstwerken niet meer in de balans gewaardeerd worden en het 
legaat van € 1 miljoen die in december 2017 is aanvaard en besteed zal worden 
aan tentoonstellingen en is daarom toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
Tentoonstellingen. Een resterend bedrag van het resultaat is, conform de doel-
stelling, onttrokken aan de continuïteitsreserve. 

4.2 Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt: 

Collectie 
Inrichting 

€

Aan-
kopen 

€

Tentoon- 
stellingen 

€

Algemene 
reserve 

€
Totaal 

€

Stand per 1 januari 2016 1.000.000 158.614 1.559.955 448.026 3.166.595

Onttrekking bestemming saldo 2016 0 -158.614 -371.731 -448.026 -978.371

Stand per 31 december 2016 1.000.000 0 1.188.224 0 2.188.224

Stelselwijziging -1.000.000 -1.000.000

Stand per 31 december 2016, na stelselwijziging 1.000.000 0 188.224 0 1.188.224

Mutatie bestemming saldo 2017 -1.000.000 0 811.776 0 -188.224

Stand per 31 december 2017 0 0 1.000.000 0 1.000.000

Op basis van een bestuurlijk besluit in 2014 zijn de Bestemmingsreserves ten 
behoeve van de Collectie Inrichting, Aankopen en Tentoonstellingen gevormd. 

De bestemmingsreserve Collectie Inrichting is gevormd ter dekking van bestedin-
gen bij de herinrichting van het gebouw en ten behoeve van het opstellen van de 
collectie inrichting. In 2017 is vanuit deze bestemmingsreserve geïnvesteerd in de 
presentatie van de vaste collectie in Stedelijk BASE. 

De bestemmingsreserve Tentoonstellingen is gevormd ter dekking van toekom-
stige financiële risico’s rond grote tentoonstellingen. Eind december 2017 is een 
legaat van € 1 miljoen geschonken en aanvaard. Deze is toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve en zal in de komende jaren besteed worden conform het 
doel hiervan. 
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De bestemmingsreserve Algemeen is in 2016 ontstaan uit de stelselwijziging die 
in 2016 heeft plaatsgevonden. De stelselwijziging betrof de waardering van een 
tentoonstelling die start in het verslagjaar en eindigt in het jaar volgend op het 
verslagjaar. Vanaf 2016 worden zowel de met deze tentoonstelling begrote ver-
bonden kosten als de op deze tentoonstelling betrekking hebbende opbrengsten 
naar tijdsgelang toegerekend aan de betreffende verslagjaren. 

4.3 Bestemmingsfondsen
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 

Collectie 
Restauratie 

€
Her inrichting 

€

Gemeentelijke 
Kunst 

Aankopen 
€

Totaal 
€

Stand per 1 januari 2016 0 0 0 0

Mutatie bestemming saldo 2016 0 0 0 0

Stand per 31 december 2016 0 0 0 0

Mutatie bestemming saldo 2017 100.000 372.712 226.364 699.076

Stand per 31 december 2017 100.000 372.712 226.364 699.076

De bestemmingsfondsen Collectie Restauratie, Herinrichting en de Gemeentelijke 
Kunst Aankopen zijn middelen die reeds toegezegd zijn door derden en die in de 
komende jaren besteed worden aan de specifiek opgelegde doelstellingen. 

De bestemmingsfonds Collectie Restauratie betreft een ontvangst van een dona-
teur ten behoeve van restauratie aan de collectie. 

De bestemmingsfonds Herinrichting betreft ontvangsten van een donateur ten 
behoeve van de herinrichting voor de bibliotheek (€ 100.000) en het nog niet 
bestede bedrag van Stedelijk Museum Fonds ten behoeve van de herinrichting 
STEDELIJK BASE (€ 272.712). 

De bestemmingsfonds Gemeentelijke Kunstaankopen betreft de jaarlijkse 
ontvangst van subsidie van de gemeente Amsterdam voor de periode 2016 en 
2017 voor het aankopen van kunst. Besteding door het Stedelijk Museum vindt 
om het jaar plaats. De nog niet bestede middelen over 2016 en 2017 bedragen 
resp. € 32.522 en € 193.842 en worden toegevoegd aan de bestemmingsfonds 
gemeentelijke kunstaankopen. 
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5. Voorzieningen 
De voorzieningen bestaan uit de posten personeel en groot onderhoud.  
Het verloop is als volgt: 

5.1 5.2

Personeel 
€

Totaal  
personeel 

€

Groot  
onderhoud 

€
Totaal 

€

Algemeen Reorganisatie

Stand per 1 januari 2017 436.519 695.507 1.132.026 2.210.334 3.342.360

Dotaties 0 0 0 560.723 560.723

Mutaties/Onttrekkingen 34.405 -198.515 -164.110 -52.415 -216.525

Stand per 31 december 2017 470.924 496.992 967.916 2.718.642 3.686.558

De voorziening personeel algemeen (5.1) is gevormd voor de te verwachten uit-
keringen aan (ex-)personeel. Deze voorzieningen bestaan uit jubileumuitkeringen, 
verlofdagen, te vergoeden overuren en vanwege de reorganisatie.

De voorziening personeel reorganisatie (5.1) is ontstaan na de reorganisatie in 
2012 en bestaat uit de door de geldende NRGA bepalingen opgebouwde boven-
wettelijke WW (BWW). De onttrekking in 2017 bedraagt € 198.515 en bestaat 
naast de BWW uit verplichte pensioenafdracht. 

Vanaf het boekjaar 2013 is een voorziening groot onderhoud (5.2) gevormd. 
De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op een meerjaren onderhouds-
plan (MOP) met peildatum januari 2018 waarvoor een geoormerkte subsidie van 
de gemeente Amsterdam is verkregen die eveneens bestemd is voor de kosten 
van dagelijks onderhoud. Voor 2017 bedroeg deze subsidie € 1.489.762. De 
onttrekking in 2017 betrof een vervanging aan de klimaatinstallatie in het depot 
die vanwege technische oorzaak eerder is uitgevoerd dan in de MOP gepland.  

6. Langlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

€ € 

Ten behoeve van kunstcollectie 0 500.000

Sponsoring 501.788 0

501.788 500.000

In voorgaande jaren werden onder de langlopende schulden de leningen ver-
antwoord die aangegaan zijn ter financiering van de aankoop van kunstwerken 
(subpost Ten behoeve van kunstcollectie). Sinds 2017 worden deze kunstwerken 
niet meer verantwoord in de balans. De vergelijkende cijfers van deze subpost 
zijn in de jaarrekening 2017 door de beschreven stelselwijziging aangepast van 
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€ 738.645 naar € 500.000. Het verschil is aangepast in de materiële vaste activa 
en de kortlopende schulden in de balans. Voor een nadere omschrijving zie pa-
gina 91 Wijze van verwerking en effect op het beginvermogen en resultaat en 
pagina 107 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. 
Vanaf 2017 zijn binnen de langlopende schulden de ontvangsten (subpost 
sponsoring) verantwoord die betrekking hebben op de gebouw aanpassingen van 
de herinrichting BASE. Deze post valt vrij via de exploitatierekening, gelijklopend 
met de afschrijvingstermijn van de investering. 

7. kortlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

€ € 

Crediteuren 2.836.246 2.003.511

Vooruitontvangen bijdragen 250.889 391.463

Belastingen en sociale premies 473.401 407.722

Overige schulden 2.785.961 2.719.310

6.346.497 5.522.006

De stijging van de crediteuren is voornamelijk veroorzaakt door de oplevering van 
de herinrichting STEDELIJK BASE en de presentatie van de vaste collectie medio 
december 2017. 

De post overige schulden betreft met name kosten waarvoor per balansdatum 
een verplichting is aangegaan waaronder de verzekeringspremie voor uitgaande 
kortdurende bruiklenen, de reservering van de vakantie toeslag, vooruit gefactu-
reerde opbrengsten, en de derde en laatste betaling inzake de aankoop van een 
kunstwerk die in 2018 zal plaatsvinden. Hieronder volgt een nadere toelichting.

31 december 2017 31 december 2016

€ € 

SPECIFICATIE VAN DE OVERIGE SCHULDEN:

Onroerend Zaakbelasting 605.500 492.000

Aankoop kunstwerken 500.000 500.000

Kortlopende deel langlopende schuld 125.500 0

Pensioenen 108.246 94.337

Reservering vakantiegeld 352.274 311.715

Vooruitgefactureerde omzet 281.963 206.452

Nog te ontvangen kostenfacturen 812.478 1.114.806

2.785.961 2.719.310
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Niet in de balans opgenomen rechten
Het Stedelijk Museum ontvangt subsidie van de gemeente Amsterdam. De 
toekenning voor het jaar 2018 bedraagt € 18.658.993 (beschikking nummer SBA-
011144 gedateerd 19 december 2017).  
 
De panden aan het Museumplein en het depot zijn in eigendom van de gemeente 
Amsterdam. Conform de verzelfstandigings- overeenkomst van 19 december 
2005, artikel 11 lid 3 ontvangt het Stedelijk Museum een jaarlijkse subsidie ter 
dekking van de huurprijs van het museumgebouw, zodanig dat het gebruik van 
het gebouw voor het Stedelijk Museum budgetneutraal zal zijn. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het Stedelijk Museum heeft met de gemeente Amsterdam (voorheen Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling) een huurovereenkomst voor het pand aan de Van 
Baerlestraat 31, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie R, nummer 
6859 G 0000, groot ca 27927 m² en plaatselijk bekend als het Stedelijk Museum. 
Daarnaast is er een huurovereenkomst voor het pand, plaatselijk bekend als 
het Depot Stedelijk Museum. Voor beide huurovereenkomsten gelden dat deze 
per 1 maart 2013 zijn voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar. Deze 
overeenkomsten worden vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van 
telkens 5 jaar. Beëindiging van deze overeenkomsten vinden plaats door opzeg-
ging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming ven een termijn van 
tenminste één jaar. 

‘Voorwaardelijke’ verplichtingen
De schenkingen van kunstwerken middels een lening, die jaarlijks wordt afgelost 
door de inzet van een periodieke uitkering van de bij de schenking behorende gift, 
kennen financiële risico’s. Deze risico’s blijken niet uit de balans of de staat van 
baten en lasten. De uitkeringen van de giften zijn gevestigd op het leven van de 
schenkers. Dit betekent dat op moment van overlijden van een schenker, de nog 
niet vervallen termijnen van de gift, niet verschuldigd zijn door de erfgenamen. 
Hierdoor bestaat de kans dat uit eigen middelen door het Stedelijk Museum moet 
worden terug betaald. Per 31 december 2017 bedragen de financiële risico’s van 
deze schenkingsconstructies in totaal circa € 238.645. 

Huisvesting gerelateerde lasten
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van huisvesting als volgt te 
specificeren: 

Te betalen:

Binnen één jaar € 7.223.230 

Tussen één en vijf jaar € 1.060.991 

Meer dan vijf jaar € - 
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8. Directe opbrengsten 
De directe opbrengsten worden als volgt onderverdeeld: 

Realisatie  
2017

Begroting  
2017

Realisatie  
2016

€ € € 

Publieksinkomsten 7.542.182 6.587.204 7.002.045

Sponsorinkomsten 1.525.595 1.1 10.000 843.934

Overige Inkomsten 1.182.527 795.000 1.474.526

Totaal Directe opbrengsten 10.250.304 8.492.204 9.320.505

Hieronder volgen de specificaties: 

8.1 Publieksinkomsten:

Realisatie 
2017

Begroting 
2017

Realisatie 
2016

€ € € 

Entree opbrengsten 6.344.187 5.344.198 5.681.011

Inkomsten uit verkoop museumkaarten 838.506 765.000 799.098

Opbrengsten uit horeca 47.704 102.500 64.704

Opbrengsten uit winkel 292.614 350.506 432.228

Overige directe opbrengsten 19.171 25.000 25.004

Totaal Publieksinkomsten 7.542.182 6.587.204 7.002.045

De begroting 2017 voor de Entree opbrengsten is gebaseerd op een bezoekers-
aantal van 600.000. In 2017 hebben 691.851 bezoekers het Stedelijk Museum 
bezocht, waarvan ongeveer 20% een vol tarief betaalde. Daarnaast bedroeg het 
definitieve uitkeringspercentage van de museumkaart over 2017 68% (2016: 63%). 

De lagere opbrengsten uit de horeca en winkel ten opzichte van de begroting en 
voorgaand jaar worden onder meer veroorzaakt door de sluiting van enkele zalen 
voor de herinrichting. Met de horeca partner is in 2017 een gezamenlijk plan van 
aanpak opgezet voor aanpassingen aan het concept en te werken aan de kwaliteit 
van de service die maandelijks gemonitord wordt. Ook is na de opening van het 
hernieuwde entreegebied een koffiepunt voor bezoekers geopend wat voor extra 
inkomsten moet zorgdragen.
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8.2 Sponsorinkomsten:

Realisatie 
2017

Begroting 
2017

Realisatie 
2016

€ € € 

Bedrijven 1.525.595 1.110.000 843.934

1.525.595 1.110.000 843.934

Onder de sponsorinkomsten worden de bijdragen verantwoord van bedrijven 
die het Stedelijk Museum in 2017 hebben gesteund in de activiteiten, waaronder 
educatie en STEDELIJK BASE. 

8.3 Overige inkomsten:

Realisatie 
2017

Begroting 
2017

Realisatie 
2016

€ € € 

Opbrengsten uit evenementen 529.752 545.000 863.996

Doorberekende bruikleenkosten 125.478 120.000 187.947

Opbrengsten collectie exploitatie 0 120.000 9.864

Overige inkomsten 527.297 10.000 412.719

Totaal Overige Inkomsten 1.182.527 795.000 1.474.526

De overige inkomsten betreft bijdragen van derden in de kosten voor tentoonstel-
lingen, in 2017 onder andere voor de Seth Price en de Ed van der Elsken tentoon-
stelling, ook voor het toegankelijk maken van de online bibliotheek catalogus voor 
een internationaal, nationaal en een regionaal platform is een bijdrage ontvangen. 
Daarnaast zijn de ontvangsten vanuit de energiebelasting op deze subpost 
verantwoord. 

9. Indirecte opbrengsten
De onderverdeling van de indirecte opbrengsten is als volgt: 

Realisatie 
2017

Begroting 
2017

Realisatie 
2016

€ € € 

Horeca commissie 189.803 171.700 173.988

Winkel commissie 25.000 26.765 25.000

Overige indirecte inkomsten 372.739 40.000 454.599

Totaal Indirecte opbrengsten 587.542 238.465 653.587
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De indirecte opbrengsten betreffen de vergoedingen uit verhuur van de ruimte 
voor de winkel en de horeca. De vergoedingen/commissie voor de horeca ruimte 
is inclusief een huurverhoging.  
 
De overige indirecte inkomsten betreft onder andere de doorberekende transport 
en publicatie kosten voor bepaalde tentoonstellingen en de jaarlijkse doorbelas-
te onderhoudskosten aan de horeca partner AHC. In 2017 is hieronder ook een 
schadevergoeding verantwoord voor schoonmaakwerkzaamheden aan kunst- en 
vormgevingsobjecten in het depot. 

10. Subsidie gemeente Amsterdam
Onderstaande specificatie geeft de verdeling van de gemeentelijke subsidiebaten 
in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 ten behoeve van de verschillende 
regelingen weer: 

Realisatie 
2017

Begroting 
2017

Realisatie 
2016

€ € € 

Subsidie ten behoeve van exploitatie 12.003.530 12.003.530 11.639.396

Subsidie ten behoeve van huurvergoedingen 6.290.760 6.270.689 6.270.690

Subsidie ten behoeve van Gemeentelijke Kunstaankopen 193.842 193.843 192.174

18.488.132 18.468.062 18.102.260

Subsidie tbv Gemeentelijke Kunstaankopen 2016 (2015) 32.522 0 159.662

Totaal Kunstenplan subsidie Amsterdam 18.520.654 18.468.062 18.261.922

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 heeft de gemeente Amsterdam het 
Stedelijk Museum een periodieke subsidie verleend van € 18.488.132, inclusief de 
nominale bijstelling van 0,87% (brief met kenmerk SBA-007058). 

Van het subsidiebedrag ten behoeve van de exploitatie is € 1.489.762 per jaar 
bestemd voor het naleven van het meerjaren onderhoudsplan (MOP) en bedraagt 
daarmee 12,4% van de exploitatiesubsidie. 

Het gerealiseerde subsidiebedrag ten behoeve van Gemeentelijke kunstaanko-
pen over 2017 bedraagt – naast het subsidiebedrag over 2017 ad € 193.842 – ook 
het nog te besteden bedrag over 2016 € 32.522. Deze zullen besteed worden in 
2018 en middels de resultaatverdeling toegevoegd worden aan de post bestem-
mingsfonds gemeentelijke kunstaankopen. 

De periodieke Kunstenplansubsidie over 2016 is middels brief van 13 februari 2018 
(16/00005 en 16/00169) definitief vastgesteld op € 18.102.260. 
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11. Overige subsidies uit publieke middelen 

Realisatie 
2017

Begroting 
2017

Realisatie 
2016

€ € € 

STRUCTUREEL:

Gemeente Amsterdam 200.000 200.000 200.000

Fondsen 0 425.000 624.214

200.000 625.000 824.214

INCIDENTEEL:

Gemeente Amsterdam 53.425 0 7.501

Fondsen 217.263 1.958.260 652.764

270.688 1.958.260 660.265

470.688 2.583.260 1.484.479

De post overige subsidies uit publieke middelen, subpost Gemeente Amsterdam 
betreft een verlening van een subsidie Cultureel Beleggen 2017 (kenmerk SBA-
009320) van € 7.473 en een resterend subsidie bedrag van € 45.952 uit 2014 
van de gemeente Amsterdam die in 2017 is besteed ten behoeve voor het herstel 
van wanden. Het Stedelijk Museum beheert de collectie namens de gemeente 
Amsterdam. Voor het beheren van de collectie wordt jaarlijks een subsidiebedrag 
van € 200.000 vergoed. 

De baten vanuit overige subsidies uit publieke middelen, subpost fondsen betref-
fen ontvangsten ten behoeve van aankopen, tentoonstellingen, publieksprogram-
ma’s en educatieve projecten. De realisatie van de begrote ontvangsten vanuit 
publieke middelen zijn in 2017 voornamelijk geworven binnen bijdrage uit private 
middelen. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



111

JAARREKENING 2017
TOELICHTING OP DE STAAT VAN  

BATEN EN LASTEN OVER 2017 

12. Bijdragen uit private middelen 

Realisatie 
2017

Begroting 
2017

Realisatie 
2016

€ € € 

Fondsen 1.215.400 0 318.465

Memberships 281.159 305.000 123.501

Stedelijk Museum Fonds 1.971.329 1.862.000 909.250

Baten uit nalatenschap 1.000.000 0 0

4.467.888 2.167.000 1.351.216

De bijdragen uit private middelen, subpost fondsen betreffen onder meer ont-
vangsten ten behoeve van het tentoonstellingsprogramma, aankopen, restaura-
ties, onderzoek, educatieve projecten en de herindeling van het museum. 

De bijdragen uit private middelen, subpost Stedelijk Museum Fonds zijn voor mis-
sie gerelateerde activiteiten van het museum geworven, waaronder tentoonstel-
lingen, aankopen en de herinrichting van het entreegebied. 

Vanuit een nalatenschap is eind december 2017 een legaat ontvangen en aan-
vaard van schrijver Jaap Harten, die niet in de begroting was opgenomen. De 
afwikkeling ervan zal in 2018 plaatsvinden. 
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LASTEN

13. Salarislasten

Realisatie 
2017

Begroting 
2017

Realisatie 
2016

€ € € 

Lonen en salarissen 7.902.011 8.295.075 8.203.566

Sociale lasten 1.291.102 1.264.740 1.231.416

Pensioenlasten 982.028 896.980 853.210

subtotaal formatielasten 10.175.141 10.456.796 10.288.192

Inhuur derden/uitzendkrachten/advieskosten 1.298.866 376.000 752.720

Overige salarislasten 395.418 373.422 274.761

Totaal salarislasten 11.869.425 11.206.218 11.315.673

In 2017 waren gemiddeld 196 medewerkers in dienst met een gemiddeld FTE van 
166,45. In 2016 waren dat er 190 (169,47 FTE).

Over 2017 zijn voor ongeveer € 350.000 lagere formatielasten gerealiseerd dan 
begroot. Deze onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt door vacatures die 
in eerste instantie door externe inhuur zijn ingevuld. Daarnaast waren de kosten 
voor uitzendkrachten binnen de formatielasten begroot. 

De overschrijdingen van de post inhuur derden/uitzendkrachten/advieskosten 
bestaat uit de volgende posten:

 – Inhuur derden 2017: € 583.469 (begroot: € 232.500) (2016: 445.911)
 – Uitzendkrachten 2017: € 419.893 (begroot: € 125.000) (2016: € 251.812)
 – Advieskosten 2017: € 173.390 (begroot: € 8.500) (2016: € 9.544)
 – Juridische advieskosten 2017: € 122.114 (begroot: € 10.000) (2016: € 45.453)

De overschrijding van de subpost inhuur derden volgt voornamelijk uit de tijdelijke 
invulling van vacatures en er zijn tevens externen ingezet wegens langdurige ziekte. 
 
De overschrijding van de subpost uitzendkrachten heeft twee oorzaken. Deels 
vanwege een reallocatie van de kosten; in de begroting waren de kosten van de 
uitzendkrachten opgenomen bij de formatielasten. Daarnaast is er wegens ziekte 
ook op deze post meer ingehuurd dan begroot.

De subpost advieskosten is hoger uitgevallen dan begroot met name door de 
gemaakte kosten in verband met advies voor de raad van toezicht in het najaar 
van 2017, maar ook voor een quickscan en verbetertraject op gebied van de 
financiële huishouding en administratie en het verbeteren van de prestaties van 
de horecapartner. 
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De laatste subpost juridische advieskosten is hoger uitgevallen, vanwege juri-
disch advies voor de raad van toezicht naar aanleiding van de ontwikkelingen in 
het najaar van 2017. Daarnaast is de afdeling Juridische Zaken 16 uur per week 
ondersteund op ZZP-basis.

WNT-verantwoording 2017 Stedelijk Museum Amsterdam 
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering topinkomens (WNT) in werking getreden. 
De WNT is van toepassing op de stichting Stedelijk Museum Amsterdam. Het toe-
passelijke bezoldigingsmaximum is in 2017 het Algemeen bezoldigingsmaximum 
van € 181.000. 

Bezoldiging

Bedragen x € 1 B. Ruf JW. Sieburgh K. v. Gilst

Functiegegevens Artistiek directeur Zakelijk directeur 
a.i.

Zakelijk directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 tm 31/12 1/11 tm 31/12 1/1 tm 30/9

Deeltijdfactor in fte 1.0 1.0 1.0

Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen €  113.539 €  30.167 €  121.049 

Beloningen betaalbaar op termijn* €  22.933 €  - €  18.005 

Subtotaal €  136.472 €  30.167  €  139.053 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum €  181.000  € 30.249 € 135.378 

- / - Onverschuldigd betaald bedrag €  - €  - €  - 

Totale bezoldiging €  136.472 €  30.167 €  135.378

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

n.v.t. n.v.t.

* NB. De heer JW. Sieburgh bouwt geen pensioen op

In 2017 heeft tevens 
uitkering van de opge-
bouwde vakantiegelden 
uit voorgaande jaren 
plaatsgevonden. €6.336 
van de beloning in 2017 
kan daardoor aan eerdere 
jaren worden toegere-
kend, waardoor per saldo 
geen sprake is van een 
onverschuldigde betaling.
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Uitkeringen wegens einde dienstverband

Bedragen x € 1

Functiegegevens K. v. Gilst

Functie(s) gedurende dienstverband Zakelijk directeur

Deeltijdfactor in fte 1.0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2017

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen €  60.000.00 

Individeel toepasselijk maximum €  75.000.00 

- / - Onverschuldigd betaald bedrag €  - 

Totaal uitkeringen wegens einde dienstverband €  60.000.00 

Waarvan betaald in 2017 €  60.000.00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Foutherstel vergelijkende cijfers 2016
In 2017 is vastgesteld dat bij de verantwoorde bezoldiging over 2016 een 
dubbeltelling heeft plaatsgevonden bij B. Ruf en dat de beloning op termijn 
(werkgeverspensioenlast) van B. Ruf en K. van Gilst niet volledig is verantwoord. 
In de jaarrekening van 2017 heeft daarom foutenherstel plaatsgevonden en zijn 
de vergelijkende cijfers aangepast. De aanpassing voor B. Ruf is verlaging van 
€ 5.811 en de aanpassing voor K. van Gilst betreft een verhoging van € 7.456 ten 
opzichte van de verantwoording uit de jaarrekening van 2016. De doorgevoerde 
correcties leiden niet tot een op grond van de WNT onverschuldigde betaling in 
enig kalenderjaar.

Vergelijkende cijfers 2016

Bedragen x € 1 B. Ruf K. van Gilst

Functiegegevens Artistiek directeur Zakelijk directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 tm 31/12 1/1 tm 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1.0 1.0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 114.276  €  152.949 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 19.819  €  20.851 

Totale bezoldiging 2016  €  134.095  €  173.800

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



115

JAARREKENING 2017
TOELICHTING OP DE STAAT VAN  

BATEN EN LASTEN OVER 2017 

Toelichting foutherstel over 2014
Uit nader onderzoek is gebleken dat door een niet goed doorgevoerde administra-
tieve correctie in 2014 teveel loon is uitbetaald aan B. Ruf. Deze fout heeft geleid 
tot een onverschuldigde betaling van € 7.884 over 2014 en deze is begin 2017 
hersteld en terugbetaald door B. Ruf. Per saldo is per 31-12-2017 geen sprake van 
een op grond van de WNT wetgeving onverschuldigde betaling.

Overige toelichting
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functio-
narissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum 
hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de 
WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 
2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond 
van de WNT dienen te worden gerapporteerd. De bezoldiging van de raad van 
toezicht bedroeg nihil. Er is evenmin vacatiegeld betaald.

14. Huisvestingslasten

Realisatie 
2017

Begroting 
2017

Realisatie 
2016

€ € € 

Pand Museumplein 5.563.116 5.536.497

Kunstdepot 746.253 745.744

subtotaal huursom 6.309.369 6.270.689 6.282.241

(Dagelijks) Onderhoudskosten 963.996 874.877 892.098

Energiekosten 600.672 724.868 649.304

Beveiligingskosten 544.212 585.378 575.649

Schoonmaakkosten 412.225 473.790 446.426

Bedrijfskantine 47.170 60.000 57.648

Overige huisvestingskosten 253.328 284.350 269.589

Dotatie voorziening groot onderhoud 560.723 0 685.159

3.382.326 3.003.263 3.575.873

9.691.695 9.273.952 9.858.114

Het subtotaal voor de huursom (€ 6.309.369) is inclusief € 18.609 die het Stedelijk 
Museum ten behoeve van de parkeerstrook bij het Kunstdepot vergoed heeft aan 
de gemeente Amsterdam. Hiervoor heeft het Stedelijk Museum nog geen subsi-
die van de gemeente ontvangen. De huursom van de beide panden (exclusief de 
parkeerstrook) bedroeg over 2017 € 6.290.760. 

Een deel van de exploitatiesubsidie, die door de gemeente Amsterdam is ver-
leend, is bestemd voor de naleving van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Dit 
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betreft de posten voor dagelijks onderhoudskosten (onderhoud aan installaties en 
andere bouwkundige zaken) en de dotatie aan de voorziening groot onderhoud 
(zie hiervoor referentie 5.2). 

De overschrijding van de huisvestingslasten ten opzichte van de begroting wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de post dotatie voorziening groot onderhoud die 
niet in de begroting was opgenomen. 

De energiekosten, beveiligingskosten, schoonmaakkosten en de kosten van de 
bedrijfskantine zijn in totaal ongeveer € 225.000 lager uitgevallen dan begroot 
onder meer doordat in 2017 is geprofiteerd van het meer effectief instellen van de 
regelingen voor warmte/koude opslag. Ook heeft het schoonmaakbedrijf meer 
markt conforme tarieven doorberekend aangezien zij door het vertrek van over
genomen personeel minder lasten hebben doorberekend. 

15. Aankopen
Realisatie 

2017
Begroting 

2017
Realisatie 

2016

€ € € 

Schilderijen 363.150 1.034.940

Prenten 12.367 7.375

Toegepaste Kunst 27.480 8.663

Industriele vormgeving 9.405 42.582

Foto’s 65.255 22.380

Grafische Vormgeving 2.350 21.802

Overige (kosten) aankopen 105.954 965.425

585.961 900.000 2.103.167

In de begroting 2017 is het bedrag van € 900.000 niet onderverdeeld in de ver
schillende subposten. 

16. Afschrijvingen
Realisatie 

2017
Begroting 

2017
Realisatie 

2016

€ € € 

Aanpassingen gebouw / herinrichting 3.729 0 1.684

Apparatuur 56.193 50.000 47.846

Inventaris 7.830 30.000 2.243

Inventaris Kunstdepot 8.983 20.000 14.124

Totaal afschrijvingen 76.735 100.000 65.897

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



117

JAARREKENING 2017
TOELICHTING OP DE STAAT VAN  

BATEN EN LASTEN OVER 2017 

17. Overige lasten
Realisatie 

2017
Begroting 

2017
Realisatie 

2016

€ € € 

Automatisering 178.235 212.750 222.535

Marketing & Communicatie 832.026 887.564 523.584

Fondsenwerving 180.545 200.000 181.089

Evenementen 431.326 420.000 699.349

Algemene kantoorkosten 421.785 343.293 357.861

Reis- en verblijfkosten 98.840 89.000 106.092

Overige kosten 178.772 149.430 195.772

Kosten Entreegelden 908.660 823.064 906.828

Collecties en Collectiebeheer 938.961 885.706 871.447

Tentoonstellingen 5.648.019 3.846.343 4.052.320

Projecten 1.007.918 1.995.500 735.866

Public Program 83.125 80.000 72.393

Educatie, Interpretatie en Publicaties 1.014.890 633.050 742.663

Bibliotheek en fotostudio 55.147 47.500 58.140

11.978.249 10.613.200 9.725.938

Overschrijding van de begroting betreft met name de posten entreegelden, ten-
toonstellingen en educatie, interpretatie en publicatie.  
 
De kosten entreegelden zijn hoger dan begroot, daar staat tegenover dat de 
inkomsten hoger zijn dan begroot (zie publieksinkomsten ref. 8.1). 

Voor wat betreft de post tentoonstellingen zijn er in 2017 in totaal 19 tentoonstel-
lingen gerealiseerd (2016: 19). De overschrijding van de begroting van deze post is 
met name veroorzaakt door de herinrichting STEDELIJK BASE en het entreege-
bied. De herinrichting van STEDELIJK BASE en het entreegebied zijn in verschil-
lende onderdelen verdeeld, de inrichtingskosten van de ruimte, de presentatie 
van de vaste collectie, de overloop bij het auditorium en het toegangshalletje. 
Deze onderdelen zijn in 2017 verantwoord binnen de post projecten € 1.007.918 
en de post tentoonstellingen € 5.648.019, totaal € 6.655.937. De begroting voor 
deze posten bedroegen resp. € 1.995.500 en € 3.846.343, totaal € 5.841.843  plus 
een bedrag van € 800.000 als onttrekking vanuit de bestemmingsreserve collectie 
inrichting totaal € 6.641.843. Ten aanzien van de herinrichting STEDELIJK BASE 
en het entreegebied is ongeveer € 207.000 meer besteed dan begroot. 
De totale begroting voor de subposten Tentoonstellingen en Projecten vertoont 
geen overschrijding omdat in de begroting ook de kosten voor de gemeentelijke 
kunstaankopen is opgenomen. Besteding zal in 2018 volgen.  

In 2017 werd een breed palet aan educatie-activiteiten aangeboden voor ieder-
een die daar behoefte aan heeft: van onderwijsprogramma tot workshop, van 
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zaaltekst tot instaprondleiding, van introductievideo tot gratis audiotour.  
Voor de post Educatie, Interpretatie en Publicaties, subpost Educatie, is in 
2017 € 433.050 begroot en € 587.734 gerealiseerd. In 2017 is in afwijking van 
de begroting besloten de audiotours gratis aan te bieden. In 2017 is een aantal 
conferenties georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Verbier UNTOLD summit en 
het Khardzhiev Symposium. Er vonden in totaal 71 public program evenementen 
plaats in 2017 met in totaal 11.293 bezoekers. Eén van de projecten betreft het 
programma Onvergetelijk, waarvoor een bijdrage is ontvangen. Deze is verant-
woord bij de bijdragen uit private middelen, subpost fondsen. 
 
Voor de post Educatie, Interpretatie en Publicaties, subpost Publicaties, is in 2017 
€ 200.000 begroot en € 427.156 gerealiseerd. Het Stedelijk Museum produceer-
de in 2017 8 publicaties in gedrukte vorm en diverse online publicaties. In 2017 
is geïnvesteerd in rijk geïllustreerde publicaties met een hoog wetenschappelijk 
gehalte, zoals bijvoorbeeld de Tinguely catalogus. Deze publicaties vergden 
een grotere investering dan oorspronkelijk begroot evenals die van bijvoorbeeld 
voor Ed van der Elsken. Daarnaast is de Collectiegids medio december 2017 
uitgegeven. Voor een aantal publicaties, zoals die voor Seth Price, is additionele 
sponsoring geworven.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN  
BATEN EN LASTEN OVER 2017
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële 
gevolgen voor het Stedelijk Museum voorgedaan. 
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T.B.V. DE VERANTWOORDING VOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM 
KUNSTENPLANSUBSIDIE

De verantwoording aan de Gemeente Amsterdam schrijft een andere format voor 
dan de richtlijn RJ 640 aangeeft. De verantwoording aan de gemeente is afgeleid 
uit de cijfers opgesteld volgens de richtlijn.

BATEN Realisatie 2017 Begroting 2017
Realisatie 2016 

herberekend

€ € € 

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten 7.542.182 6.587.204 7.002.045

Sponsorinkomsten 1.525.595 1.110.000 843.934

Overige Inkomsten 1.182.527 795.000 1.474.526

Indirecte opbrengsten 587.542 238.465 653.587

Totaal Opbrengsten 10.837.846 8.730.669 9.974.092

Subsidie gemeente Amsterdam 18.520.654 18.468.062 18.261.922

Overige subsidie uit publieke middelen

Structureel 200.000 625.000 824.214

Incidenteel 270.688 1.958.260 660.265

Bijdragen uit private middelen 4.467.888 2.167.000 1.351.216

Totaal Subsidies/Bijdragen 23.459.230 23.218.322 21.097.617

TOTAAL BATEN 34.297.076 31.948.991 31.071.709

LASTEN

Beheerlasten personeel 6.053.408 5.709.715 5.996.758

Beheerlasten materiaal

Huisvestingslasten 9.691.695 9.273.952 9.858.114

Overige beheerlasten materieel 1.135.330 1.026.943 1.403.482

Totaal beheerlasten 16.880.433 16.010.610 17.258.354

Activiteitenlasten personeel 5.816.017 5.496.502 5.318.915

Activiteitenlasten materiaal

Aankopen 585.961 900.000 2.103.167

Overige activiteitenlasten materieel 10.919.654 9.686.257 8.388.353

Totaal Activiteitenlasten 17.321.632 16.082.759 15.810.435

TOTAAL LASTEN 34.202.065 32.093.369 33.068.789

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 95.011 -144.378 -1.997.080

Saldo rentebaten/-lasten -3.179 30.000 18.709

Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 91.832 -114.378 -1.978.371
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OVERIGE GEGEVENS 

Amsterdam, 25 april 2018 

Het bestuur:     De toezichthouders: 
 
 
Jan Willem Sieburgh   Madeleine de Cock Buning  
       (ad interim voorzitter)  
       Cees de Bruin 
       Ronald Hans  
       Rita Kersting  
       Willem de Rooij 
       Joyce Sylvester   
       Jos van Rooijen      

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 
Van Baerlestraat 31 
1071 AN Amsterdam 
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam

KVK 34236341
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