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VOORWOORD

Het is ons een groot genoegen om als nieuw aangetreden 
bestuur van het Stedelijk hier het woord tot u te mogen richten.  
Op 1 december jongstleden hebben wij de leiding van dit 
fantastische instituut overgenomen van interim-directeur 
Jan Willem Sieburgh. Hij heeft het Stedelijk twee jaar lang 
behoedzaam door zwaar weer geloodst, waarvoor wij hem 
hartelijk willen bedanken. 

TERUGBLIK

Het Stedelijk is een museum om trots op te zijn. Kloppend hart 
van het Museumplein, sterk in de stad aanwezig met dank aan 
ruim veertig Amsterdamse samenwerkingspartners. En in 2019 
zijn er veel mooie dingen gebeurd. Dat het Stedelijk relevant is, 
met een collectie die mensen op allerlei manieren aanspreekt en 
met een actuele programmering die een uitspraak doet over onze 
eigen tijd, wordt goed zichtbaar in dit jaar verslag. 

Jongere en oudere kunstenaars waren bepalend voor het pro-
gramma van 2019, van Maria Lassnig tot Carlos Amorales, van 
Jacqueline de Jong tot Walid Raad. Met veel aandacht voor per-
formances, voor dans en geluidskunst ontwikkelde het Stedelijk 
zich nog meer tot een museum waarin de publiekservaring en de 
cross-over gedachte centraal staan. Vanuit eigen onderzoek naar 
de collectie stelde het museum de succesvolle tentoonstelling 
Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs samen, 
en wist als museum iets toe te voegen aan een uiterst relevant 
maatschappelijk thema. 

Jacqueline Bongartz, zakelijk directeur en Rein Wolfs, directeur
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Groot is dan ook de teleurstelling als het museum in maart 2020 
vanwege de coronacrisis tijdelijk moet sluiten. Er wordt opnieuw 
en in mogelijk nog grotere mate dan in het verleden een beroep 
gedaan op de veerkracht van het Stedelijk. Het is immers nog 
onduidelijk hoe lang de coronacrisis zal duren en welke gevolgen 
deze zal hebben. Desondanks wordt er snel en saamhorig ge-
schakeld, bijvoorbeeld om nieuwe initiatieven op te starten zoals 
Stay at Home Stedelijk, waarmee het museum online de band 
met het publiek behoudt en verder uitbouwt. Het is tekenend 
voor de nieuwe energie die door het Stedelijk stroomt. Hiervoor 
en voor de grote inzet en flexibiliteit die zij de afgelopen jaren 
hebben getoond, willen wij alle medewerkers van harte danken. 

Met 2019 achter de rug maken wij ons ook op voor ons jubileum-
jaar dat september 2020 ingaat. Als de afgelopen 125 jaar iets 
hebben laten zien, dan is het dat het Stedelijk een plek van durf 
en vernieuwing is, onder welke omstandigheden dan ook. Wij 
kijken er naar uit om met u allen solidair en vastberaden verder te 
bouwen aan ons Stedelijk. 

Rein Wolfs, directeur
Jacqueline Bongartz, zakelijk directeur

Het rijke programma van het Stedelijk trok in 2019 wederom een 
groot publiek. Dankzij bijna 670.000 bezoekers kon het museum 
zijn plek in de top 5 van best bezochte musea in Nederland pro-
longeren, waarvoor we ons publiek van harte willen bedanken. 
Daarnaast zijn we heel veel dank verschuldigd aan alle spon-
soren, donateurs en fondsen die ook het afgelopen jaar weer 
genereuze steun verleenden aan tentoonstellingen, aankopen en 
publieks- en onderwijspro gramma’s. Wij kijken er naar uit om in 
de toekomst de samenwerking nog verder te verdiepen.

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. Dankzij hen, ons publiek 
en de vele fondsen en particulieren die ons steunen, kan het 
Stedelijk de artistieke voortrekkersrol vervullen die het al sinds 
mensenheugenis heeft. 

Natuurlijk zijn we dankbaar voor de nauwe betrokkenheid van de raad 
van toezicht van het Stedelijk. Gedurende het afgelopen jaar hebben 
voorzitter Truze Lodder en de overige leden enorm veel tijd geïnves-
teerd in het museum. Samen met hen vinden we nieuwe wegen voor 
het museum en kijken we met vertrouwen naar de toekomst.

BLIK VOORUIT

Bij onze gezamenlijke start als nieuwe directie in december 
zijn wij meteen begonnen met het opstellen van het nieuwe 
Kunstenplan. Hierin krijgt het beleid voor de jaren 2021-2024 zijn 
beslag. We hebben een museum voor ogen dat spraakmakend, 
meerstemmig en inclusief is, leidend in Nederland en inspirerend 
voor de wereld om ons heen. We merken dat het enthousiasme 
onder de medewerkers groot is om die nieuwe koers in te zetten. 
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BERICHT VAN DE RAAD VAN 
TOEZICHT 

De raad van toezicht van de stichting Stedelijk Museum 
Amsterdam legt in dit verslag verantwoording af aan interne 
en externe belanghebbenden over zijn werk, samenstelling en 
functioneren in 2019. Voor het Stedelijk relevante gebeurtenissen 
na balansdatum als gevolg van de heersende pandemie worden 
eveneens vermeld. 

Het belangrijkste werk van de raad van toezicht in 2019 is de 
benoeming van een nieuw statutair bestuur voor het Stedelijk. De 
raad van toezicht opteert voor een tweehoofdige nevengeschikte 
directie. Prioriteit wordt gegeven aan profiel, proces en samen-
stelling van de selectiecommissie voor het vinden van de nieuwe 
artistiek-inhoudelijke directeur, naar wie zowel door de interne 
organisatie als door externe belanghebbenden verlangend wordt 
uitgezien. De benoeming van Rein Wolfs tot directeur wordt op 
7 juni 2019 aangekondigd, maar verplichtingen jegens zijn werk-
gever in Duitsland maken 1 december 2019 de vroegst mogelijke 
datum van indiensttreding. Vanwege het grote belang van com-
plementariteit en integraliteit in het bestuur, maakt Rein Wolfs op 
verzoek van de raad van toezicht deel uit van de selectiecommis-
sie voor de zakelijk directeur. In november 2019 stelt de raad van 
toezicht Jacqueline Bongartz als zakelijk directeur aan, eveneens 
met ingang van 1 december 2019. De ondernemingsraad adviseert 
positief over beider benoeming. Het college van burgemeester en 
wethouders (B&W) Amsterdam is over beider benoeming gehoord 
na een kennismakingsgesprek met de wethouder Cultuur. Beide 
benoemingsbesluiten van de raad van toezicht zijn unaniem. 
De raad van toezicht dankt statutair bestuurder a.i. Jan Willem 
Sieburgh en adjunct-directeur Ronald van Weegen voor het bor-
gen van de continuïteit tot het aantreden van het nieuwe bestuur. 
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Raad van toezicht van het Stedelijk Museum, v.l.n.r.: Truze Lodder, Homme ten Have, 
Carla Aalse, Jos van Rooijen, Henriëtte Prast, Maarten Doorman 
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te zien op beide directeursbenoemingen. Het bestuur voldoet 
aan de verwachtingen van de raad. De situatie die Rein Wolfs en 
Jacqueline Bongartz op 1 december 2019 aantreffen is allerminst 
rooskleurig. Energiek en enthousiast stellen ze met behulp van 
hun team uit staf en medewerkers het beleidsplan 2021-2024 met 
bijbehorende subsidieaanvraag op, gevolgd door het jaarwerk 
over het verslagjaar. De wijze waarop zij de disruptie als gevolg 
van de coronacrisis samen met hun medewerkers het hoofd 
bieden en er intern en extern over communiceren, waardeert de 
raad van toezicht buitengewoon. De veranderingskracht van het 
bestuur wordt zowel binnen het Stedelijk als in de buitenwereld 
herkend en erkend. Het bestuursverslag spreke voor zich!    
De door het bestuur opgestelde jaarrekening 2019 is in sa-
menhang met het bestuursverslag gecontroleerd door externe 
accountant BDO. Het bestuur heeft de jaarrekening en het 
jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. 
Na bespreking met het bestuur en de externe accountant, heeft 
de raad van toezicht er in zijn vergadering van 24 april 2020 zijn 
goedkeuring aan gehecht, mede op grond van de controleverkla-
ring en het bijbehorende accountantsverslag, waarna het bestuur 
jaarverslag en jaarrekening heeft vastgesteld. De verklaring van 
de accountant vormt onderdeel van dit jaarverslag. 

De raad van toezicht dankt directie, vaste en freelance me-
dewerkers en vrijwilligers voor hun grote inzet, subsidiënten, 
sponsoren, fondsen, begunstigers, donateurs en vrienden voor 
hun onmisbare steun. De raad van toezicht ziet met positieve 
verwachting uit naar het advies van de Amsterdamse Kunstraad 
en de beslissing van de gemeente Amsterdam op de – naar om-
standigheden bescheiden – subsidieaanvraag van het bestuur 
voor de komende jaren. In de financieel zorgelijke situatie waarin 
het Stedelijk verkeert, die door de pandemie nog verslechtert, 
acht de raad van toezicht het meer dan ooit noodzakelijk dat het 
bestuur de tijd en de ruimte krijgt om een nieuwe balans tussen 

Naast jaarlijks terugkerende reguliere besluiten, stelt de raad 
van toezicht in het verslagjaar een nieuw reglement voor de audit 
committee vast, besluit de raad in eigen kring driemaal per jaar 
expliciet het onderwerp belangenverstrengeling te agenderen, 
stelt de raad een rooster van aftreden voor de raad op met 7 au-
gustus 2020 als einddatum voor zijn voorzitter, verlengt de raad 
de opdracht aan de externe accountant met een jaar en besluit 
de raad zijn eigen samenstelling en functioneren begin 2020 te 
evalueren. 

De samenstelling van de raad, zoals die op 18 december 2018 
tot stand kwam, is in het verslagjaar niet gewijzigd. De raad van 
toezicht vergaderde in 2019 zevenmaal plenair. Vijfmaal vond 
er een voorbereidende vergadering van de audit committee 
plaats. De overlegvergaderingen tussen de interimdirectie en de 
ondernemingsraad zijn met instemming van beide overlegpart-
ners bijgewoond door het lid van de raad van toezicht dat in het 
bijzonder het vertrouwen van de ondernemingsraad geniet. 

Na balansdatum is de raad van toezicht actief geïnvolveerd in het 
proces leidend tot goedkeuring van de subsidieaanvraag van het 
bestuur bij Gemeente Amsterdam voor de Kunstenplanperiode 
2021 – 2024. 

De zelfevaluatie die begin 2020 zou plaatsvinden is door de raad 
van toezicht grondig voorbereid, maar het diepgaande onderlin-
ge gesprek erover is verdaagd tot het in elkaars fysieke aanwe-
zigheid kan plaatsvinden. De raad van toezicht beijvert zich om in 
de loop van het seizoen 2020-2021 voordrachten tot benoeming 
van nieuwe leden aan B&W Amsterdam te doen, teneinde tot een 
meer diverse samenstelling van de raad te komen. Een voorzit-
terswisseling in augustus 2020 acht de raad sinds maart 2020 
niet langer opportuun. Vooruitlopend op de grondige zelfevalu-
atie spreekt de raad al wel unaniem uit met tevredenheid terug 
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publieke en private financiering te creëren. Het kunnen realiseren 
van artistieke dromen en het bieden van een platform voor acti-
viteiten en dialoog met kunstenaars en een divers Amsterdams, 
Nederlandse en internationaal publiek, is voor de toekomst van 
het Stedelijk van existentieel belang, naast het zorgdragen voor 
de collectie en de gebouwen waarvan de Gemeente Amsterdam 
eigenaar is. Met een adequate publieke financieringsbasis kan 
het Stedelijk Museum Amsterdam, het belangrijkste museum in 
Nederland voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving, 
grote maatschappelijke waarde toevoegen. 

Namens de raad van toezicht, 

Truze M. Lodder 
Voorzitter          
april 2020
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Anna Uddenberg, Precarious Patricia, 2019 



10

P
R

O
G

R
A

M
M

E
R

IN
G

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 1

Het Stedelijk presenteert in 2019 naast de collectie- 

opstelling in STEDELIJK BASE vijftien nieuwe 
tentoonstellingen en twee korte presentaties. 
Tentoonstellingen met nieuwe, talentvolle kunste-
naars en bekende, gevestigde namen wisselen 
elkaar hierin af. Naast de presentatie van de eigen 
collectie is er een speciale focus op het werk van 
kunstenaars die juist nu relevant zijn voor een 
hedendaagse programmering. Van groot belang 
voor de profilering van het museum is ook de bete-
kenis van het performance-programma, inclusief 
ruime aandacht voor dans, en het Public Program 
met onder andere ook veel plaats voor video- en 
geluidskunst. 
Dit hoofdstuk biedt een selectie uit het tentoonstel-
lingsprogramma, het performance-programma en 
het Public Program.
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Zaalopname van de tentoonstelling Maria Lassnig: Ways of Being
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GROTE INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN

In 2019 krijgt het intrigerende oeuvre van Walid Raad een groot 
podium in zijn eerste solotentoonstelling in Nederland: Let’s Be 
Honest, the Weather Helped. Hierin toont Raad zijn scherpe, kri-
tische, geëngageerde en vaak geestige visie op de complexiteit 
van de Libanese oorlogen (1975-1991) en op de recente ontwikke-
lingen in de kunstwereld van het Midden-Oosten. De tentoonstel-
ling, een samenwerking met Moderna Museet, Stockholm, krijgt 
zeer lovende kritieken en de bijbehorende serie performances die 
Raad uitvoert, zijn alle uitverkocht.
In het late voorjaar brengt het Stedelijk nog een grote over-
zichtstentoonstelling, ditmaal van de Oostenrijkse kunstenaar 
Maria Lassnig. Zij geldt als een van de belangrijkste, deels nog 
ondergewaardeerde vrouwelijke kunstenaars van de twintigste 
eeuw; vooral met haar body awareness-werken heeft haar werk 
thematisch een grote actualiteit gekregen. Naast schilderijen en 
tekeningen is ook een groot deel van haar films en sculpturen te 
zien, waaronder niet eerder getoonde werken. 
The Factory tenslotte is de eerste Europese overzichtstentoon-
stelling van de Mexicaanse kunstenaar Carlos Amorales. Hij be-
gon zijn carrière aan de Rietveld Academie en was resident aan 
de Rijksakademie in Amsterdam; het Stedelijk volgt hem al vanaf 
die tijd. In veel van Amorales’ werk staat de verhouding tussen 
individu en samenleving centraal. Zo vraagt hij zich onder meer 
af wat het betekent om geëngageerd te zijn. En welke instru-
menten heeft de kunstenaar tot zijn beschikking om zich uit te 
spreken over onderdrukking en alledaags geweld? Speciaal voor 
deze tentoonstelling maakt de kunstenaar meerdere zaalvullen-
de werken, waarvan sommige inmiddels tot de meest gedeelde 
kunstwerken op social media behoren uit de geschiedenis van 
het Stedelijk.
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Zaalopname van de tentoonstelling Carlos Amorales - The Factory,  
met het werk Black Cloud (2007)
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Zaalopname van de tentoonstelling Walid Raad - Let’s Be Honest, the Weather Helped, met het werk Sweet talk commissions (Beirut 1994), 2018
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VERRASSENDE INZICHTEN

De collectie van het Stedelijk is omvangrijk en heel gevarieerd. Door 
er telkens vanuit actuele invalshoeken of nieuw onderzoek naar te 
kijken, ontstaan meer dan eens verrassende, nieuwe inzichten. 
In de op de collectie gebaseerde tentoonstelling Hybride sculp-
tuur staat bijvoorbeeld de formele en materiële verandering van 
de beeldhouwkunst sinds 1990 centraal. De ruim twintig, veelal 
monumentale werken van achttien kunstenaars zien er niet uit 
als beeldhouwwerken in de klassieke zin. Alle kunstenaars in 
Hybride sculptuur werken namelijk op het snijvlak van sculptuur 
en schilderkunst, performance, videokunst en design. Daarmee 
hebben zij het domein van de beeldhouwkunst gedurende de 
laatste twee decennia ingrijpend veranderd. 
Tijdens de tentoonstelling is naast niet eerder getoond werk 
uit de collectie ook een van de eerste aankopen van nieuwe 
directeur Rein Wolfs te zien: Precarious Patricia van Anna 
Uddenberg. Dit is een provocerend werk met een seksuele 
connotatie, dat van de kijker een voyeur maakt. Kortom, een 
interessante, veel discussiestof opleverende notie in een tijd van 
de #metoo-discussie.
De populaire tentoonstelling Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: 
Migranten in Parijs – geheel samengesteld op basis van de eigen 
collectie – vertelt het verhaal van kunstenaars die in de eerste 
helft van de vorige eeuw naar het toenmalige kunstcentrum van 
de wereld trokken: Parijs. Eenmaal daar moeten zij hun weg zien 
te vinden in een samenleving die aanvankelijk open en vrij is maar 
door de economische crisis en toenemend nationalisme gepola-
riseerd raakt. Kunstenaars moeten zich verhouden tot vreemde-
lingenhaat en antisemitisme – thema’s die ook in onze tijd actueel 
zijn. Migrant zijn drukt dan ook een duidelijk stempel op het werk 
van de meer dan vijftig beeldend kunstenaars, fotografen en gra-
fisch vormgevers die in de tentoonstelling te zien zijn. Daarnaast 
trekt Migranten in Parijs parallellen tussen de kunstenaars en 

Entreezaal van de tentoonstelling Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs

Bezoekers in de tentoonstelling Migranten in Parijs, in de zaal met Le Cerf van  
Ossip Zadkine uit 1923

Fo
to

: M
aa

rt
en

 N
au

w
Fo

to
: M

aa
rt

en
 N

au
w



15

P
R

O
G

R
A

M
M

E
R

IN
G

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 1

FILM- EN VIDEOKUNST

In heel 2019 zijn er bijzondere tentoonstellingen met video-
kunst te zien. Het jaar begint met You Are Seeing Things, een 
video-drieluik van het Braziliaanse kunstenaarsduo Bárbara 
Wagner & Benjamin De Burca. Hun verhalende films zijn een 
mengsel van fictie en documentaire. Via muziek, dialogen en 
dans geven de kunstenaars een beeld van complexe kruis-
verbanden in de Braziliaanse populaire cultuur tussen klasse, 
geslacht, ras, religie en economie. Na de aankondiging van de 
tentoonstelling in het Stedelijk werd bekend dat dit kunste-
naarsduo de Braziliaanse inzending wordt voor de Biënnale van 
Venetië.
Vanaf de zomer zijn twee videowerken van de Amerikaanse 
kunstenaar Steffani Jemison te zien, Sensus Plenior (2017) 
en Similitude (2019, première). In deze werken onderzoekt zij 
de rol van taal en gebaren bij het creëren van betekenis. Hoe 
Afro-Amerikanen hebben bijgedragen aan de cultuur van de 
Verenigde Staten, in het bijzonder in taal en schrijven, staat 
daarin centraal. 
Het Stedelijk sluit het jaar af met werk van Jeff Preiss in de ten-
toonstelling More Than I Looked For. Preiss is actief in een breed 
spectrum van filmgenres, van videoclips tot bioscoopfilms, maar 
is ook een pionier, gewaardeerd om zijn experimentele werk. Zijn 
films worden gekenmerkt door aandacht voor de fysieke kwali-
teiten van het medium en de meesterlijke manier waarop hij het 
verhalende aspect benadrukt. In het Stedelijk toont hij zijn mees-
terwerk STOP (1995-2012) en het niet eerder in Europa vertoonde 
werk 14 STANDARD 8mm REELS 1981-1988 (2019).

ontwikkelingen uit die tijd, met bijzondere aandacht voor ver-
borgen verhalen zoals dekolonisatie. Het afgeronde, vijfjarige 
researchproject naar de technieken van Marc Chagall geeft een 
extra, verdiepende dimensie aan deze tentoonstelling.
Tijdens Prix de Rome tot slot kan het grote publiek kennis maken 
met het werk van de vier veelbelovende kunstenaars die zijn 
genomineerd voor de gelijknamige prijs, die de oudste en meest 
prestigieuze is voor beeldende kunstenaars onder de veertig jaar. 
Dit jaar is werk te zien van Sander Breure & Witte van Hulzen, 
Esiri Erheriene-Essi, Femke Herregraven en van Rory Pilgrim, de 
uiteindelijke winnaar. Het Stedelijk werkt voor de tentoonstelling 
samen met het Mondriaan Fonds, dat de prijs organiseert en 
financiert. De presentatie van de Prix de Rome onderstreept het 
profiel van het Stedelijk als museum dat jong talent een podium 
en een springplank om verder te komen biedt. 

Uitreiking van de Prix de Rome door minister Van Engelshoven aan winnaar 
Rory Pilgrim, in aanwezigheid van H.M. Koningin Máxima en Eelco van der Lingen, 
directeur Mondriaan Fonds
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Zaalopname van Wim Crouwel: Mr. Gridnik – een eerbetoon aan de Nederlandse ontwerper, die in september 2019 overleed
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VROUWELIJK PERSPECTIEF

In STEDELIJK BASE is de permanente collectieopstelling te zien, 
die in december 2017 werd geopend. Hier kunnen de ontwik-
kelingen in de moderne kunst en vormgeving worden gevolgd, 
bijvoorbeeld van de Amsterdamse School, Bauhaus en
De Stijl, via CoBrA, Pop Art, Amerikaans abstract expressionis-
me tot aan fotografie, installatie- en videokunst. In 2019 zijn er 
tweehonderd fysieke wisselingen binnen de collectiepresentatie.
De selectie van bijna zevenhonderd werken is gegroepeerd rond 
historische bewegingen, invloedrijke kunstenaars en maatschap-
pelijke thema’s. Een van de onderliggende thema’s is de invloed 
van vrouwelijke kunstenaars. Om meer aandacht te vragen 
voor het vrouwelijk perspectief in de kunst en ter viering van 
honderd jaar kiesrecht voor vrouwen wordt in 2019 een speciale 
thema-rondleiding rondom het thema ‘vrouw’ door STEDELIJK 
BASE geïntroduceerd. 

GRAFISCHE VORMGEVING

Het Stedelijk kent een belangrijke traditie in de grafische vorm-
geving. In 2019 worden twee ontwerpers geëerd die bepalend zijn 
geweest voor het museum. In de tentoonstelling Kleurrijk Japan 
staan 226 Japanse affiches centraal die mede door toedoen 
van de grafische ontwerper Shigeru Watano hun weg naar het 
Stedelijk vonden. Watano was immers een onmisbare schakel 
tussen het museum en vele Japanse ontwerpers.
Met de tentoonstelling Wim Crouwel: Mr. Gridnik eert het 
Stedelijk een van de bekendste ontwerpers van Nederland en 
een groot ambassadeur van de vormgeving. Van 1963 tot 1985 
was Crouwel ook verantwoordelijk voor alle grafische uitingen 
van het museum. Naast een overzicht van zijn werk wordt ook 
de nieuwe documentaire van Lex Reitsma over Wim Crouwel 
getoond: wim crouwel modernist.

Zaalopname van de tentoonstellling Kleurrijk Japan - 226 affiches uit de collectie
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Performance HIGHER xtn. van Michele Rizzo, onderdeel van de 2018-19 editie van de Gemeentelijke Kunstaankopen: Freedom of Movement
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van technologie op populaire cultuur en gender onderzoekt.  
Haar werk draait vaak om ongemakkelijke maar herkenbare 
onderwerpen, zoals pornografie, schaamte, seksuele ontwik-
keling en gender rolpatronen. Vaak gebruikt zij het internet als 
onderwerp en/of medium. 

Samenwerking met partners

Het Stedelijk staat niet op zichzelf maar heeft een rol in de 
samenleving in het algemeen en de culturele wereld in het 
bijzonder. Daarom wordt er binnen het Public Program vaak 
samengewerkt met partners. Al sinds 2011 werken het Stedelijk 
en Sonic Acts bijvoorbeeld samen aan geluidskunst-gerelateer-
de projecten. In 2019 imponeert Sonic Acts met een speciaal 
programma met geluidswerken en audiovisuele performances 
ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan, met onder meer de 

PUBLIC PROGRAM

Met een gevarieerd en meerstemmig publieksprogramma –  
met onder meer lezingen en Gallery Talks, debatten en 
symposia – biedt het Stedelijk met grote regelmaat inhoudelijke 
verdieping bij de tentoonstellingen en de collectie. 

Performanceprogramma

Performances vormen een belangrijk onderdeel van het 
Public Program. Zo is als onderdeel van de Gemeentelijke 
Kunstaankopen 2018-2019 een aantal indrukwekkende live-uit-
voeringen te zien, onder meer van Rory Pilgrim, Joy Mariama 
Smith en Michele Rizzo. Rizzo voert HIGHER xtn. uit, een 
speciaal voor het Stedelijk uitgebreide en aangepaste versie 
van HIGHER (2015), een serie dansuitvoeringen als ode aan de 
nachtclub, zelfexpressie en saamhorigheid. Individuele dansers 
komen vanuit het hele museum samen en bewegen dan als een 
geheel: waar ligt de grens tussen individu en groep? De perfor-
mance begint op 12 januari met drie dansers in de Audizaal en 
eindigt op 3 februari met vijftien dansers in de Schiphol Entree, 
onder grote aandacht van het publiek.
Ook Us Swerve van Alex Baczynski-Jenkins, een coproductie 
van Julidans en het Stedelijk, maakt indruk. Hierin cirkelen vier 
performers op skates om elkaar heen terwijl ze poëziefragmen-
ten over het onderwerp ‘verlangen’ voordragen, remixen en her-
formuleren. Deze meerstemmige choreografie wordt voortdurend 
veranderd door de bewegingen, attitudes en gevoelens van de 
performers. 
Tot slot vormt Jason’s Crazy Night van Ann Hirsch, de perform-
anceopdracht 2019 van het Stedelijk Museum, een van de hoog-
tepunten van het jaar. Hierin volgen we het verhaal van een aan 
porno verslaafde, zelfverklaarde ‘bro’, genaamd Jason Biddies. 
Hirsch is een video- en performancekunstenaar die de invloed 

Fedde ten Berge, The Pentacle 15.3 tijdens de jubileum-editie van Sonic Acts
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revolutionaire geluiden van Tony Cokes’ videokunst en de verge-
ten nalatenschap van Julius Eastman, de Afrikaans-Amerikaanse 
avant-garde componist, pianist, vocalist en dirigent.
Ook werkt het Stedelijk samen met de Gerrit Rietveld Academie, 
voor de jaarlijkse, driedaagse academie-brede presentatie 
Rietveld Uncut, die voor de derde keer in het museum wordt 
gehouden. Onder het thema ‘Take a Walk On the Wild Side’ wordt 
ruimte geboden aan visies en verhalen die radicaal anders zijn 
dan de dominante opvattingen over het leven en het samen leven. 
Op 8 maart organiseert het Stedelijk opnieuw in samenwerking 
met Mama Cash het Mama Cash Feminist Festival, waarin een 
meer feministische toekomst centraal staat. Sprekers op het 
event zijn onder meer Clarice Cargard, Naomie Pieter, Raquel 
van Haver en Jacqueline de Jong. Ter gelegenheid van het 
festival maakt kunstenaar Panmela Castro het werk Together 
We Are Stronger op de glazen gevel van het Stedelijk. Hiermee 
vraagt zij aandacht voor de vermoorde Braziliaanse politicus 
Marielle Franco.

“Een bezoek aan het 
Stedelijk inspireert mij” 

Remy Jungerman, kunstenaar

“Als beeldend kunstenaar die in 
Amsterdam woont en werkt is het 
Stedelijk een belangrijke plek voor 
mij. Ik ga er vaak heen. Die bezoeken 
inspireren mij en helpen mij om de 
focus te houden in mijn werk. Een 
van de werken die ik belangrijk vind 
en die ik keer op keer heb bezocht, is 
Achrome van Piero Manzoni. Net als 
hij gebruik ik ook kaolin klei in mijn 
werk. Door Manzoni’s toepassing 

ervan in dit werk heb ik het potentieel 
van de klei om zowel te verduisteren 
als te onthullen beter leren begrijpen. 

Het museum heeft onlangs een derde 
werk van mij aangekocht. Ik ben erg 
trots op het feit dat deze drie werken 
in de collectie van het Stedelijk zijn 
opgenomen, waar ze nog heel veel 
jaren voor een groot publiek te zien 
zullen zijn.”
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De Braziliaanse graffiti-kunstenaar en activiste Panmela Castro maakte voor het Mama Cash Feminist Festival de muurschildering Together We Are Stronger
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Karen Archey

“Dit stuk moet ook toekomstige generaties kunnen raken”
Performances brengen mensen samen 
en vervullen een onmisbare rol in de 
programmering van het Stedelijk. 
Conservator Hedendaagse Kunst, 
Time-based Media Karen Archey legt 
uit hoe het museum deze behoudt voor 
toekomstige generaties. 

“Heel veel hedendaagse kunstenaars 
maken gebruik van time-based media, 
dat zijn kunstwerken die een bepaalde 
tijdsduur hebben. Het Stedelijk is 
pionier op dat gebied en kent een 
lange traditie van ground-breaking 
tentoonstellingen en voorstellingen. 
Een van de hoogtepunten van het afge-
lopen jaar was de performance-reeks 
van Michele Rizzo, een Italiaanse 
choreograaf die in Amsterdam woont. 
Binnen de time-based media heeft het 
Stedelijk – en de stad Amsterdam als 
geheel – een bijzondere band met dans. 
Dat heeft natuurlijk alles te maken met 
de aanwezigheid van de School for New 
Dance Development hier, die al veel 
getalenteerde dansers en choreografen 
heeft voortgebracht. Ook Rizzo zelf 
heeft die opleiding gevolgd.

Speciaal voor het Stedelijk bewerkte 
hij HIGHER, een stuk dat hij in 2015 
uitbracht. Het is geïnspireerd op en 
vormt een ode aan de club scene, die 
een veilige omgeving biedt voor de 
queer community. De oorspronkelijke 
choreografie is geschreven voor uitvoe-
ring op het toneel. De bewerking voor 
het Stedelijk – die Rizzo HIGHER xtn. 
noemde – is toegespitst op ons gebouw. 

HIGHER xtn. werd acht keer uitgevoerd, 
als onderdeel van de tentoonstel-
ling Freedom of Movement. Iedere 

performance begon met een klein 
aantal dansers die ieder een eigen 
choreografie uitvoerden. Het aantal 
nam met elke uitvoering toe, van drie 
tijdens de eerste tot vijftien bij de laatste 
performance. Dat kleine aantal dansers 
bewoog zich door de tentoonstelling, 
waarbij nieuwe dansers zich bij hen 
aansloten. Uiteindelijk bereikten zij 
als grote groep de Audizaal en tot slot 
het entreegebied, waar de individuele 
bewegingen overgingen in een geza-
menlijke choreografie. 

Bij iedere uitvoering kon je zien hoezeer 
het publiek geraakt werd door het 
stuk. Het werkte bijna hypnotiserend. 
HIGHER xtn. is een viering van het 
samenzijn met anderen, een ode aan 
underground spaces en een explosie 
van energie. 

We hebben dit werk kunnen verwerven 
binnen de tweejaarlijkse Gemeentelijke 
Kunstaankopen. Het is een prachtige 
aanwinst voor het Stedelijk, die we goed 
willen bewaren voor toekomstige gene-
raties. Ons museum is een van de weinig 
musea die expertise heeft op dit gebied. 
We hebben bijvoorbeeld een format 
ontwikkeld om zoveel mogelijk relevante 
informatie vast te leggen. Daarmee heb 
ik parallel aan de uitvoeringen samen 
met Rizzo het stuk goed gedocumen-
teerd. Natuurlijk zal het stuk iedere keer 
dat Rizzo het uitvoert net iets anders 
zijn. Het zal zich blijven ontwikkelen tot-
dat de choreograaf er niet meer is. Door 
het te documenteren, zorgen we ervoor 
dat het stuk ook daarna nog uitgevoerd 
kan worden, door weer nieuwe dansers. 
Zo kunnen vele generaties publiek van 
HIGHER xtn. blijven genieten.”
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Collectie

Het Stedelijk kocht Walid Raads I want to be able to welcome my father to my house July 31-5,1989 uit 1990/2018 aan voor de collectie
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De collectie is het hart van elk museum. Beheer 
en behoud ervan behoren tot de kerntaken van het 
Stedelijk, om de kunstwerken door te kunnen geven 
aan volgende generaties. Inmiddels is de collectie, 
die het Stedelijk voor de gemeente Amsterdam 
beheert, uitgegroeid tot meer dan 100.000 items, 
waaronder zeer toonaangevende kunstwerken. 
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SAMENWERKING 

De collectie van het Stedelijk is omvangrijk en kent een grote ma-
teriële en technische diversiteit. Het Stedelijk team voor Beheer 
en Behoud werkt daarom structureel samen met verschillende 
partijen aan een goed en verantwoord beheer en behoud van de 
collectie. Met andere instituten, externe restauratoren en stagi-
airs van bijvoorbeeld de restauratieopleiding van de Universiteit 
van Amsterdam (UvA) en van buitenlandse opleidingen wordt 
vaak samengewerkt aan grotere behandelings- en onderzoeks-
projecten. Daarnaast neemt het Stedelijk op nationaal en inter-
nationaal niveau deel aan projecten op dit gebied. De resultaten 
van behandelingen en onderzoek monden ook in 2019 uit in 
publicaties en presentaties voor een (inter)nationaal (vak)publiek. 
Hierover is meer te lezen in hoofdstuk 3.
Een bijzonder moment in 2019 is de PACCIN Preparators 
Conference. Het Stedelijk is samen met het Rijksmuseum en het 
Van Gogh Museum voor het eerst een van de organisatoren van 
dit internationaal gezaghebbend podium op het gebied van be-
heer en behoud van kunst. Het is een blijk van erkenning voor de 
toonaangevende expertise van het Stedelijk en de andere twee 
instituten op dit gebied. Het is bovendien de eerste keer dat de 
conferentie in Europa wordt gehouden. Professionals vanuit de 
hele wereld bespreken hier de nieuwste ontwikkelingen op onder 
andere het gebied van veilige kunstverpakkingen en duurzame 
depots. Uiteraard delen ook experts van het Stedelijk hun innova-
tieve benaderingen. Tijdens de tweedaagse conferentie worden 
260 deelnemers verwelkomd, waaronder 69 uit Nederland. 
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PACCIN Preparators Conference, met boven een bezoek aan het depot van het Stedelijk
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In 2019 wordt een ander belangrijk project afgerond, namelijk de 
restauratie van de installatie Shkolnaya biblioteka (De schoolbi-
bliotheek) van de Russisch kunstenaar Ilya Kabakov. De laatste 
dertien van achttien kwetsbare behangrollen zijn behandeld. Dit 
betreft vooral de herbevestiging van applicaties, het repareren 
van ontbrekende stukken en scheuren, en het verstevigen van 
de randen. Ook dit project is mogelijk gemaakt dankzij de onder-
steuning van Koninklijke De Heus. 
De afdeling Toegepaste Kunst en Vormgeving heeft in 2019 een 
plan van aanpak geformuleerd voor de behandeling van een 
grote groep glazen objecten met indicatoren van glasziekte, dit 
op basis van een eerder gedaan onderzoek en nieuwe resultaten 
uit een brede controle van de glazen objecten in de deelcollectie. 
Dit is mogelijk dankzij bijdragen van de BankGiro Loterij.

BIJZONDERE RESTAURATIEPROJECTEN  

Restauratie is een belangrijk onderdeel binnen collectiebeheer en 
-behoud. De voornaamste reden om over te gaan tot restauratie 
is om de conditie van een kunstwerk voor de toekomst te borgen. 
Ook vormt vaak het tonen van een werk in een tentoonstelling de 
directe aanleiding. Het Stedelijk voert ieder jaar een aantal restau-
ratieprojecten uit die in meer of mindere mate gepaard gaan met 
(technisch) onderzoek. Vanwege het beperkte budget voor beheer 
en behoud wordt dit veelal met ondersteuning van sponsoren en 
fondsen gedaan. In 2019 worden in totaal 146 kunstwerken uit de 
Stedelijk collectie gerestaureerd met gerelateerd onderzoek, en 
daarnaast 23 schilderijlijsten.  
Een hoogtepunt op restauratiegebied is de behandeling van 
Voyage au bout de la nuit van Anselm Kiefer. Dit loden vlieg-
tuig is ooit beschadigd geraakt en wordt gerestaureerd zonder 
de authenticiteit van het werk aan te tasten. Aan dit complexe 
restauratieproject ging uitgebreid onderzoek vooraf met be-
langrijke inhoudelijke bijdragen van onder andere Tata Steel, de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de National Gallery 
in Washington. De belangrijkste ingreep was het versterken van 
het zwakke binnenwerk met een onopvallende stalen constructie. 
Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van 
Koninklijke De Heus. 
Ook vindt, in voorbereiding op de tentoonstelling Chagall, 
Picasso, Mondriaan, e.a.: Migranten in Parijs en in samenhang 
met een vijfjarig onderzoeksproject rondom het werk van Marc 
Chagall, een aantal noodzakelijke behandelingen plaats aan acht 
van de negen schilderijen van Chagall in de collectie. Hieronder 
zijn bekende werken als Zelfportret met zeven vingers, De 
zwangere vrouw en Bella in het groen. Bijdragen van BankGiro 
Loterij, Koninklijke De Heus en de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed (RCE) maken dit mogelijk. Meer over dit onderzoek staat 
in hoofdstuk 3, Onderzoek.

Het restauratieteam van het Stedelijk behandelt Voyage au bout de la nuit van 
Anselm Kiefer
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met name schilderijen (57 werken) en foto’s (38 objecten), maar 
ook onder meer sculpturen, tekeningen, affiches, keramiek en 
installaties.
Bruiklenen van het Stedelijk zijn over de hele wereld te zien, 
bijvoorbeeld in The Met Breuer in New York, in Fundación Juan 
March in Madrid, in Tate Britain in Londen en in State Hermitage 
Museum in Sint-Petersburg. Natuurlijk worden ook veel werken 
uitgeleend aan Nederlandse musea en instellingen. Zo zijn 45 
objecten, waaronder foto’s, keramiek en affiches, te zien in het 
Museum Boijmans Van Beuningen als onderdeel van Nederland 
– Bauhaus: pioniers van een nieuwe wereld. Ook zijn vijf werken 
van het Stedelijk uitgeleend aan Stedelijk Museum Alkmaar 
voor de tentoonstelling De Toorop Dynastie en worden achttien 
werken tentoongesteld in het Stadsarchief Amsterdam tijdens 
Modern Perspectives. Foto & Film Amsterdam 1920-1940. 

AANWINSTEN

De collectie van het Stedelijk groeit door schenkingen en aan-
kopen. In 2019 is het museum dankbaar dat het 124 schenkingen 
en één legaat heeft ontvangen. Ook worden acht gemeentelijke 
aankopen gerealiseerd. 
Het Stedelijk koopt met de genereuze steun van een aantal 
fondsen en sponsoren in totaal 58 werken aan. Enkele van die 
aankopen worden door de nieuwe directeur Rein Wolfs direct 
na zijn aantreden in december gedaan. Hiermee geeft hij een 
voorproefje van zijn visie op het Stedelijk, waarin meer aandacht 
is voor het vrouwelijk perspectief, voor niet-Westerse kunst en 
voor een breed scala aan disciplines. De aankopen van deze 
zes kunstenaars zijn, net als de overige aankopen, mogelijk 
gemaakt dankzij de genereuze steun van het Mondriaan Fonds, 
de BankGiro Loterij, Stedelijk Circle en Young Stedelijk.
Drie van de zes kunstenaars zijn vrouw. Naast de eerder 

COLLECTIEWAARDERING

Al een aantal jaren geleden is het Stedelijk Museum gestart met 
het waarderen van de collectie. De collectiewaardering vindt 
per deelcollectie plaats. In 2019 is gewerkt aan de deelcollecties 
Industriële Vormgeving, Schilderijen & Beeldhouwkunst (inclusief 
Time-based Media), Prenten & Tekeningen en de langdurige 
bruikleencollectie RCE fotografie. De komende jaren zullen de 
werkzaamheden worden voortgezet om deze deelcollecties af te 
ronden en deelcollecties zoals Toegepaste Kunst en Vormgeving 
en Grafische Vormgeving verder op te pakken. Wegens de 
beperkte personele bezetting binnen het conservatorenteam is in 
2019 beperkte voortgang geboekt. Het is een arbeidsintensief en 
doorlopend proces, waarbij alle objecten worden gecontroleerd 
op locatie, compleetheid en conditie. Vervolgens worden zij in 
categorieën ingedeeld, bijvoorbeeld op basis van de artistieke 
waarde. Het Stedelijk onderzoekt verschillende toepassingen van 
de waardering, zoals het prioriteiten stellen met betrekking tot 
beheer en behoud.

COLLECTIEMOBILITEIT

Bruikleenverkeer tussen het Stedelijk en andere musea en 
instellingen wereldwijd zorgt voor een grotere ontsluiting van 
de collectie. Het Stedelijk ontvangt jaarlijks vele verzoeken om 
objecten uit de collectie in bruikleen te geven en doet zelf ook 
verzoeken aan andere musea en instellingen om objecten tijdelijk 
te lenen. Mondiaal staat het bruikleenverkeer de afgelopen jaren 
onder druk vanwege gestegen kosten voor verzekering en steeds 
stringentere eisen van verzekeraars. Dit is een zorgelijke ontwik-
keling binnen de museumwereld. 
In 2019 worden 689 objecten in bruikleen ontvangen. In totaal 
worden 190 objecten van de Stedelijk-collectie uitgeleend. Dit zijn 
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besproken installatie Precarious Patricia van Anna Uddenberg 
gaat het om een werk van Patricia Kaersenhout en schilderij-
en van Etel Adnan. Patricia Kaersenhout is een Nederlandse 
kunstenaar met een Surinaamse achtergrond. In haar collages 
uit de serie The Dream of a Thousand Shipwrecks onderzoekt zij 
de Afrikaanse diaspora en het kolonialisme in relatie tot de West-
Europese cultuur. Haar werk past tevens binnen de ambitie van 
Wolfs om meer onderzoek te doen naar het Caribisch gebied. De 
aangekochte schilderijen van de Libanees-Amerikaanse kunste-
naar, schrijver en dichter Etel Adnan laten abstracte kunst vanuit 
andere regio’s dan Noord-Amerika en Europa zien. 
Remy Jungerman, net als Kaersenhout van Nederlandse-
Surinaamse afkomst, legt in zijn werk verbanden tussen de 
geometrische dessins van de Marron in Suriname en de wes-
terse traditie van het modernisme. Van hem wordt INITIANDS 
toegevoegd aan de collectie. Van Walid Raad – net als Adnan een 
kunstenaar van Libanees-Amerikaanse afkomst die multidiscipli-
anir werkt – is werk aangekocht uit zijn solotentoonstelling in het 
Stedelijk: I Want to Be Able to Welcome My Father to My House. 
Een Amsterdamse School-kast van Louis Bogtman uit 1925 – 
zijn meest monumentale werk in de batiktechniek – maakt de 
aankopen van Wolfs compleet. Het is een interessant voorbeeld 
van de toepassing van een in Azië ontwikkeld ambacht in de 
Nederlandse vormgeving. 

Etel Adnan, Untitled, 2018. Courtesy: artist & 
Sfeir-Semler Gallery, Beirut & Hamburg
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Remy Jungerman, INITIANDS, 2015. Courtesy Galerie Ron Mandos, Amsterdam. Copyright © The Artists
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BIBLIOTHEEK EN INFORMATIECENTRUM

In 2019 is de bibliotheek uitgebreid met 2.813 aanwinsten, 
waarvan bijna achthonderd uit schenkingen. De leeszaal, die in 
de zomermaanden slechts op afspraak open is, ontvangt 3.081 
bezoekers, van wie 55 uit het buitenland afkomstig zijn. Vaak wil 
men toegang tot het Khardzhiev archief of tot de videocollectie 
van het museum, die in de leeszaal geheel digitaal toegankelijk is.
Door externe bezoekers worden meer dan 4.500 boeken gebruikt 
en door conservatoren en stagiairs bijna tweeduizend. In totaal 
zijn er 13.000 boekbewegingen.
Werkzaamheden om de collecties Russische (avant-garde) kunst en 
time-based media steviger te profileren zijn voortgezet. Er is extra 
budget voor aanschaf op deze gebieden, contacten met handelaren 
in Russische boeken worden uitgebreid en er wordt een parttime 
medewerker aangenomen. Ook werkt een twintigtal masterstu-
denten van de Universiteit Utrecht gedurende twee maanden aan 
het beter documenteren van de videowerken en werken dertig stu-
denten van de Reinwardt Academie eveneens aan het beschrijven 
en onderzoeken van werken uit de collectie. Het Stedelijk wil deze 
samenwerkingsverbanden voortzetten en zo mogelijk uitbreiden 
naar andere universiteiten en kunstopleidingen. In eerste instantie 
zal de focus liggen op time-based media en Russische kunst. 

Samenwerkingsverbanden

Het Stedelijk werkt samen met Lima, het Van Abbemuseum, 
het Museum Boijmans Van Beuningen en De Hallen binnen het 
platform Mediakunst.nl Hierop zijn videowerken van een aantal 
belangrijke Nederlandse collecties toegankelijk gemaakt. De bi-
bliotheek participeert ook in de Art Discovery Group en is lid van 
Adamnet (Amsterdamse bibliotheken), de landelijke Werkgroep 
Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken, het OKBN (Overleg 
Kunsthistorische Bibliotheken Nederland) en Worldcat.

“Het Stedelijk staat 
bovenaan mijn lijst  

van dierbare musea  
ter wereld” 

Anna Uddenberg, kunstenaar

“Het Stedelijk staat bovenaan mijn lijst 
van meest dierbare musea ter wereld. 
Dat komt door de iconische collectie 
van het museum, in combinatie met 
een altijd relevant en verfrissend 
programma. Maar het Stedelijk is 
ook speciaal omdat het als eerste 
museum ooit mijn werk tentoonstel-
de. Het betekende heel veel voor mij 
als jonge kunstenaar om mijn werk 

in dialoog te zien met het werk van 
grootheden zoals De Kooning, bij-
voorbeeld. Dat is voor mij ook precies 
de essentie van het Stedelijk: het is 
een ontmoetingsplaats, met naast 
klassiekers uit de moderne kunst ook 
werk van hedendaagse kunstenaars, 
die zich bezighouden met de wereld 
waarin we nu leven.”



31

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 2

C
O

LL
E

C
TI

E

Patricia Kaersenhout, The Dream of a Thousand Shipwrecks, 2009. Courtesy of the artist and Wilfried Lentz Rotterdam.  
(Aankoop bestaande uit verschillende collages, hierboven nr. 1 en 29).
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124
schenkingen 17

nieuwe  
tentoonstellingen 

restauraties

58
aankopen

689 
inkomende  
bruiklenen

190 
uitgaande  
bruiklenen

23
schilderijlijsten

bibliotheek

146
 kunstwerken

2.813
aanwinsten 
bibliotheek

3.081
bezoekers

13.000
boek bewegingen

Facts & figures
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Marc Bongaarts en Tjerk Busstra

“KENNIS DELEN OVER BESCHERMING EN BEHOUD VAN COLLECTIES”
In 2019 wordt het toonaangevende 
PACCIN Preparators Conference voor 
het eerst in Europa gehouden, en wel 
in Amsterdam. Het idee komt van Marc 
Bongaarts, coördinator behoudstech-
niek; Tjerk Busstra, AV art handler, 
geeft een presentatie.  

Marc: “PACCIN is een Amerikaans 
platform en internationaal netwerk 
voor professionals die zich bezighou-
den met beheer, behoud, transport en 
installatie van kunst. Belangrijke nieu-
we inzichten worden daar gedeeld. 
Het tweejaarlijkse congres wordt altijd 
in de VS gehouden, maar ik heb in 
2016 voorgesteld aan het bestuur om 
het naar Europa te halen en namens 
het Stedelijk aangeboden om te assis-
teren met de organisatie. Dat hebben 
we samen met het Rijksmuseum en 
het Van Gogh Museum opgepakt.

De aanloop naar het congres duurde 
twee jaar. Mijn collega Dorine de 
Bruijne van Public Program nam 
gelukkig alle praktische zaken uit 
handen. Zij had bijna wekelijks contact 
met PACCIN. Ik dacht mee over het 
programma van de tweedaagse con-
ferentie. De focus lag op een betere 
bescherming en behoud van objecten 
en collecties. Thema’s waren, onder 
meer, nieuwe manieren van samen-
werken, innovatie en duurzaamheid. 
En voorafgaand aan de conferentie 
waren er excursies naar verschillende 
Nederlandse depots.

Daarnaast deed ik een voorstel voor 
Europese en Nederlandse sprekers, 
zoals dr.ing. Kerstin Kracht, expert 
op het gebied van schok en trillingen 

tijdens kunsttransporten en David 
Vogt Lead Art Handler, Fondation 
Beyeler over de installatie van de vaak 
tonnen zware werken van Richard 
Serra. Tjerk vroeg ik ook om een 
presentatie te houden omdat het con-
serveren van audiovisuele kunst een 
bijzonder specialisme is, die slechts 
weinigen wereldwijd op dit niveau 
beheersen. En wij hebben op dat 
gebied veel kennis te delen, aangezien 
we een zeer vroege collectie film- en 
videokunst hebben.”

Tjerk: “Mijn presentatie ging over 
het behoud van ouder wordende 
AV-kunst, toegespitst op Primarily 
Speaking van Gary Hill, een installatie 
uit de jaren 80 van de vorige eeuw. 
Om dat werk toekomstbestendig te 
maken, moesten we namelijk een ma-
nier vinden om het te ‘vertalen’ naar 
het digitale tijdperk. Daar bestaat geen 
handleiding voor, het is echt pionieren. 
Gelukkig leefden zowel de kunstenaar 
als de technicus nog en konden we 
hen vragen stellen over het achter-
liggende concept en de werking. Dat 
hielp ons om zo dicht mogelijk bij de 
intentie van de kunstenaar te blijven. 

Het is een vraagstuk dat musea vaker 
zullen tegenkomen. De technologie 
die voor veel installaties uit de jaren 80 
en 90 is gebruikt, begint aan het einde 
van zijn levensduur te komen. Als je 
niets doet, dan sterft een werk. Dat is 
eeuwig zonde! Daarom documen-
teren we nu alle AV-kunstwerken bij 
aanschaf, brengen we het geheugen 
van de kunstenaar als het ware in 
kaart. Dat maakt ons werk straks veel 
makkelijker.” 
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HOOFDSTUK 3:
Onderzoek

Stills uit de restauratiefilm The Marc Chagall Research Project
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Het Stedelijk draagt zorg voor het beheer en behoud 
van een grote collectie toonaangevende werken uit 
de moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. 
Een team van experts binnen het museum doet 
onderzoek naar werken, om bijvoorbeeld meer te 
weten te komen over de manier van werken van 
kunstenaars, over de gebruikte materialen of de 
kunststroming. Dit onderzoek vindt veelal plaats in 
samenwerking met andere musea in binnen- en bui-
tenland en kennisinstellingen. De opgedane kennis 
wordt vervolgens gedeeld met bezoekers, andere 
musea en overige belanghebbenden, bijvoorbeeld 
in de vorm van tentoonstellingen, symposia en 
publicaties. 
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PROGRAMMERING EN ONDERZOEK

Onderzoek uitgevoerd door medewerkers van het Stedelijk 
resulteert met enige regelmaat in (een bijdrage aan) tentoonstel-
lingen. Hieronder worden enkele bijzondere voorbeelden uit 2019 
genoemd.
De tentoonstelling Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in 
Parijs is gebaseerd op onderzoek naar de kunstenaars die in de 
eerste helft van de vorige eeuw om uiteenlopende redenen naar 
het toenmalige kunstcentrum van de wereld trekken: Parijs. Het 
biedt bezoekers een kans om het werk van grote meesters in een 
ander licht te zien en om nieuwe kunstenaars te ontdekken. Meer 
hierover in het interview op pagina 40.
In 2019 wordt ook het onderzoek naar de Aluminiumstoelen van 
Gerrit Rietveld afgerond. De resultaten zullen in 2020 wor-
den gepubliceerd ter gelegenheid van de tentoonstelling 
Van Thonet tot Dutch Design. 125 jaar wonen in het Stedelijk. 
De Aluminiumstoel van Gerrit Rietveld uit de collectie van het 
Stedelijk zal dan worden getoond.
Voor de tentoonstelling Surinaamse School, die in 2020 zal 
worden gehouden, wordt in 2019 onderzoek verricht naar 
Surinaamse schilderkunst van de laat-negentiende eeuw tot en 
met de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door een werkgroep van gastconservatoren met ver-
schillende expertises. In december 2019 wordt er een onderzoek-
reis naar Paramaribo ondernomen om kunstenaars te ontmoeten 
en publieke en particuliere collecties te bekijken. Naast litera-
tuuronderzoek bestaat het onderzoek voor een belangrijk deel uit 
atelierbezoek en collectiebezichtiging om zodoende de verschil-
lende ontwikkelingen en belangrijkste werken in de Surinaamse 
moderne schilderkunst in beeld te krijgen. 
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Nola Hatterman, Arbeider, 1939, collectie Stedelijk 
Museum Amsterdam, onderdeel van de tentoon-
stelling Surinaamse School

Armand Baag, Rasta Morning, 1980, collectie 
Stedelijk Museum Amsterdam, onderdeel van de 
tentoonstelling Surinaamse School



37

O
N

D
E

R
Z

O
E

K

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 3

met de kunstenaar opnieuw af te drukken. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksteam van Tate, 
Londen. Bijdragen van BankGiro Loterij en een particuliere spon-
sor maken dit mogelijk.  
Ook op kleinere schaal vindt onderzoek plaats, zoals naar de 
gewenste mate van corrosie op beelden van Carel Visser, en 
naar een mogelijke behandeling van twee complexe werken van 
Jan Slothouber en William Graatsma. Ook dit vindt plaats met 
bijdragen van BankGiro Loterij.
In 2019 wordt tevens het vijfjarig onderzoeksproject rondom het 
werk van Marc Chagall afgerond, mede mogelijk gemaakt door 
de BankGiro Loterij, Koninklijk De Heus en de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE). Negen werken van de kunstenaar,
waaronder iconische werken als Zelfportret met zeven vingers, 
De zwangere vrouw en Bella in het groen, zijn technisch on-
derzocht in nauwe samenwerking met onder andere de RCE. 
Bijzonder is dat het internationaal de eerste keer is dat een groep 
Chagall schilderijen zo diepgravend en in samenhang materiaal- 
technisch is onderzocht. Het feit dat de negen schilderijen in de 
collectie 35 jaar van zijn oeuvre beslaan, biedt hiervoor een unie-
ke context. Het onderzoek levert waardevolle nieuwe inzichten 
op wat betreft de opbouw van Chagall’s schilderijen, de dragers 
die hij (her)gebruikte, compositiewijzigingen, schildertechniek 
en pigmentgebruik. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd 
in een internationaal vaktijdschrift en belicht in een film over het 
project. Ook is er veel aandacht voor het project in de (inter-
nationale) pers, onder meer voor het feit dat Chagall zijn hele 
loopbaan vooral dezelfde acht pigmenten gebruikte en voor zijn 
ondertekeningen, die soms zelfs een andere voorstelling tonen. 

Performance

Vanwege de aankoop van complexe werken op performance 
gebied, zoals This Variation van Tino Seghal en HIGHER xtn. 
van Michele Rizzo, besteedt het Stedelijk meer aandacht aan het 
documenteren van performances. Dit heeft geleid tot een samen-
werking met de Universiteit van Amsterdam en LIMA, Nederlands 
platform voor mediakunst, binnen het gezamenlijke onderzoek-
straject Documenting Performance and Digital Art. In het kader 
hiervan vinden in de loop van 2019 twee expert meetings plaats. 
Tijdens deze bijeenkomsten wisselen Europese professionals die 
zich met beheer en behoud van time-based media bezighouden, 
kennis en ervaringen uit. Een van de thema’s die besproken 
wordt, is hoe je time-based media moet documenteren.
Het Stedelijk is ook een eigen onderzoeksproject begonnen op 
dit gebied. Dat heeft geresulteerd in een enquête die afgeno-
men kan worden bij aankoop van time-based media. Doel is om 
aan de hand van dit document de kunstenaar gestructureerd te 
bevragen over inhoudelijke en fysieke eigenschappen van het 
werk. Het document is een belangrijke bron van informatie voor 
het behoud van het werk in de toekomst. Meer hierover in het 
interview op pagina 22.

COLLECTIE EN ONDERZOEK

In het kader van collectiebeheer en -behoud wordt regelma-
tig onderzoek gedaan om de beste werkwijze te bepalen. 
Onderzoeksprojecten leveren vaak ook kennis op die van breder 
belang is. 
Zo is in 2019 een groot conserveringsonderzoek begonnen naar 
het behoud van de foto’s van Rineke Dijkstra in de collectie van 
het museum. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijk-
heid om als conserveringsstrategie een aantal foto’s samen 
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HERKOMSTONDERZOEK

Het Stedelijk en de gemeente Amsterdam hechten aan trans-
parantie rondom de herkomstgeschiedenis van werken in de 
collectie en vinden het belangrijk dat recht wordt gedaan aan de 
geschiedenis. 
In 2019 loopt een gerechtelijke procedure over één kunstwerk: 
Bild mit Häusern van Wassily Kandinsky uit 1909. De erfgenamen 
betwisten de bindende uitspraak die de Restitutiecommissie in 
2018 na vijf jaar onderzoek deed. De uitspraak luidt: de gemeente 
Amsterdam en het museum zijn niet gehouden tot teruggave van 
dit schilderij aan de verzoekers. De procedure loopt in 2020 door. 

PUBLICATIES

Stedelijk Studies is het online peer reviewed tijdschrift van het 
Stedelijk. Hierin wordt onderzoek gepubliceerd dat gerelateerd is 
aan de Stedelijk collectie, institutionele geschiedenis, museum-
studies en hedendaagse thema’s binnen de beeldende kunst en 
vormgeving. 
De redactie wordt gevormd door onderzoekers verbonden aan 
zes Nederlandse universiteiten (Universiteit van Amsterdam, 
Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit 
Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Utrecht) 
onder leiding van een hoofdredactie. Sinds de zomer van 2019 
bestaat deze uit een conservator van het Stedelijk en een externe 
co-hoofdredacteur die verbonden is aan Universiteit Utrecht. 
In het voorjaar verschijnt een nummer met als thema engagement, 
participatie, kennis en de maatschappelijke rol van musea: Towards 
a Museum of Mutuality. Het tweede nummer, dat in het najaar 
verschijnt, is getiteld Modernism in Migration: Relocating Artists, 
Objects and Ideas 1910-1970. Deze editie behandelt kunstgeschie-
denis vanuit regionaal, transcultureel of universa listisch perspectief. 

“Misschien wel de 
belangrijkste collectie 

van Malevich ter 
wereld" 

Sjeng Scheijen, bestuurslid Khardzhiev Stichting

“De Khardzhiev Stichting beheert de 
collectie van de in 1996 in Amsterdam 
overleden Russische schrijver, kunst-
historicus en verzamelaar Nikolai 
Khardzhiev. Zijn verzameling bestaat 
uit een fameuze collectie Russische 
avant-gardekunst – waaronder veel 
werken van Kazimir Malevich – en een 
rijke verzameling historische materia-
len en manuscripten van kunstenaars, 
schrijvers en dichters. Het Stedelijk 
heeft de collectie in langdurige bruik-
leen. Daar hoort het ook. Het Stedelijk 
bezat al een belangrijke collectie van 
deze schilder. Beide collecties samen 
vormen de belangrijkste van Malevich 
buiten Rusland. En vanwege het com-
plete overzicht die deze gezamenlijke 
collectie biedt, zou je zelfs kunnen 
zeggen dat deze de belangrijkste ter 
wereld is.

Als Khardzhiev Stichting willen wij de 
werken in de collectie zo zichtbaar 
mogelijk maken. Daarvoor trekken we 
al jaren samen met het Stedelijk op. 
Het is onze verantwoordelijkheid om 
te zorgen dat onderzoekers vanuit de 
hele wereld de weg naar de collectie 
en het bijbehorende archief weten 
te vinden. Op dat punt is nog wel 
vooruitgang te boeken. Samen met 
het Stedelijk maken we plannen om dit 
te bevorderen. 
Voor een belangrijk deel vanwege de 
collectie Russische avant-garde is de 
gehele vroeg-moderne collectie van 
het Stedelijk van zeldzame klasse. 
Daarin is het museum een van de 
belangrijkste in de wereld. Dat is iets 
waarop we bijzonder trots mogen 
zijn.”
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Nicolaas Warb (pseudoniem van Sophia Warburg), Émanation 
magnétique, 1946, collectie Stedelijk Museum Amsterdam,  
schenking Francis Nicolas, Parijs, 1970

Germaine Krull, Métal, 1928, collectie Stedelijk 
Museum Amsterdam

Eén van de ontdekkingen in eigen collectie te zien 
in de tentoonstelling Migranten in Parijs: werk 
van Baya (Mahieddin) uit Derrière le miroir no. 6, 
Galerie Maeght, 1947, collectie Stedelijk Museum 
Amsterdam
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Maurice Rummens

“Migratie als link tussen heden en verleden”
Het Stedelijk heeft een rijke 
collectie, die zich leent voor het 
vertellen van steeds nieuwe verhalen. 
Wetenschappelijk medewerker 
Maurice Rummens ontdekt er een die 
de basis legt voor de best bezochte 
tentoonstelling van het jaar.

“Ik was bezig met ideeën voor een 
grote publiekstrekker op basis van 
onze eigen collectie. Het leek me 
goed om iets te doen met Marc 
Chagall, omdat het alweer ruim zestig 
jaar geleden was dat al onze Chagalls 
samen te zien waren geweest. Die 
zouden mooi gecombineerd kunnen 
worden met werk van Picasso en 
Mondriaan, die tijdgenoten van 
hem waren. Maar wat hadden zij 
verder gemeen, afgezien daarvan? 
Terwijl ik mijn hoofd daarover brak, 
hoorde ik een radio-uitzending waarin 
deskundigen het fenomeen migratie 
in een breed historisch perspectief 
plaatsten. Ik wist meteen wat de 
verbindende factor was tussen die 
drie grote namen: zij waren alle drie 
als migrant naar Parijs getrokken. 

Vanuit die invalshoek bekeken, bleek 
de collectie een bijna onuitputtelijke 
bron van verhalen, de een nog mooier 
of bijzonderder dan de ander. In 
Chagall, Picasso, Mondriaan, e.a.: 
Migranten in Parijs stonden vijftig 
kunstenaars centraal. Naast de grote 
namen boden we juist ruimte aan 
minder bekende kunstenaars. 

Een derde van de kunstenaars die 
we lieten zien was vrouw. Een van 

mijn ontdekkingen is Baya. Toen ik de 
naam in ons digitale collectiesysteem 
tegenkwam dacht ik: ‘Wie is dit? 
Het klinkt oosters.’ Het leidde naar 
een uitgave van galerie Maeght, een 
echte litho in dit geval. En zo bleken 
we een kunstwerk te hebben van 
een Algerijns meisje dat op haar zes-
tiende ontdekt werd door de Parijse 
avant-garde en een heel eigen stijl 
had. Na de Algerijnse oorlog werd ze 
daar een nationaal symbool. Dit is de 
eerste keer dat wij haar werk toonden.

Van Germaine Krull wist ik dat zij in 
de collectie zat. Maar door haar werk 
te bezien vanuit het perspectief van 
migratie, zag ik hoe activistisch zij 
was als vrouw. Haar fotoserie Métal, 
over ijzer in Parijs, was een echt man-
nenonderwerp. Zij was ook een van 
de eerste vrouwen die een fotoboek 
uitbracht.

Een andere ontdekking is Nicolaas 
Warb, van wie ik aannam dat het een 
man was. Ik werd getroffen door de 
frisse kwaliteit van het werk. Uit nader 
onderzoek bleek dat de Amsterdamse 
Sophia Warburg in 1942 haar te Duits 
klinkende naam veranderd had en de 
voornaam van haar echtgenoot had 
aangenomen om meer kans te maken 
als kunstenaar. In Parijs was zij een 
gewaardeerd abstract schilder, later is 
ze onderbelicht geraakt. We hebben 
haar werk voor het eerst een podium 
gegeven en kijken of we een vervolg-
tentoonstelling over haar kunnen 
maken. Daar ben ik erg blij om.”Fo
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HOOFDSTUK 4:
Publiek

Initiatiefnemer Massih Hutak nodigde Sef (Yousef Gnaoui) en het publiek uit tijdens de live opnames van een podcast over Migranten in Parijs
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Ook dit jaar weten veel bezoekers het Stedelijk te 
vinden: ruim 667.000 mensen worden verwelkomd. 
Een meerderheid (59%) van hen is afkomstig uit 
Nederland. Het Stedelijk prolongeert zijn positie in 
de top 5 van best bezochte Nederlandse musea. 
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Publiekscampagnes

Voor tentoonstellingen die de meeste potentie hebben om een 
breed publiek te bereiken, worden publiekscampagnes ingezet. 
Hiermee maakt het Stedelijk door middel van een breed palet aan 
media potentiële bezoekers enthousiast om naar het museum te 
komen. 
In 2019 worden voor twee grote tentoonstellingen publiek-
campagnes uitgerold. Voor Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: 
Migranten in Parijs is vooraf al veel belangstelling vanuit de 
nationale media, waaronder de landelijke dagbladen. Het bereik 
wordt verder vergroot als vlak voor de opening de resultaten van 
het vijfjarig onderzoeksproject naar het werk van Chagall bekend 
worden gemaakt. Dit leidt namelijk tot een overweldigende aan-
dacht wereldwijd. Om de tentoonstelling een extra, actuele laag 
te geven, maakt het Stedelijk samen met Sef (Yousef Gnaoui), 
muzikant, art-director en regisseur, en jonge creatieven zoals 
Massih Hutak en Thomas Azier een podcast over hoe het is om 
als jonge kunstenaar naar een nieuw land te verhuizen. 
Ook de eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland van 
Maria Lassnig genereert veel aandacht in de media en wordt zeer 
positief ontvangen door recensenten. Thema’s in het werk van 
Lassnig zoals body awareness en de positie van de vrouw in de 
samenleving sluiten ook goed aan op de actualiteit. In het speci-
aal voor de tentoonstelling ingerichte ‘Atelier van Maria Lassnig’ 
kunnen bezoekers plaats nemen op verschillende meubels en 
zelf ervaren wat body awareness betekent. Ook kunnen zij hier 
net als Lassnig eigen animaties maken met behulp van flipboek-
jes. Met de tekenwedstrijd #Lassnigbyme, waarbij deelnemers 
wordt gevraagd om te tekenen hoe zij zich voelen en dat werk te 
delen via Facebook of Instagram, wordt ook online aandacht voor 
de tentoonstelling gecreëerd. 

BEZOEKERS

De programmering van het Stedelijk bevat een mix van tentoon-
stellingen, voor zowel een breed als een smal publiek. Ieder jaar 
laat het Stedelijk bureau Motivaction onderzoek doen onder het 
publiek. Hierin is aandacht voor zowel kwantitatieve zaken, zoals 
absolute aantallen en de verhouding man/vrouw, als kwalitatieve 
aspecten zoals imago en waardering. Enkele belangrijke punten 
uit dit onderzoek worden hieronder belicht.
Het aantal bezoekers bedraagt in 2019 667.447. Dit is min of 
meer stabiel gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Ruim 
40% van hen is afkomstig uit het buitenland. Voor één op de vijf 
internationale bezoekers is een vermelding in een reisbrochu-
re, een hotelactie of een tour de aanleiding om het Stedelijk te 
bezoeken. 
In tegenstelling tot de andere instellingen op het Museumplein, 
die voornamelijk buitenlandse bezoekers verwelkomen, is de 
meerderheid van de bezoekers van het Stedelijk (59%) afkomstig 
uit Nederland. Onder het Nederlandse publiek zijn veel mensen 
die het museum regelmatig bezoeken: in 2019 bedraagt het per-
centage herhaalbezoek 66%. Dit is iets lager dan in 2018 (69%) 
maar geeft duidelijk aan dat het Stedelijk een onderscheidende 
plaats heeft binnen het Nederlandse museale landschap. Het 
feit dat een derde van de Nederlandse bezoekers afkomstig is uit 
Amsterdam en omgeving laat tegelijkertijd zien dat het Stedelijk 
een unieke rol in de stad vervult. 
De Nederlandse bezoeker is gemiddeld 58 jaar oud. Dit is iets 
hoger dan vorig jaar, toen het Stedelijk met de tentoonstelling van 
Studio Drift veel jongeren trok. De gemiddelde leeftijd van de in-
ternationale bezoeker is aanzienlijk lager: 35 jaar. De gemiddelde 
leeftijd van deze categorie bezoekers vertoont al enkele jaren een 
dalende trend. Het Stedelijk verwelkomt steeds vaker internatio-
nale bezoekers in de leeftijdscategorie 18-30 jaar. 
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Meet the Icons – de publiekscampagne gericht op de promotie 
van STEDELIJK BASE – wordt in 2019 voortgezet. Naast uitingen 
op drukbezochte locaties in de stad waar veel toeristen komen en 
op social media platforms met veel (internationale) bezoekers, is 
het Stedelijk ook te zien op Schiphol Airport. 

Waardering

Het Stedelijk wordt zeer goed gewaardeerd. Bezoekers uit 
Nederland geven het museum een 7,8 gemiddeld. Buitenlandse 
bezoekers zijn nog positiever, met een 8,1 gemiddeld. Wel wordt 
het museum minder vaak als verrassend, toonaangevend en 
ondernemend gezien dan in voorgaande jaren. Dit is een punt 
van aandacht voor de nieuwe directie. 
De best-gewaardeerde tentoonstelling is Chagall, Picasso, 
Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs, die van Nederlandse en 
buitenlandse bezoekers een 8,4 krijgt. Ook Carlos Amorales: 
The Factory scoort hoog, met een 8,1 van Nederlandse en een 
8,2 van buitenlandse bezoekers.

ONLINE BEREIK

Naast bezoekers aan het gebouw aan het Museumplein, verwel-
komt het Stedelijk ook steeds meer virtuele bezoekers. Zij komen 
onder meer binnen via de website van het Stedelijk, die naast 
praktische informatie voor bezoekers ook inhoudelijke verdieping 
biedt. Hier is ook een deel van de collectie online ontsloten. In 
2019 trekt de website ruim vier miljoen views, van 890.000 unieke 
bezoekers. 

Studenten van het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam ontwerpen  
meubels die body awareness oproepen voor in het Atelier van Maria Lassnig  
in de tentoonstelling. 
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Social media

Via social media als Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en 
Instagram weten steeds meer mensen het Stedelijk te vinden. Op 
alle kanalen samen heeft het Stedelijk meer dan 526.000 volgers. 
Het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrieven is gestegen 
tot ruim 50.000. Enkele hoogtepunten op social media-gebied 
worden hieronder genoemd en toegelicht.
De eerdergenoemde Maria Lassnig-tekenwedstrijd is buiten-
gewoon succesvol en een geslaagd voorbeeld van hoe je het 
publiek kunt engageren met een in Nederland niet erg bekende 
kunstenaar, maar met werk met een heel actueel thema. Er 
komen veel meer inzendingen via Facebook en Instagram binnen 
dan van tevoren gedacht, waaronder zeer mooie tekeningen en 
motivaties. Bezoekers tekenen op zaal en thuis, en geven een erg 
persoonlijke aansluiting op het begrip body awareness. 
Ook The Factory van Carlos Amorales scoort enorm goed op 
social media. Dat is mede te danken aan de onlinecampagne 
die samen met de kunstenaar is ontwikkeld. Daarnaast doet de 
tentoonstelling het erg goed op Instagram.
Tot slot is er zowel online als offline veel belangstelling voor de 
oplossing van het mysterie rondom de schilderij Arbeidersvrouw 
van Charley Toorop. Als een journalist van een lokaal dagblad 
haar per ongeluk een verkeerde identiteit toedicht, neemt de 
familie van de daadwerkelijk geportretteerde vrouw, huishoud-
ster Jansje Punt, contact op met het Stedelijk. Hun persoonlijke 
verhaal voegt in het licht van de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland aan dit iconische werk een extra 
dimensie toe.

De tentoonstelling van Carlos Amorales is een hit op Instagram



47

P
U

B
LI

E
K

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 4

TOEGANKELIJKHEID 

Toegankelijk zijn is belangrijk voor het Stedelijk. Het museum zet 
zich dan ook in om groepen te verwelkomen voor wie museum-
bezoek niet vanzelfsprekend is. 
In het kader hiervan onderneemt het Stedelijk acties om de 
fysieke toegankelijkheid te vergroten. Het museum verlaagt 
bijvoorbeeld voor de tentoonstelling Mr. Gridnik van Wim Crouwel 
de vitrines zodat de inhoud ervan beter zichtbaar is voor rolstoel-
gebruikers. Tegelijkertijd zijn deze vitrines online toegankelijk 
gemaakt zodat ze ook bekeken kunnen worden door belangstel-
lenden die niet in staat zijn om zelf naar het Stedelijk te komen. 
Ook zet het museum de speciale rondleidingen voor mensen met 
dementie en de rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal in 
2019 voort. 
Naast fysieke heeft ook emotionele toegankelijkheid de 
aandacht. Iedereen moet zich prettig en welkom voelen in het 
Stedelijk en zich kunnen herkennen in de programmering. Om 
de diversiteit van de stad nadrukkelijker te omarmen, start onder 
meer het project Samen zijn wij Stedelijk, een geheel nieuwe 
benadering van de familieprogrammering. In samenwerking met 
families in Amsterdam Noord, Nieuw-West en Zuidoost en geba-
seerd op hun behoeftes zal het Stedelijk in de komende drie jaar 
een geheel nieuw familieprogramma ontwikkelen. 
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Massih Hutak
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“Migratie is een kans, 
en een zegen”

Massih Hutak, muzikant en schrijver, bedacht het  
publieksprogramma bij Migranten in Parijs

“Dat ik gevraagd werd om het 
publieksprogramma bij deze tentoon-
stelling samen te stellen was voor mij 
een van de hoogtepunten van vorig 
jaar. Ik kon een aparte ruimte aan het 
eind van de tentoonstelling invullen, 
De Salon, en ik dacht: dit is zo’n toffe 
opdracht, ik ga me niet inhouden. 

De ruimte is ingericht met een collage 
van mijn helden en kunstenaars uit de 
tentoonstelling, hiphop muziek en vra-
gen aan de bezoekers: Wat is migratie 
precies voor jullie? Wat betekent thuis 
voor jou? Mensen hebben dan net 
zo’n rijke tentoonstelling gezien, en 
veel te overdenken, zouden ze hier 
dan nog zin in hebben? Maar ik was 

echt onder de indruk van de respons. 
Wekelijks zag ik stapels ingevulde 
kaartjes, met mooie teksten en ook 
met illustraties. Ongelooflijk hoe men-
sen daar de tijd voor namen.

Het laat zien dat het gelukt is om het 
onderwerp van de tentoonstelling te 
vertalen naar het nu. Dat hebben we 
samen met het hele team gedaan – 
die samenwerking was echt te gek, 
het klopte gewoon. En het laat zien: 
migratie is een kans, en een zegen. 
Wie staat er bij stil dat Chagall, 
Picasso en Mondriaan migranten 
waren? Laten we oppassen met te 
veel oordelen, en kijken wat iedereen 
te brengen heeft.”
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Facts & figures

365
dagen per jaar

open

7,8
waarderingscijfer

museum  
door Nederlanders

8,1
waarderingscijfer  

museum  
door buitenlanders

667.447
bezoekers

in 2019

7.869
bezoekers  

Museumnacht

4
gedeelde vierde plek in 
nationale museum top 5

(bron Nieuwsuur dec. 2019)

 
31% 

uit 
Amsterdam 

41% 59% 
Buitenlandse 

bezoekers

Nederlandse 
bezoekers 526.000

volgers op social 
media

890.000 
unieke bezoekers 

website

50.000 
abonnees digitale 

nieuwsbrieven



50

IN
T

E
R

V
IE

W

F
E

M
K

E
 P

IJ
LS

Femke Pijls

“De betrokkenheid van bezoekers is groot, ook online”
Met tentoonstellingen en publieksac-
tiviteiten treedt het Stedelijk graag 
in dialoog met bezoekers. Content 
manager Femke Pijls legt uit hoe het 
museum dat ook online doet.

“Online engagement is belangrijk 
voor het Stedelijk. Via kanalen zoals 
Facebook, Instagram en Twitter – en 
in mindere mate LinkedIn en YouTube 
– delen we content met onze volgers. 
Dat doen we om kennis te delen en 
hun mening te peilen, maar ook om 
de dialoog en interactie te stimuleren.

Vanuit onze content strategie plaatsen 
we daarom grofweg in twee soorten 
berichten: inhoudelijke teksten over 
de collectie en meer prikkelende, 
beeldgerichte posts waarin we vaak 
een vraag stellen. Via ieder kanaal 
bereiken we een andere doelgroep. 
Op Instagram – voor ons het kanaal 
met de snelste groei – is de helft van 
onze volgers internationaal, vaak 
afkomstig uit grote wereldsteden en 
jong. Via Facebook bereiken we weer 
een voornamelijk Nederlands publiek 
met een gemiddeld hogere leeftijd. 

Een van onze grote social media 
successen van het afgelopen jaar 
was de tekenwedstrijd rondom de 
tentoonstelling Maria Lassnig – Ways 
of Being. In haar werk besteedt zij 
veel aandacht aan body awareness. 
We zagen dat de tentoonstelling 
bezoekers inspireerde om zelf aan 
de slag te gaan. Via social media 
besloten we daarop in te haken met 
een tekenwedstrijd, met als opdracht: 

teken of schilder in een zelfportret hoe 
jij je voelt. 

We vroegen volgers om een zelf-
portret te maken om te laten zien 
hoe zij zich voelden. Dit simpele 
idee sprak mensen direct enorm 
aan. In zes weken tijd ontvingen we 
meer dan driehonderd reacties, van 
jonge kinderen tot studenten van de 
kunstacademie. Iedere week deelden 
we een aantal inzendingen via onze 
kanalen. Het was prachtig om te zien 
wat de tentoonstelling bij iedereen 
teweegbracht. De jury was zeer 
onder de indruk van het werk van de 
prijswinnaar. Zij liet in haar zelfportret 
zien hoe zij na een ongeluk moest 
herontdekken hoe zij zich verhield 
tot haar lichaam. Dat sloot prachtig 
aan op het gedachtegoed van Maria 
Lassnig. 

Dankzij deze tekenwedstrijd zijn wij 
ons nog bewuster geworden van de 
grote betrokkenheid van onze bezoe-
kers. Daar willen we in de toekomst 
vaker op inhaken, om de dialoog 
met hen verder te stimuleren. Hoe? 
Volg ons op social media om het te 
ontdekken!”
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HOOFDSTUK 5:
Educatie, Symposia & Publicaties

Nieuw in 2019: rondleidingen in het Turks en Arabisch
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Het Stedelijk is een plek waar iedereen moderne en 
hedendaagse kunst en vormgeving kan ontdekken 
en beleven. Om de collectie en de programmering 
breed toegankelijk te maken, ook voor doel groepen 
die niet tot de vaste bezoekers behoren, biedt het 
museum educatieprogramma’s. De educatieve 
activiteiten en programma’s vertrekken vanuit de 
belevingswereld van de bezoeker, zijn laagdrem-
pelig en van hoge kwaliteit. 
Naast vernieuwende onderwijsprogramma’s voor 
primair onderwijs tot mbo, hbo en wetenschappelijk 
onderwijs biedt het Stedelijk ook op andere manie-
ren verdieping. Denk aan zaalteksten, audiotours, 
rondleidingen, workshops, seminars en Gallery 
Talks. Met dit brede aanbod biedt het Stedelijk 
iedereen, ongeacht het niveau van kunstkennis,  
een waardevolle ervaring. 
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In samenwerking met Daniel van der Velden en Vinca Kruk, 
leden van het collectief Metahaven, organiseert het Stedelijk 
rondom de tentoonstelling Metahaven – EARTH een masterclass 
over mediatechnieken voor mbo-studenten Media en Redactie. 
De rode draad is het bewustwordingsproces; alle media zetten 
technieken in om te controleren en te bepalen waar je aandacht 
naartoe gaat. Onderdeel van de masterclass is een interview met 
vlogger Ismail Ilgun over zijn eigen ervaringen met dit onderwerp.
Vmbo- en mavoleerlingen volgen het programma ‘Welkom 
Today’, dat het Stedelijk samen met CBK Zuidoost en Stichting 
Paradox ontwikkelt. Het sluit inhoudelijk aan op het gelijknamige 
educatieve fotoproject van Lebohang Tlali en Ad van Denderen, 
dat zij uitvoerden in Zuid-Afrika. Dertig vmbo-leerlingen van 
Open Schoolgemeenschap Bijlmer (Amsterdam Zuidoost) en 
achttien mavo-leerlingen van Montessori Lyceum Amsterdam 
(Amsterdam Zuid) krijgen de basisbeginselen van de fotografie 
uitgelegd door Lebohang Tlali en door fotograaf Khalid Amakran. 
Daarna gaan ze zelf met de camera aan de slag, om hun eigen 
leef- en belevingswereld te verbeelden én te reageren op de on-
zichtbare scheidslijnen in de samenleving. Dit bijzondere project 
wordt uitgebreid toegelicht in een interview op pagina 72.

Museumpleinbus  

Scholen binnen een straal van 60 km vanaf de ring van 
Amsterdam kunnen ook in 2019 met de gratis Museumbus naar 
het Museumplein komen. Dit is een gezamenlijk initiatief met het 
Rijksmuseum, Stedelijk Museum en Van Gogh Museum, waar-
door leerlingen van groep 6, 7 en 8 met hun klas gemakkelijk een 
van deze musea kunnen bezoeken. De Museumpleinbus brengt 
dit jaar 4.054 leerlingen naar het Stedelijk.

ONDERWIJS 

Naar kunst en design kijken doe je met veel meer dan alleen je 
ogen. In het Stedelijk worden leerlingen en studenten geprikkeld 
om creatief, onderzoekend en kritisch te leren kijken. In 2019 
verwelkomt het museum in totaal 30.346 leerlingen en studenten, 
verdeeld over 477 scholen, een vergelijkbaar aantal met 2018 
(31.489 leerlingen). Zij bezoeken STEDELIJK BASE of een van de 
vele tentoonstellingen, zelfstandig of onder begeleiding van een 
rondleider. Ook organiseert het Stedelijk voor het zesde jaar op 
rij studiedagen in samenwerking met het Rijksmuseum en Van 
Gogh Museum. Dit jaar is het thema: Naakt in de kunst en in de 
klas. Tweehonderd leraren uit het primair onderwijs en tweehon-
derd uit het voortgezet onderwijs doen hieraan mee.
Voor elk leerniveau wordt een passend programma ontwikkeld bij 
de steeds wisselende programmering van het museum. Het on-
derwijsprogramma van het Stedelijk wordt ontwikkeld in samen-
spraak met de Adviesraad Primair Onderwijs en de Adviesraad 
Voortgezet Onderwijs. Gedurende het jaar komen beide 
Adviesraden elk driemaal bijeen. Dertig leraren denken jaarlijks 
vanuit die raden mee met het Stedelijk over nieuwe programma’s, 
lesmateriaal en studiedagen voor leraren.  

Selectie uit het aanbod

Gedurende het hele jaar worden speciale onderwijsprogramma’s 
en workshops ontwikkeld die een andere kijk geven op kunst en 
de samenleving. Zo ontwikkelen CBK Zuidoost en het Stedelijk 
een onderwijsprogramma bij de tentoonstelling van Raquel van 
Haver gericht op leerlingen uit de kunstklassen van het vmbo. 
Veertig jongeren leggen, net als de kunstenaar, hun stadsleven 
vast in collages gemaakt van diverse materialen zoals verf, tijd-
schriften, foto’s en gevonden objecten. Ook ontmoeten zij Raquel 
van Haver in het Stedelijk. 
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Sunday Seminar Metahaven waarin verschillende onderwerpen aan bod komen, waaronder poëzie, geschiedenis, esthetiek, propaganda, politiek en massamedia
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VOLWASSENEDUCATIE

In 2018 is het Stedelijk Museum begonnen met een laagdrempe-
lige educatieve programmering voor volwassenen die het muse-
um bezoeken en op zoek zijn naar verdieping in de vorm van een 
lezing of een ander soort activiteit. Dit wordt in 2019 voortgezet. 
Een mooi voorbeeld zijn de drie lezingen en een mini-college-
reeks in het kader van de tentoonstellingen Chagall, Picasso, 
Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs en Kleurrijk Japan. Hiervoor 
werkt het Stedelijk samen met de Vrije Academie voor 
Kunsthistorisch Onderwijs. Ook wordt dit jaar voor het eerst ge-
experimenteerd met kunstenaarsworkshops voor volwassenen, 
in de vorm van een dansworkshop van kunstenaar Michele Rizzo. 
Voor kinderen zijn kunstenaarsworkshops in het Stedelijk inmid-
dels een gegeven, maar ook voor een volwassenen doelgroep 
blijkt dit interessant. Daarom zal het Stedelijk ook komend jaar zo 
mogelijk workshops voor volwassenen organiseren. 

SYMPOSIA

In 2019 organiseert het Stedelijk een groot aantal symposia en 
andere discursieve programma's waaronder het drukbezochte 
programma Sunday Seminar Metahaven: Lyrical Investigations, 
dat verdieping biedt over het werk van kunstenaarsduo 
Metahaven. Ook zijn er tentoonstelling-gerelateerde symposia 
georganiseerd, onder andere over Welkom Today, in samenwer-
king met Stichting Paradox, en Maria Lassnig – Ways of Being.  
Er vindt ook een uitverkochte lezing plaats ter gelegenheid van 
de tentoonstelling Walid Raad, Let’s Be Honest, the Weather 
Helped. De lezing wordt gegeven door Kaja Silverman, internatio-
naal een van de meest vernieuwende denkers op het gebied van 
fotografie. 

Partnerschool

Met ingang van schooljaar 2017/18 werken Basisschool Oscar 
Carré en het Stedelijk samen. Het partnerschap laat de school 
breder zoeken naar manieren om meer avontuurlijke, creatieve 
en culturele wijzen van leren in hun dagelijkse activiteiten op 
te nemen. Voor het Stedelijk is de samenwerking een manier 
om permanent in dialoog te zijn met één van de belangrijkste 
publieksgroepen: het onderwijs. 
In 2019 ontvangt het Stedelijk alle leerlingen (zestien klassen) 
voor een bezoek aan het museum en geven vijf kunstenaars in 
verschillende disciplines workshops in het speellokaal van de 
school. Ter afsluiting is er een Talentenfeest waarbij de leerlingen 
de uitkomsten presenteren aan alle ouders en verzorgers. Lees 
meer over partnerscholen in hoofdstuk 6, Belang voor de stad. 
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Leerlingen van de Oscar Carré school bezoeken het Stedelijk
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de Blikopeners bijvoorbeeld met de artistieke staf in gesprek over 
inclusie, naar aanleiding van The Neighbour en Osama van Marlene 
Dumas – de enige twee werken in de vaste collectie die de islamiti-
sche cultuur representeren. Ook organiseren zij de avond ‘PRESS 2 
PLAY’, waarbij ‘2’ ook staat voor sámen spelen. Met workshops, op-
tredens, een game area en speelse tours worden jong en oud hier-
toe uitgenodigd. En de enorme muurschilderingen van Lily van der 
Stokker en de focus op taal in haar werk inspireren de Blikopeners 
tot het organiseren van een avond waarbij de grenzen en overlap 
tussen taal en kunst wordt opgezocht: Blikopeners X Taalkunst.

Blikopeners online 

Ook online is het Blikopeners-programma actief, met een steeds 
groter wordende groep volgers. Zo groeit de Facebook-pagina 
van de Blikopeners in 2019 van 4.230 naar 4.534 fans. Het 
bereik van het Instagram-account van de Blikopeners neemt 
toe van 4.531 naar 5.860 volgers. Op hun eigen Tubmlr pagina 
Blikopeners.amsterdam posten zij om de dag nieuwe eigen 
content en cureren ze events, tentoonstellingen en persoonlijke 
portretten uit hun eigen stad.

Het Stedelijk biedt ook een podium voor niet tentoonstelling- 
gerelateerde programma’s. Zo worden de conferentie-
dagen Studium Generale van de Rietveld Academie voor de 
derde keer gehouden in het museum. Dit jaar zijn als gastcurato-
ren Kunstverein, Hypatia Vourloumis, Daniela K. Rosner en Tavia 
Nyong’o hierbij betrokken. Elke curator stelt vanuit de eigen, 
specifieke expertise een dagprogramma samen binnen het 
overkoepelende thema ‘Take a Walk On the Wild Side: Fabulating 
Alternative Imaginaries in Art and Life’. 
Daarnaast organiseert het Stedelijk in april samen met PACCIN, 
het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum de tweejaarlijkse 
PACCIN Preparators Conference. Hierover meer in hoofdstuk 2 
en het interview op pagina 22. Tot slot is in juni 2019 de beroem-
de Britse kunsthistoricus Briony Fer te gast in het kader van 
het Visiting Fellow programma, dat het Stedelijk met partners 
Universiteit van Amsterdam en de RKD (Nederlands Instituut 
voor Kunstgeschiedenis) organiseert.

BLIKOPENERS

Met 149 aanmeldingen is het peer educator-programma van 
het Stedelijk, genaamd Blikopeners, ook in 2019 onverminderd 
populair. Voor de elfde keer biedt het Stedelijk een groep van 
vijftien jongeren tussen 15 en 19 jaar een bijbaan in het museum. 
Zij worden betrokken bij het museum, geven advies en krijgen 
een platform om hun talenten te ontwikkelen. Net als voorgaande 
jaren komen de jongeren letterlijk uit alle delen van Amsterdam.
Naast een aantal vaste activiteiten zoals Blikopeners in BASE 
(spontane gesprekken met bezoekers over kunst), Blokken met 
Blikken (studiedag voor eindexamenleerlingen), het mede organi-
seren van de Museumnacht en het geven van speedtours (voor in 
totaal 1.033 bezoekers) en workshops, zijn de Blikopeners dit jaar 
opnieuw betrokken bij een aantal eenmalige activiteiten. Zo gaan 
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PUBLIEKSBEGELEIDING

Het Stedelijk maakt op verschillende manieren de tentoonstel-
lingsprogrammering zo toegankelijk mogelijk voor bezoekers, 
bijvoorbeeld door het organiseren van rondleidingen. Het ervaren 
en enthousiaste team van 35 rondleiders begeleidt leerlingen, 
studenten, families en volwassenen. Nieuw in 2019 zijn rondleidin-
gen in het Turks en het Arabisch. Deze gratis instaprondleidingen 
worden sinds oktober 2019 ook aangeboden via de Welcome App, 
een digitaal platform voor nieuwkomers in Amsterdam en om-
streken. Er vinden 147 rondleidingen bij tentoonstellingen plaats 
en 119 highlight tours door STEDELIJK BASE, waaraan 3.707 
mensen deelnemen. 

Audiotours

Wie de voorkeur geeft aan zelfstandig bezoek kan via een gratis 
audiotour aanvullende informatie over een tentoonstelling of 
de vaste collectie ontvangen. Net als vorig jaar kiest een kwart 
van alle bezoekers van het Stedelijk daarvoor. Er zijn audiot-
ours gemaakt bij vijf tijdelijke tentoonstellingen: Jacqueline de 
Jong – Pinball Wizard; de collectiepresentatie Hybride Sculptuur; 
Walid Raad – Let’s Be Honest, the Weather Helped; Chagall, 
Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs en Carlos Amorales 
– The Factory. 
In een aantal audiotours is de kunstenaar zelf aan het woord.  
Al deze tours zijn beschikbaar in de talen Nederlands en Engels. 
De audiotour bij de vaste collectie STEDELIJK BASE is dit jaar 
aangevuld met tien nieuwe stops vanwege wisselingen op zaal 
en de wens om de tour uit te breiden. Deze audiotour is te beluis-
teren in zes talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans en 
Spaans. Daarnaast hebben de Blikopeners hun eigen audiotour 
door STEDELIJK BASE, die zowel in het Nederlands als het 
Engels beschikbaar is. Aan deze audiotour worden in 2019 zes 
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Boven: de nieuwe lichting Blikopeners organiseert het succesvolle event 
PRESS2PLAY (onder)
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tentoonstelling een andere context en betrekken de bezoekers op 
een actieve en persoonlijke manier bij wat zij zien. Daarnaast is 
het voor de kunstenaar zelf een nieuwe stap in de manieren om 
zijn verhaal te vertellen. 

Video’s

Om kennis te delen met bezoekers in het museum en belangstel-
lenden daarbuiten, maakt het Stedelijk ook educatieve video’s. 
In 2019 verschijnen er vier: twee bij de tentoonstellingen van 
respectievelijk Jacqueline de Jong en Maria Lassnig en twee 
gerelateerd aan de tentoonstelling Migranten in Parijs, waaronder 
een goed bekeken video over de werkwijze van Marc Chagall en 
een introductievideo die alleen op zaal te zien is. 

nieuwe stops toegevoegd, waaronder drie ‘Easter eggs’: frag-
menten bij het gebouw in plaats van de collectie, die je anders 
laten kijken naar het museum.

Interactie

Het Stedelijk toont bij uitstek kunst die aansluit bij de actualiteit en 
bij de ervaringen en levensvragen van mensen. Het museum vindt 
actief het gesprek aangaan belangrijk. Binnen een aantal tentoon-
stellingen wordt in 2019 daarom ruimte gemaakt voor discussie 
en interactie tussen en met bezoekers. In Het Atelier van Maria 
Lassnig kunnen bezoekers van de tentoonstelling ervaren hoe 
deze kunstenaar dacht en werkte: wat bedoelt zij met de term body 
awareness? Om dit begrip tastbaar te maken zoekt het Stedelijk 
samenwerking met het Hout en Meubileringscollege Amsterdam. 
Studenten van deze opleiding ontwerpen en maken speciaal voor 
deze ruimte meubels die je laten nadenken over je lichaam.
In de laatste ruimte van de tentoonstelling Chagall, Picasso, 
Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs, getiteld De Salon, kunnen 
bezoekers hun persoonlijke verhaal delen en met elkaar in 
gesprek gaan aan de hand van vragen zoals ‘Waar kom je echt 
vandaan?’ en ‘Welke reis heb je afgelegd om hier te zijn?’. Het 
is een initiatief van muzikant en schrijver Massih Hutak, die de 
publieksprogrammering rondom deze tentoonstelling ontwikkelt 
en net als Gerschwin Bonevacia, Ikram El Messaoudi en Rachel 
Rumai een Salonsessie leidt. Ter afsluiting van de tentoonstelling 
vindt een finissage plaats waarin wordt ingegaan op de vragen 
die zijn gesteld en de meest opvallende uitkomsten. 
Tijdens de tentoonstelling Walid Raad – Let’s Be Honest, the 
Weather Helped tot slot, zijn er dagelijks gesprekken op zaal. 
Aan de hand van thema’s uit Raad’s werk gaan medewerkers 
allereerst met elkaar en vervolgens met het publiek in gesprek 
over vragen zoals ‘Wat betekent oorlog voor jou?’ of ‘Welke her-
inneringen zijn voor jou belangrijk’? Deze conversations geven de 

De Salon, in de tentoonstelling Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs
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FAMILIEPROGRAMMERING

Het Stedelijk organiseert ieder jaar in het verlengde van het ten-
toonstellingsprogramma activiteiten voor families en kinderen. Er 
zijn familierondleidingen en er is een speurtocht door STEDELIJK 
BASE: het Familiespoor. Kinderen tussen de 6-12 jaar kunnen 
kunstige creaties maken in de workshops en deelnemen aan 
het Rabo Lab, met activiteiten die leuk zijn voor jong én oud. 
Uiteraard vindt ook de jaarlijkse terugkerende Rabo Familiedag 
plaats, met als thema ‘Doe eens gek!’. Bezoekers kunnen luiste-
ren naar bijzondere verhalen over de kunstwerken in het Stedelijk 
tijdens een speedtour, zich laten fotograferen of meedoen aan 
kunstenaarsworkshop door Maarten Bel, Gregory Albertzoon of 
Yamuna Forzani. Dit wordt net als voorgaande jaren zeer gewaar-
deerd door de zevenhonderd ouders en kinderen die deelnemen.
Om de familieprogrammering voor meer families relevant te ma-
ken, start in november 2019 het project Samen zijn wij Stedelijk. 
Het Stedelijk werkt hierin samen met families, kunstenaars 
en culturele instellingen uit drie verschillende stadsdelen in 
Amsterdam (Zuidoost, Nieuw-West en Noord) en ontwikkelt de 
komende drie jaar samen met hen een nieuw aanbod (zie tevens 
pagina 69). Ook de Blikopeners spelen hierin een belangrijke rol, 
als bruggenbouwers. 

INCLUSIE EN TOEGANKELIJKHEID

Het Stedelijk wil iedereen de mogelijkheid bieden om moderne 
en hedendaagse kunst en vormgeving te ontdekken. Aan inclusie 
en toegankelijkheid wordt daarom hard gewerkt. Naast de fysieke 
toegankelijkheid van het gebouw (denk aan voorzieningen voor 
rolstoelgebruikers) speelt ook emotionele toegankelijkheid een 
belangrijke rol (voel je je prettig en welkom in het museum, word 
je gerepresenteerd?) 

De Rabo Familiedag is met ruim 700 ouders en kinderen wederom een succes
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In 2019 organiseert STUDIO i diverse activiteiten gericht op het 
bevorderen van diversiteit en inclusie. Enkele daarvan worden 
hieronder nader toegelicht. 
De Onvergetelijk Museumtafel, die het Stedelijk en het Van 
Abbemuseum samen lanceerden in 2018 ten behoeve van mensen 
met dementie en hun begeleiders, wordt bij maar liefst zeshon-
derd zorginstellingen geïntroduceerd. Dankzij het grote succes 
van het concept zijn dat er tweehonderd meer dan gepland. Ook 
start het project Wat je ziet ben jezelf. Dit is een nieuwe methodiek 
om aan de hand van kunst- of erfgoedobjecten met bezoekers en 
leerlingen te praten over verschillen, bijvoorbeeld op het gebied 
van gender, seksualiteit of sociaal economische situatie. 
Tot slot verschijnt in oktober de tweede publicatie van STUDIO i: 
Bezoekersreis of reisorganisatie?, over musea en de ‘customer 
journey’. De publicatie is via de website van STUDIO i te down-
loaden; deze pagina is door 370 gebruikers bezocht.

Aan beide aspecten besteedt het Stedelijk veel aandacht. Naast het 
aanbieden van programma’s op maat (zoals Stedelijk in Gebaren, 
Onvergetelijk Stedelijk en Stad & Taal) wordt hard gewerkt aan de 
verankering van inclusie en toegankelijkheid binnen de organisatie. 
Zo wordt door middel van werving en selectie gewerkt aan een 
structurele verandering in het personeelsbestand – hierover is meer 
te lezen in Hoofdstuk 9, Medewerkers. Ook beschikt het museum 
sinds 2018 over een interne Adviesraad Inclusie en Toegankelijkheid 
en heeft het Stedelijk een medewerker inclusie in dienst. 
In februari 2019 presenteert het museum de laatste editie van 
STEDELIJK STATEMENTS, waarbij het museum de sleutel geeft 
aan een expert, kunstenaar, criticus of cultureel ondernemer om 
een eigen avond samen te stellen. Ditmaal ontwikkelen Aynouk Tan 
en Carly Rose Bedford Queer is Not a Manifesto, een avond waar-
binnen zij verschillende makers, activisten en andere mensen die 
zich als queer identificeren uitnodigen hun interpretatie van de notie 
‘queer’ te presenteren. De avond kent een radicaal toegangsbeleid: 
wie zich identificeert als zijnde queer, transgender, vluchteling, 
sekswerker of persoon van kleur, krijgt een plek op de gastenlijst 
en gratis toegang. Aan het eind van de avond wordt iedereen die 
zich niet als zodanig identificeert, gevraagd om de zaal te verlaten. 
Zo voelt de achterblijvende groep zich maximaal veilig en ervaren 
degenen die worden weggestuurd hoe het is om uitgesloten te 
worden. De kritiek van de organisatie en deelnemers dat deze groep 
slechts een eenmalig evenement krijgt aangeboden en geen stem in 
de rest van de programmering, neemt het museum ter harte.

STUDIO i

Op het gebied van inclusie wordt al een aantal jaar samen-
gewerkt met het Van Abbemuseum. In het kader hiervan is 
STUDIO i opgericht: kenniscentrum op het gebied van inclusie 
voor de museale sector (www.studio-inclusie.nl). De Onvergetelijk Museumtafel: kunst in zorginstellingen

http://www.studio-inclusie.nl
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Een uitverkochte editie van Stedelijk Statements: Queer is Not a Manifesto, een avond over intersectionaliteit en uitsluiting georganiseerd door Aynouk Tan en Carly Rose Bedford
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PUBLICATIES

Jaarlijks geeft het Stedelijk boeken uit waarmee het museum 
kennis wil delen, ervaringen verrijken, creativiteit stimuleren en 
ruimte wil bieden aan experiment. Van tentoonstellingscatalogi 
tot publicaties over de collectie, van essays die reflectie en debat 
willen uitlokken tot experimentele boeken in kleine oplage tot 
publicaties over inclusie en toegankelijkheid. 

Het Stedelijk brengt in 2019 in totaal vijf print publicaties uit. 
Onderscheidend is het kunstenaarsboek The Factory van 
Carlos Amorales, waarin de figuren uit zijn nieuwste grote werk, 
Narcissus’ Orgy, de pagina’s domineren. Ook het stijlvolle kun-
stenaarsboek van Walid Raad Better Be Watching the Clouds /  
I Want to Be Able to Welcome My Father to My House, met twee 
kunstwerken gevat in een kartonnen omslag, valt op. Bijzonder 
aan de publicatie Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in 
Parijs, tot slot, is dat de pagina’s een perforatierand hebben.  
Zij kunnen daardoor verstuurd worden als ansichtkaarten.
Ook online verschijnen meerdere publicaties. Bijzonder 
noemenswaardig zijn de longreads ‘Bé de Waard, de eerste 
Nederlandse leerling van Matisse’ van Maurice Rummens, ‘Van 
plaats naar situatie en weer terug. Jacqueline de Jong in de jaren 
zeventig en tachtig’ van Laurie Cluitmans en ‘Handleiding voor 
het lezen van The Situationist Times’ van Eellef Prestsæter.

Cover publicatie The Factory van 
Carlos Amorales

Cover publicatie Ways of being van 
Maria Lassnig

Cover publicatie Chagall, Picasso, 
Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs

Cover publicatie Walid Raad
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“Meer aandacht 
voor vrouwelijke 

kunstenaars  
en hun werk” 

Emmy Dexel,  
Senior Officer for communications bij Mama Cash

“Met het Mama Cash Feminist Festival 
zetten we Internationale Vrouwendag 
beter op de kaart in Nederland en cre-
eren we tegelijkertijd meer bekendheid 
voor ons werk. Tijdens het festival staan 
vrouwelijke kunstenaars en hun werk 
centraal – in veel musea zijn zij nog 
steeds een onderbelichte groep. 

We organiseren het festival samen 
met het Stedelijk. Voor ons is het goed 
om samen te werken met een mu-
seum dat landelijk en internationaal 
hoog aangeschreven staat. En voor 
het Stedelijk is het een kans om een 
duidelijk signaal af te geven dat meer 
vrouwen in musea belangrijk is.
 

Een van de hoogtepunten van onze 
samenwerking in 2019 was de enorme 
muurschildering op de glazen gevel 
van het Stedelijk die de Braziliaanse 
activist en graffitikunstenaar Panmela 
Castro maakte. Het kunstwerk werd 
door vele duizenden mensen gezien 
en haalde diverse Nederlandse media, 
waaronder het Parool en Koffietijd. 
Het museum was zo over het werk 
te spreken dat het drie weken lang te 
zien was in plaats alleen gedurende 
het weekend van het festival, zoals 
afgesproken. Het is een mooi voor-
beeld van het podium dat het Stedelijk 
biedt aan kritische geluiden uit de 
samenleving.”  
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Facts & figures

14.118
bezoekers  

Public Program

147 
rondleidingen bij 
tentoonstellingen

119 
highlight tours door 
STEDELIJK BASE

172.760 
audiotours beluisterd

700
bezoekers 

Rabo Familiedag

4.054
leerlingen 

Museumbus

26
kinderworkshops

30.346
leerlingen en 

studenten

477
scholen uit heel 

Nederland

106  
activiteiten

311
deelnemers

24,6% 
65,7% primair 

onderwijs

6,3%

3,4%
voortgezet 
onderwijs

MBO

HBO/
VO
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SAMENWERKINGS PARTNERS

Open 
School-

gemeen schap 
Bijlmer

SMK  
Kopenhagen, 

afdeling:  
Ulk  

Kopen hagen

Museum-
plein bus 

Alexander 
Roozen daal-

school

Imagine 
IC

See  
all This

Diversion 

Sweelinck 
College

 Swazoom

ISA - 
Islamitische stu-
dentenvereniging 

Amsterdam

Educatie 
Overleg 

Amsterdamse 
Musea (EOAM) 

Musea in 
Gebaren

Van Abbe-
museum 

BIZ  
Museum-
kwartier

Guide ID

Sweelinck 
College

Kunst-
bende

sQuare

Rijks-  
 museum

IHLIA 
LGBT 

Heritage en 
Queering the 
Collections 

netwerk

Van 
Gogh 

Museum

Appelsap

Skatepark 
Noord

Stichting 
Paradox 

Lesson Up

Samen 
Kijken

DEGASTEN

 Montessori 
Lyceum 

Amsterdam

Dedicon
Hermitage 

Amsterdam 

Stichting 
De Zonne-

bloem

Bindel-
meer 

College

Stichting 
Tamino

MOCCA

Neder lands 
Instituut  

voor Beeld en 
Geluid

ROC 
Amsterdam, 

Media & 
Redactie

Aslan 
Muziek-
centrum

Open 
Art Route 
Zuid-Oost

MOAM  
(museum overleg 

Amsterdamse 
musea)

Onwijs

CJP

Stichting 
onbeperkt 
genieten

Breitner 
Academie The Buddy 

Film Project

The New 
Originals

Hout en 
Meubilerings-
college (MBO)

AGA Lab

Makers 
Unite

Stichting 
JAM 

Tate 
Modern Paessler

EDUCATIE

CBK 
Zuidoost

Amsterdamse 
Basisschool 
Oscar Carré

Stad en 
Taal

Vrije 
Academie
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Carlien Lammers

“Toegankelijkheid verankeren binnen onze organisatie”
Het Stedelijk wil een museum voor 
iedereen zijn. Fysieke toegankelijk-
heid speelt daarin een belangrijke 
rol. Carlien Lammers, medewerker 
Inclusie, legt uit hoe het museum 
daaraan werkt.

“Er zijn in Nederland circa 3,5 miljoen 
mensen met een beperking, voor wie 
museumbezoek niet vanzelfsprekend 
is. Soms is voor hen de reis naar het 
Stedelijk al een uitdaging. Wij moeten 
ervoor zorgen dat de toegankelijkheid 
van ons gebouw zo goed mogelijk in 
orde is.

Een deel van ons museum is in een 
monumentaal pand gevestigd en 
dat brengt op een aantal punten 
uitdagingen met zich mee. Denk 
bijvoorbeeld aan hoogteverschillen 
die lastig zijn voor rolstoelgebruikers. 
Volledige toegankelijkheid is daar 
wellicht niet haalbaar maar we blijven 
ernaar streven om zoveel mogelijk 
drempelvrij te zijn.

Om dat te bereiken, is het is belangrijk 
dat wij begrijpen waar bezoekers 
met een beperking tegenaan lopen. 
Daarom hebben wij afgelopen jaar 
met medewerkers in de publieke ruim-
te – servicebaliemedewerkers, rond-
leiders, beveiliging, vrijwilligers – een 
training van Stichting De Zonnebloem 
gevolgd om dat zelf te ervaren. Met 
behulp van bijvoorbeeld een verduis-
terende zonnebril, een rolstoel of een 
bewegings-beperkend pak konden wij 
zelf voelen hoe het was om je met een 
visuele of lichamelijke beperking door 

het Stedelijk te bewegen. Een erva-
ringsdeskundige van De Zonnebloem, 
die ook bij de toegankelijkheidsscan 
in 2018 betrokken was geweest, 
begeleidde ons en ging erover in 
gesprek met ons. Niet iedereen stelt 
het bijvoorbeeld op prijs als je meteen 
te hulp schiet. Iedereen is anders en 
daarmee willen we leren omgaan.

De komende jaren willen we een 
structureel aanbod creëren voor 
mensen met een visuele beperking. 
Zo ontwikkelen we nu een audiotour 
waarin kunstwerken worden beschre-
ven en je door middel van voelpapier 
op de tast wordt meegenomen door 
het werk. Dat kan ook verrijkend zijn 
voor andere bezoekers. Dat is ook 
uiteindelijk ons doel: geen apart of 
incidenteel aanbod hebben maar 
fysieke toegankelijkheid als integraal 
onderdeel van alles wat het Stedelijk 
doet.

Het is daarom mooi om te zien is dat 
er steeds vaker vanuit afdelingen zelf 
actie worden ondernomen om het 
Stedelijk toegankelijker te maken.Dat 
betekent dat het bewustzijn hierover 
zich verspreidt als een olievlek en het 
belang van fysieke toegankelijkheid 
steeds verder verankerd raakt in onze 
organisatie. Maar er is nog genoeg te 
doen – we zijn nog lang niet waar we 
willen zijn.”
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HOOFDSTUK 6:
Belang voor de stad

Rietveld Uncut: het jaarlijkse, driedaagse festival in samenwerking met de Rietveld Academie 
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Het Stedelijk is een publiek museum voor en van 
Amsterdam. Tegelijkertijd is het Stedelijk hét 
museum voor moderne en hedendaagse kunst en 
vormgeving in Nederland, met een sterke reputatie 
op internationaal niveau. Beide aspecten zijn van 
invloed op de rol die het museum speelt in de stad.
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Nieuw-West en Noord). Doel is een volledige herziening van de 
familieprogrammering van het Stedelijk, niet gemaakt voor, maar 
samen met de doelgroep. Het Stedelijk beoogt met het program-
ma niet alleen een blijvende impact op het museum maar ook op 
de partners met wie gewerkt is, zoals buurthuizen, cultuurhuizen 
en bibliotheken.
In 2019 verschuift de aanpak van het Stedelijk in de richting van 
meer langdurige samenwerking met individuele scholen. Zo wer-
ken met ingang van schooljaar 2017/18 Basisschool Oscar Carré 
en het Stedelijk intensief samen. De ervaringen van de afgelopen 
jaren laten zien dat samen investeren in een langdurige relatie 
meer impact oplevert op de lange termijn. Het partnerschap 
gaat namelijk een stap verder dan de gebruikelijke ontmoetin-
gen tussen scholen en het Stedelijk: er ontstaat uitwisseling en 
verbinding. Dit helpt het Stedelijk om relevant te worden voor 
groepen die niet op het Museumplein komen. Daarom krijgt het 
partnerschap de volgende schooljaren verdieping en vindt er 
borging plaats. Ook wil het Stedelijk het aantal partnerscholen 
uitbreiden naar stadsdelen waar de kansongelijkheid groter is 
vergeleken met andere stadsdelen.

Talentontwikkeling

Het Stedelijk heeft ook een rol in de creatieve talentontwikkeling 
in de stad. Tot 2016 werd die rol door Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam (SMBA) vervuld, een creatief platform dat nauw 
verbonden was met de stad en daardoor een grote rol kon ver-
vullen in het signaleren van (jonge) Amsterdamse talenten. Een 
dergelijk platform wordt nog steeds gemist. Het Stedelijk hoopt in 
de toekomst hierin tegemoet te kunnen komen. 
Ondanks het ontbreken van SMBA wordt ook in 2019 door het 
Stedelijk een podium geboden aan jonge kunstenaars om hen 
een springplank te bieden voor hun verdere artistieke loop-
baan. De tentoonstelling Spirits of the Soil van de in Amsterdam 

PUBLIEK MUSEUM

Met de historische en hedendaagse collectie, een dynamisch 
programma en de centrale ligging heeft het museum een verant-
woordelijke plaats ten opzichte van het culturele ecosysteem van 
Amsterdam. Het Stedelijk is een uitgesproken creatieve locatie, 
een ontmoetingsplek en platform voor uitwisseling voor de eigen-
zinnige bewoners en de bezoekers van de stad. Die uitwisseling 
vindt niet alleen plaats in het museum, maar via veel samenwer-
kingsverbanden ook buiten de eigen muren. 

Public Program

Binnen het Public Program bundelt het Stedelijk de krachten 
met festivals, educatieve en culturele instellingen in de stad (en 
daarbuiten) om uitwisseling van kennis en publiek te bevorderen 
en middelen optimaal te benutten. Mooie voorbeelden hiervan 
in 2019 zijn het Mama Cash Feminist Festival, Sonic Acts en de 
driedaagse presentatie Rietveld Uncut, in samenwerking met de 
Gerrit Rietveld Academie (zie hoofdstuk 1).

Educatie

Met educatieprogramma’s maakt het Stedelijk de collectie en 
de programmering ook toegankelijk voor groepen die niet tot de 
vaste bezoekers behoren. Hiertoe wordt in 2019 samengewerkt 
met een breed scala aan partners in Amsterdam, zoals bijvoor-
beeld CBK Zuidoost, Stichting Paradox, het Rijksmuseum en het 
Van Gogh Museum (zie hoofdstuk 5).
Om de programmering relevanter te maken voor doelgroepen 
die nu nog niet bereikt worden, heeft in 2019 de aftrap plaats 
gevonden van het project Samen zijn wij Stedelijk. Bij dit initiatief 
zijn vijftien families, vijftien kunstenaars en tientallen lokale or-
ganisaties uit drie verschillende stadsdelen betrokken (Zuidoost, 
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GEMEENTE

Het Stedelijk maakt onderdeel uit van het culturele ecosysteem 
van de stad Amsterdam en werkt daarin vaak ook nauw samen 
met de gemeente. 
Het jaar wordt op 18 januari begonnen met een bezoek van leden 
van de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering 
aan het depot van het Stedelijk. Zij krijgen meer inzicht in wat er-
voor nodig is om een collectie als die van het Stedelijk te beheren 
en onderhouden. 
In juni 2019 neemt het museum deel aan de kunst- en cultuurmis-
sie van wethouder Meliani naar Parijs, met als hoofdthema meer-
stemmigheid en culturele diversiteit. Een groep Amsterdamse 
culturele instellingen bezoekt daar instellingen als het Institut du 
Monde Arabe. In het Institut Néerlandais geven wetenschappe-
lijke medewerker Maurice Rummens en persvoorlichter Marie-
José Raven een presentatie over de tentoonstelling Chagall, 
Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs. De Parijse wethou-
der Hermano Sanches Ruivo is daarbij aanwezig en brengt in 
september een tegenbezoek aan het Stedelijk. 
Het Stedelijk blijft na de reis in contact met de Amsterdamse 
organisatie El Hizjra, een van de deelnemers, over het idee een 
culturele Iftar in het Stedelijk te organiseren in 2020.
Als vervolg op de cultuurmissie deelt het Stedelijk de bevindin-
gen in Parijs tijdens een sessie van de gemeente ter voorberei-
ding van de culturele sector op de nieuwe hoofdlijnen voor de 
komende kunstenplanperiode. In diezelfde lijn is medewerker 
Inclusie Carlien Lammers in Pakhuis de Zwijger namens het mu-
seum een van de sprekers tijdens We Make the City, een festival 
ter verbetering van inclusie en diversiteit, geïnitieerd door de 
gemeente Amsterdam.  
Het Stedelijk neemt ook deel aan State of the Region in juni 
2019, het jaarlijkse evenement georganiseerd door de overheden 
van de Metropoolregio Amsterdam, amsterdam&partners, de 

woonachtige kunstenaar Raquel van Haver is een goed voor-
beeld hiervan, evenals de tentoonstelling rondom de Prix de 
Rome, met werk van talentvolle kunstenaars die jonger zijn dan 
veertig jaar. 

(INTER)NATIONALE TREKPLEISTER

Als museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving 
trekt het Stedelijk internationaal gezien een hoog aantal nationale 
en internationale bezoekers (393.794, respectievelijk 273.653). 
Naast het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het 
Amsterdam Museum behoort het Stedelijk dan ook tot een van 
de belangrijkste museale trekpleisters van Amsterdam. Deze 
musea kunnen binnen de groei van het toerisme in het algemeen 
fungeren als triggers om meer cultureel-geïnteresseerde, interna-
tionale toeristen aan te trekken. 
Het museum werkt regelmatig samen met internationale 
partners zoals Tate Modern, Centre Pompidou en Museum of 
Contemporary Art in Chicago op het gebied van coproducties en 
bruiklenen. Ook wordt met academische instellingen (internatio-
naal) onderzoek gedaan. 
In april 2019 neemt het Stedelijk in de persoon van interim-direc-
teur Jan Willem Sieburgh deel aan de internationale conferentie 
‘The Europe of Museums, For a Contribution of the Museums of 
Modern and Contemporary Art to the Future of Europe’ in Centre 
Pompidou. Daar worden onder meer het toenemende nationalis-
me, populisme en terugtredend vertrouwen in instituties bespro-
ken, in relatie tot musea en hedendaagse kunst.
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Amsterdam Economic Board en WeMakeThe.City. Hier buigen 
het bedrijfsleven, kennis- en culturele instellingen en regionale 
overheden zich over grootstedelijke vraagstukken. 
Op uitnodiging van de burgemeester neemt het Stedelijk in sep-
tember deel aan de netwerkreis van de Metropool Amsterdam 
Club, georganiseerd door amsterdam&partners naar Wenen. 
Daar worden met de Weense en Amsterdamse collega’s de 
uitdagingen besproken waar de Metropool Amsterdam in de 
toekomst voor komt te staan.

Wethouder Touria Meliani met de Parijse wethouder Hermano Sanches Ruivo
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“Het Stedelijk 
biedt ruimte om te 
experimenteren” 

Lucas van der Velden, directeur Sonic Acts

“De eerste samenwerking tussen 
Sonic Acts en het Stedelijk was in 
2011, een tijd waarin het museum 
vanwege de verbouwing nog geen 
exposities had maar al wel gedeeltelijk 
open was voor het Public Program. 
Dat bleek een vruchtbare start en 
sindsdien zijn we samen blijven 
werken.

Met Sonic Acts kijken we altijd eerst 
naar de ruimte en maken dan pas 
een programma. Zo gaat dat ook bij 
het Stedelijk: samen ontdekken we 
nieuwe mogelijkheden om de ruimte 
te gebruiken, en herdefiniëren we het 
museum als plek. En aangezien het 

Stedelijk een podium biedt voor jong 
talent en het experiment niet schuwt, 
kunnen wij in onze gezamenlijke 
programma’s nieuwe en bijzondere 
makers een plek bieden. Dat maakt 
onze samenwerking heel waardevol.

In 2019 hebben we in het kader van 
ons 25-jarig bestaan samen met het 
Stedelijk een programma ontwikkeld 
met onder meer een expositie van 
Tony Cokes. In die tentoonstelling 
kwamen veel van de aspecten 
samen die zowel het Stedelijk als wij 
belangrijk vinden. Het was een nieuwe 
stap in onze samenwerking, die veel 
potentie biedt voor de toekomst.”
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Frouke Jorna

“Als stadsgenoten in gesprek blijven met elkaar”
Samen met partners ontwikkelt het 
Stedelijk een educatief project rond-
om de fototentoonstelling Welkom 
Today. Frouke Jorna, medewerker 
onderwijs en talentontwikkeling, 
vertelt hoe Amsterdamse jongeren 
hun gescheiden werelden in beeld 
brengen, en slaat een brug.

“Het Stedelijk werkt geregeld met 
partners om samen educatieve pro-
jecten te ontwikkelen. Zo kunnen we 
onze krachten bundelen en elkaar qua 
kennis en expertise aanvullen. Ook 
vindt er dan uitwisseling van publiek 
plaats, waardoor alle partijen voor hen 
nieuwe doelgroepen bereiken.

Een van de grote projecten van 2019 
was Welkom Today. In de gelijknami-
ge tentoonstelling over Zuid-Afrika 
vandaag draait het om uiteenlopen-
de perspectieven, generaties en 
geschiedenissen. Het perspectief 
van jongeren en in hoeverre zij in 
gescheiden werelden leven, speelt in 
de tentoonstelling een belangrijke rol. 
Dat vonden we een boeiende insteek 
voor scholieren hier. In het project, dat 
we samen CBK Zuidoost opzetten, 
brachten we mavo-leerlingen van 
het Montessori Lyceum Amsterdam 
en VMBO-t leerlingen van de Open 
Schoolgemeenschap Bijlmer samen.

Tijdens een gezamenlijke kick-off 
in Heesterveld, de broedplaats van 
CBK Zuidoost, maakten de jongeren 
kennis met elkaar en kregen zij van 
Lebohang Tlali, een van de makers in 
de tentoonstelling, een introductie op 

wat er in het Stedelijk te zien was en 
op het begrip apartheid. Na fotogra-
fieles op school van Lebohang Tlali of 
Khalid Amakran, gingen de leerlingen 
erop uit om foto’s te maken in hun 
eigen buurt. Doel was om in beeld te 
brengen of zij ervaren dat ze in ge-
scheiden werelden leven en hoe dat 
er dan uitziet. Welke tegenstellingen 
en overeenkomsten zijn er? Voel je je 
in je eigen buurt overal veilig? 

Een selectie van de foto’s van de leer-
lingen werd opgenomen in de krant 
bij de tentoonstelling Welkom Today 
en was ook in het museum te zien. In 
de zomer waren de beelden te zien bij 
CBK Zuidoost. In het najaar werd het 
project afgerond met de komst van 
een aantal scholieren uit Zuid-Afrika. 
Dit uitwisselingsprogramma werd 
door Paradox georganiseerd en vond 
voor een deel in het Stedelijk plaats. 
De Blikopeners waren ook hierbij 
betrokken.

Voor de middelbare scholieren was 
het project in meerdere opzichten een 
eye opener. Het gaf ze een mogelijk-
heid om hun blik te verruimen en na te 
denken over hoe stadsdelen en buur-
ten zich tot elkaar verhouden. In een 
stad als Amsterdam, waarin steeds 
meer verschillende culturen leven, is 
het belangrijk om met je stadsgenoten 
in gesprek te blijven en samen op 
zoek te gaan naar overeenkomsten. 
Hopelijk hebben we daartoe een 
aanzet gegeven met Welkom Today.”
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Tijdens de Rabo Familiedag maakten kinderen onder leiding van kunstenaar Maarten Bell een ruimtepak en gingen met elkaar op ontdekkingsreis

HOOFDSTUK 7:
Sponsoren en fondsen
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Naast de gemeente Amsterdam, eigenaar van 
de collectie en de belangrijkste partner van het 
Stedelijk, weet het museum zich blijvend gesteund 
door sponsoren, fondsen en particuliere begun-
stigers. In 2019 wordt, na een moeizame periode, 
weer voorzichtig een stijgende lijn ingezet. Zo 
wordt dit jaar bijvoorbeeld de samenwerking met 
de BankGiro Loterij met vijf jaar verlengd. Dat biedt 
een mooie basis waarop in de toekomst verder kan 
worden gebouwd. 
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SPONSOREN

Partnerships met het bedrijfsleven spelen een belangrijke rol 
in het mogelijk maken van een kwalitatief en toonaangevend 
tentoonstellingsprogramma en het behoud van de collectie voor 
volgende generaties. Het Stedelijk is dan ook alle sponsoren 
en partners erkentelijk voor hun bijdrage en het getoonde 
vertrouwen. 
Met hoofdsponsor Rabobank Amsterdam zetten we in op een 
meer inclusieve programmering voor families en jonge kinderen, 
zoals met de educatieve ruimte in het hart van het museum, het 
Rabo Lab en de populaire Rabo Familiedag. Op de Familiedag 
opent het Stedelijk de deuren gratis voor ruim zevenhonderd 
familieleden die vaak voor het eerst het museum bezoeken.  
Met steun van AEDES Real Estate, TATA Steel Nederland, Audi, 
Freshfields Bruckhaus Deringer, illy, G&S Vastgoed, Prowinko en 
Zumtobel Group worden tal van activiteiten ontplooid, variërend 
van tentoonstellingen tot restauraties en aankopen. Hieronder 
wordt een aantal projecten nader toegelicht. 

Hernieuwde samenwerking

In 2019 maakt de hernieuwde samenwerking met Teijin Holdings, 
wereldwijde marktleider op het gebied van kunststofvezels en com-
posieten, de tentoonstelling Kleurrijk Japan over Japanse affiches 
mede mogelijk. Teijin is al sinds 2006 bij het Stedelijk betrokken: de 
innovatieve materialen van het bedrijf waren van essentieel belang 
voor het realiseren van het ontwerp van de nieuwe vleugel van het 
museum. 
Het toonaangevende internationale advocatenkantoor Freshfields 
Bruckhaus Deringer verlengt de samenwerking met het Stedelijk. 
De gezamenlijke ambitie om talent te stimuleren, waarbij kernwaar-
den als verbondenheid, maatschappelijke betrokkenheid, diversi-
teit en toegankelijkheid centraal staan, vormt hiervoor de basis. 
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Het Japanse bedrijf Teijin, sponsor van de nieuwbouw, ondersteunde de tentoon-
stelling Kleurrijk Japan: 226 affiches uit de collectie
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Vrijheidsontbijt 5 mei i.s.m. The Morning Breakfast 
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de intentie om de betrokkenheid van het fonds bij het museum 
te vergroten door gezamenlijke acties te organiseren, door 
BankGiro Loterij-leden actiever te betrekken (bijvoorbeeld door 
een BankGiro Loterij-dag in het museum te organiseren) en door 
gezamenlijke communicatie en marketing. Op deze manier hoopt 
het Stedelijk het museum te introduceren bij een nieuw publiek. 
Ook vindt de Rembrandt Carrousel van de Vereniging Rembrandt 
plaats in het Stedelijk, een inspirerende festival-achtige avond 
rond het thema ‘verzamelen van kunst van nu’. Tijdens het 
event zijn zeshonderd gasten van de Vereniging aanwezig. Het 
programma wordt door Vereniging Rembrandt en het Stedelijk 
samen ingevuld – een mooi voorbeeld van inhoudelijke samen-
werking tussen fonds en museum.
Rondom de tentoonstelling Chagall, Picasso, Mondriaan 
e.a.: Migranten in Parijs wordt samengewerkt met het 
Blockbusterfonds. Het fonds biedt een garantiebijdrage en neemt 
entreetickets af voor deelnemers aan de BankGiro Loterij. Naast 
welkome financiële ondersteuning genereert de samenwerking 
ook mogelijkheden om nieuwe bezoekers te verwelkomen. 
Daarmee levert het Blockbusterfonds een bijdrage aan het hoge 
bezoekersaantal – maar liefst 282.392 mensen hebben de ten-
toonstelling bezocht.
 

Nieuwe sponsoren

Dit jaar werkt het Stedelijk ook met een aantal nieuwe bedrij-
ven samen. Zo wordt de tweejaarlijkse PACCIN Preparators 
Conference mede mogelijk gemaakt door Turtle, Bruynzeel 
Storage Systems en Crown Fine Art. Voor ‘Blokken met Blikken’, 
het jaarlijkse evenement waarbij eindexamenkandidaten de be-
drijfskantine van het Stedelijk mogen gebruiken om te studeren, 
wordt samengewerkt met online supermarkt Picnic. Terwijl de 
Blikopeners van het Stedelijk hun leeftijdsgenoten motiveren 
met leuke, kunstgerelateerde intermezzo’s, verzorgt Picnic de 
gezonde lunch en een buitenactiviteit voor de scholieren om ze 
scherp te houden. 
De Stedelijk Club verwelkomt twee nieuwe sponsoren: Building for 
Tomorrow en CWS. Building for Tomorrow houdt in het Stedelijk 
hun jaarlijkse inspiratie-dag voor hun belangrijkste opdracht-
gevers. Ook hier dragen de Blikopeners bij aan het programma. 

FONDSEN

Fondsen, nationaal en internationaal, dragen bij aan een breed 
scala aan activiteiten zoals educatieve projecten, restauraties, 
het tentoonstellingsprogramma en fundamenteel onderzoek. Het 
Stedelijk zoekt hierin nadrukkelijk de samenwerking op basis van 
partnership, om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars 
expertise. Fondsen met wie het Stedelijk meerjarig samenwerkt 
zijn Ammodo, BankGiro Loterij, Fonds Sluyterman van Loo, 
Gieskes-Strijbis Fonds, Goethe-Institut, Mondriaan Fonds, 
Stichting RCOAK, Vereniging Rembrandt en VSB Fonds. Een 
aantal sprekende voorbeelden van samenwerkingen met fondsen 
worden hieronder nader toegelicht.
Een mooie mijlpaal in 2019 is de verlenging van de samenwer-
king met de BankGiro Loterij met vijf jaar. Beide partijen hebben 
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Een van zijn eerste acties na zijn benoeming: Rein Wolfs spreekt tijdens de drukbezochte Vereniging Rembrandt Caroussel in het Stedelijk
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MEMBERSHIPS

Voor particulieren die het Stedelijk Museum willen steunen zijn 
er vijf verschillende memberships, oplopend in grootte van de 
gift: Vriend, Familievriend, Donateur, Young Stedelijk en Stedelijk 
Circle. De begunstigers krijgen als dank voor hun steun onbe-
perkt toegang tot het museum en verschillende privileges waar-
onder speciale bijeenkomsten, exclusief voor members, om het 
Stedelijk beter te leren kennen. Naast financiële steun, hebben 
members ook een belangrijke ambassadeursfunctie. 
Na een aanvankelijke terugloop in members, neemt het aantal in 
de tweede helft van 2019 weer voorzichtig toe. Met de komst van 
een nieuwe directie kan er na een uitdagende tijd weer vooruit 
worden gekeken. 

Young Stedelijk 

De ambassadeurs van Young Stedelijk leveren een bijdrage aan 
deze groei. Deze groep van dertien ambassadeurs – die verschil-
lende ideeën, houdingen en perspectieven vertegenwoordigen – 
denkt sinds dit jaar mee over de richting en relevantie van Young 
Stedelijk. Ook organiseert iedere ambassadeur één eigen artis-
tiek-inhoudelijk Young Stedelijk-evenement en nodigt daarvoor 
zijn eigen vriendengroep uit. 
In 2019 wordt het vijfjarig bestaan van Young Stedelijk groots 
gevierd met een feest in Skatecafe. Dankzij het experimentele ka-
rakter en de samenwerking met festivalorganisatie Lente Kabinet 
trekt het een jong, breed en nieuw publiek, en daarmee ook 
nieuwe (potentiële) leden. 

Diner van de ambassadeurs van Young Stedelijk aan de vooravond van het jubileum-
feest in Skatecafe. Lichtsculptuur van ATM Model Art i.s.m. Ace & Tate
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STEDELIJK MUSEUM FONDS

Het Stedelijk Museum Fonds is de steunstichting van het mu-
seum. Eind 2019 wordt Peter Mensing aangesteld als voorzitter 
van het Stedelijk Museum Fonds. Het bestuur wordt de komende 
periode uitgebreid met nieuwe bestuursleden. Meer over de 
werkwijze van het Fonds en de resultaten van 2019 leest u in het 
jaarverslag van het Stedelijk Museum Fonds.

Het jaarlijkse Ondernemersontbijt van VNO-NCW in het Stedelijk wordt bijgewoond 
door burgemeester Halsema
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“De bezoekers genoten 
van Japanse kunst  

en design” 
Teruo Aoyagi, TEIJIN HOLDINGS EUROPE B.V.

Teijin Group Chief Representative in Europe
President, Teijin Holdings Europe B.V.

“De Teijin Group is al sinds 2007 
sponsor van het Stedelijk. Ons bedrijf 
heeft de speciale, witte coating ont-
wikkeld die het mogelijk maakte om 
de nieuwe aanbouw van het museum 
– de ‘badkuip’ – zijn karakteristieke 
vorm te geven. We zijn trots dat wij als 
bedrijf een bijdrage hebben kunnen le-
veren aan de creatie van dit iconische 
bouwwerk middenin Amsterdam.

Het is onze bedrijfsfilosofie om 
onze activiteiten in harmonie met 
de samenleving te ontwikkelen en 
laten groeien. We steunen daarom 
veel culturele projecten. Dat was 
een van de redenen waarom we in 
2019 als sponsor betrokken waren 

bij de tentoonstelling Kleurrijk Japan. 
Daarnaast wilden we graag de 
sterke band tussen Japan, Teijin en 
Nederland benadrukken en meer 
awareness creëren voor het merk 
Teijin en onze bedrijfsexpertise, waar-
van de ‘badkuip’ het levende bewijs is. 

We werken graag en plezierig samen 
met het Stedelijk en zijn zeer dank-
baar voor de gastvrijheid en steun 
die wij ervaren. Voor ons als Japans 
bedrijf was het hoogtepunt van deze 
samenwerking het zien van zoveel 
blije bezoekers, die dankzij de mooie 
tentoonstelling konden genieten van 
Japanse kunst en design.”
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1299
Particuliere  
members

116
deelnemers 

Stedelijk Circle

44
ondernemers 
Stedelijk Club 15

bijdragende  
fondsen

236
deelnemers 

Young Stedelijk 80
schenkers  

(relaties SMF  
en SMA)

Facts & figures
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Fleur Schoonhoven

“Onze voelsprieten in de stad scherp houden”
Young Stedelijk, een bloeiend 
netwerk van jonge kunstliefhebbers, 
viert in 2019 het vijfjarig bestaan. 
Relatiemanager memberships Fleur 
Schoonhoven vertelt over deze waar-
devolle samenwerking.

“De generositeit en betrokkenheid van 
particulieren, fondsen en bedrijven 
is van cruciaal belang voor de 
toekomst van het Stedelijk. We zijn 
deels afhankelijk van deze bijdragen 
om onze kernwerkzaamheden goed 
uit te kunnen voeren. Meerjarige 
verbintenissen stellen ons in staat een 
langetermijnvisie te ontwikkelen en 
ambitieus te zijn.”

“Particulieren kunnen het Stedelijk 
op verschillende manieren onder-
steunen. Wij waren één van de eerste 
culturele instellingen in Nederland 
die vijf jaar geleden een netwerk voor 
jonge kunstliefhebbers van 20-40 jaar 
oprichtte: Young Stedelijk. De leden 
krijgen een kijkje achter de schermen 
van het Stedelijk en worden meege-
nomen in de hedendaagse kunst-
wereld. Tijdens zeer uiteenlopende 
evenementen, waaronder private 
tours en (artist) talks in het museum 
en het bezoeken van kunstbeurzen, 
galeries, veilinghuizen en ateliers, 
doen zij veel nieuwe inzichten en 
kennis op. Ook ontmoeten zij mensen 
met verschillende professionele 
achtergronden die dezelfde interesse 
in kunst hebben.”

“Deze jonge begunstigers dragen 
financieel bij aan het Stedelijk. Maar 

Young Stedelijk is niet alleen om die 
reden belangrijk voor het museum. 
Het is een breed en open netwerk 
dat ons in staat stelt voelsprieten 
in de stad scherp te houden. Het 
dynamische en soms gewaagde 
programma van Young Stedelijk 
biedt het museum ook de kans om te 
experimenteren en dingen die binnen 
het reguliere programma niet zomaar 
mogelijk zouden zijn, uit te proberen.” 

“De leden fungeren tevens als 
klankbord. We stellen jaarlijks een 
groep van rond de 10 ambassadeurs 
aan die dat jaar meedenken over het 
programma en zich vanuit hun eigen 
expertise inzetten om Young Stedelijk 
naar een nog hoger niveau te tillen. 
Dankzij de aantrekkelijke mix van 
professionele achtergronden merken 
we ook dat er veel interesse vanuit 
het bedrijfsleven komt om samen te 
werken. Op deze manier kunnen we 
kleinschalige sponsorships verkennen 
die mogelijk uitgroeien tot een muse-
umbrede, langdurige samenwerking.

Een van de hoogtepunten van 2019 
was het vijfjarig bestaan van Young 
Stedelijk. Dat hebben we gevierd 
met een Young Stedelijk pARTy in 
samenwerking met festivalorganisatie 
Lente Kabinet in het Amsterdamse 
Skatecafe. Voorafgaand aan het feest 
organiseerden we een diner voor 
Young Stedelijk-ambassadeurs, spon-
soren, DJ’s en kunstenaars. Samen 
met 1.000 mensen hebben we tot diep 
in de nacht het succes van Young 
Stedelijk gevierd.”
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HOOFDSTUK 8:
Zakelijke Organisatie

Het Zadelhoff Café omgetoverd voor de seated dinner
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Na een periode van interne en externe onrust is 
2019 een jaar waarin de zakelijke organisatie pas op 
de plaats maakt, in afwachting van de aanstelling 
van de nieuwe directie. Er worden op een aantal 
terreinen stappen gezet in de verdere professionali-
sering van de organisatie maar dit traject is nog niet 
afgerond. Aan het einde van het jaar wordt ter voor-
bereiding op het Kunstenplan 2021-2024 in kaart 
gebracht welke acties nodig zijn om achterstallig 
onderhoud weg te werken en de organisatie klaar te 
maken voor de toekomst. 
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Het Stedelijk onderzoekt verdere mogelijkheden om de vergroe-
ning de komende jaren door te zetten, met behulp van aanvul-
lende subsidies of fondsen.

ICT EN DIGITALE INFRASTRUCTUUR

ICT en digitale infrastructuur vormen een belangrijk onderdeel 
van de bedrijfsvoering en ondersteunen de organisatie bij de 
kernprocessen. In 2019 worden geen grote investeringen gedaan 
op dit gebied. Wel worden er verbeteringen doorgevoerd in be-
staande applicaties, hardware en besturingssysteem. 
Het Stedelijk is bezig om over te stappen naar een nieuw online 
ticket systeem. Dit biedt mogelijkheden om resellers te koppelen 
aan het systeem van het museum. In 2019 worden de eerste 
testen uitgevoerd. Ook vindt een advies-uitvraag en nulmeting 
plaats met betrekking tot de ICT-infrastructuur van het back 
office. Er vindt een upgrade plaats van een aantal servers en de 
migratie naar een nieuwe en verbeterde versie van het bestu-
ringssysteem wordt voorbereid. 
In het kader van verdere verduurzaming van de organisatie 
worden laptops aangeschaft voor de directie en MT-leden. Dit 
stelt hen in staat om papierloos te vergaderen. Ook doet het 
museum mee met een aanbesteding van Gemeente Amsterdam 
voor nieuwe printers, die in 2020 zullen worden geleverd. Tevens 
zijn er nieuwe applicaties voor events (SEM) en voor HR (Visma) 
ingevoerd. 
Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in 2018 actualiseert het Stedelijk 
het beleid ten aanzien van het omgaan met persoonsgegevens 
vorig jaar en vult dit zonodig aan. In 2019 zijn verbeteringen door-
gevoerd in de procedures en de bijbehorende applicaties. 

GEBOUW 

De algehele conditie van het museumgebouw is goed. De onder-
houdsactiviteiten van de gebouwen van het Stedelijk zijn via de 
huurovereenkomsten met de gemeente Amsterdam vastgelegd 
in een meerjaren-onderhoudsplan (MOP). Het MOP heeft een 
looptijd van 25 jaar (2017-2041) en is opgesteld aan de hand van 
de bouwkundige keuring van het gebouw en zijn installaties. 
Hierin worden tevens de verwachte beheers- en vervangingskos-
ten voor de komende 25 jaar vermeld. 
Het onderhoud van de E&W-installaties is in 2019 Europees 
aanbesteed. De tender is gewonnen door een nieuwe leverancier, 
Kuijpers Exploitatie & Beheer B.V. Deze partij voert in het begin 
van 2020 een nulmeting uit. 

DUURZAAMHEID EN KLIMAAT

Het Stedelijk vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen van 
groot belang en is daarom in 2015 gestart met het project Stedelijk 
Groen. In het kader hiervan zijn energiebesparingen en een 
warmte-koude opslag gerealiseerd, waarmee het gebouw aan 
het Museumplein op een duurzame manier verwarmd en gekoeld 
wordt. In meerdere zalen wordt nu gebruikt gemaakt van energie-
zuinigere LED-verlichting. Het is het streven om in de toekomst 
alle TL- en halogeenverlichting te vervangen door LED. In 2017 
heeft het Stedelijk als tweede museum ter wereld het Breeam-NL 
In-Use certificaat behaald. Het certificaat wordt in 2019 verlengd. 
Dit jaar neemt het Stedelijk deel aan de Zero Waste Expeditie. 
Doel hiervan is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebrui-
ken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie. Ook 
wordt onderzocht of zonnepanelen geplaatst kunnen worden op 
het dak van het depot van het museum. Helaas blijkt dat vanuit 
verzekeringsoogpunt te kostbaar te worden. 
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EVENEMENTEN 

De verhuur van het museum als locatie voor evenementen vormt 
een extra inkomstenbron voor het Stedelijk. Er vinden uiteenlo-
pende activiteiten plaats in het museum: events voor partners, 
commerciële events en inhoudelijke evenementen die vanuit het 
museum georganiseerd worden.
In 2019 vinden in totaal 182 evenementen in het Stedelijk 
Museum plaats. Deze zijn verdeeld in 35 inhoudelijke evene-
menten, waaronder openingen, de Museumnacht en Rabo 
Familiedag (2018: 48) en 69 commerciële (partner) evenementen, 
van onder meer onze sponsors en zakelijke relaties (2018: 82). De 
extra inkomsten die commerciële evenementen genereren voor 
het museum stijgen met 23% ten opzichte van 2018. De bezetting 
groeit eveneens: in 2019 werken vijf medewerkers binnen de 
afdeling Evenementen.

Professionalisering

Het in 2018 gestarte professionaliseringstraject om de omzet van 
zakelijke verhuur te vergroten wordt in 2019 verder voortge-
zet. Er wordt hard gewerkt aan een betere inrichting van het 
reserverings systeem, een nieuwe opzet voor offertes en een 
vernieuwde website. Daarnaast worden de arrangementenboe-
ken van cateringpartners in lijn gebracht met de evenementen die 
het Stedelijk verzorgt. Ook wordt de samenwerking met andere 
leveranciers geoptimaliseerd. Hierbij wordt vooral gekeken naar 
hoe het Stedelijk en leveranciers elkaar kunnen versterken als 
partners met het oog op duurzaamheid, diversiteit en innovatie. 
Deze inspanningen werpen vruchten af: de inkomsten vanuit 
verhuur stijgen met bijna een kwart ten opzichte van vorig jaar.

Het Stedelijk als populaire locatie voor events, hier het Saint-Gobain Gala Event
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goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegd heden 
bestaat tussen het bestuur en de raad van toezicht. Daarom 
past het museum naast wet- en regelgeving de principes van de 
Governance Code Cultuur (de ‘Code’) en de Ethische Code voor 
musea en de Code Cultuursponsoring toe. Het Stedelijk toetst 
periodiek zijn werkwijze, statuten, website, jaarverslag en re-
glementen aan de Code. Medewerkers worden gestimuleerd de 
regels van de Code actief toe te passen. Ter ondersteuning van 
besluitvorming heeft het museum een project ‘ethisch kompas’ 
ingevoerd, waarbij voorkomende ethische dilemma’s worden 
besproken. Op de website van het Stedelijk staat een toelichting 
op het gehanteerde besturingsmodel.
De invulling van de in de Code genoemde ‘maatschappelijke 
doelstelling’ zal in de komende jaren nader onderzocht worden 
door een impact analyse. 

Fair Practice Code

Op 1 januari 2019 treedt de herziene Fair Practice Code (FPC) 
in werking. De FPC is een gedragscode voor ondernemen en 
werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf 
kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid 
en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt 
een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbe-
stendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt.
Goed opdrachtgeverschap en fair practice vloeien logischer-
wijs voort uit de kernwaarden van het Stedelijk. Hieronder 
vallen een marktconforme beloning voor de werknemers en 
opdracht nemers van het museum. Daarnaast werkt het Stedelijk 
door lopend met kunstenaars. Het museum hanteert daarbij de 
richtlijn kunstenaarshonoraria van Beeldende Kunst Nederland.

Andere ontwikkelingen

Vanuit inhoudelijk oogpunt krijgen educatieve programma-
onderdelen een grotere rol tijdens zakelijke evenementen. Naast 
de reguliere rondleiders kunnen ook Blikopeners ingezet worden 
om gasten tijdens evenementen te inspireren. 
Door meer communicatiemiddelen in het Engels aan te bieden 
en het team uit te breiden met een medewerker met internatio-
nale achtergrond en ervaring, wordt het internationale klantenbe-
stand uitgebreid met opdrachtgevers uit onder andere Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Spanje en zelfs de Verenigde Staten. 

HORECA EN MUSEUMWINKEL

Na het faillissement van horecapartner AHC in 2018 werkt het 
Stedelijk samen met de curator aan een overgang van het con-
tract naar een nieuwe partner, Vermaat Groep. Hiermee wordt 
de continuïteit van de horecavoorzieningen gegarandeerd. In 
september 2019 wordt het nieuwe horecaformat TEN Good Food 
Café geïntroduceerd. De omzet groeit en draagt bij aan de eigen 
inkomsten van het museum. Met Vermaat is voortdurend overleg 
om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. 
De winkel van het Stedelijk is een toonaangevende kunst boeken- 
en lifestylewinkel in Amsterdam en wordt gerund door de Duitse 
partner Walther König Verlag. Dit is tevens de partner bij het 
uitgeven van Stedelijk-publicaties. In 2019 stijgt de omzet van de 
winkel.

GOVERNANCE

Het Stedelijk vindt het belangrijk dat zijn taak op transparante, in-
tegere en verantwoordelijke wijze wordt uitgevoerd en dat er een 
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“Samen optrekken  
voor blije gasten” 

Bouke de Jong, general manager TEN

“Op 16 september 2019 vond de her-
opening van TEN plaats. Het voormali-
ge restaurant van het Stedelijk was toe 
aan een make-over: de resultaten lie-
pen terug, het interieur was verouderd 
en er was vanuit de markt behoefte 
aan een andere type horeca. 

TEN is dus heel anders. Het interieur 
is warm en uitnodigend, met veel 
planten. Onze kaart is geënt op young 
urban professionals, een doelgroep 
met een jonge mindset die iets 
anders wil dan de geijkte gerechten. 
We serveren veel vegetarische 
gerechten, versbereid met duurzame 
ingrediënten. 

Het was dus even wennen voor vaste 
bezoekers. De reacties waren talrijk 
– van grote complimenten tot diepe 
afschuw. Vooral het feit dat onze 
gerechten enige voorbereidingstijd 
vergen, leidde soms tot frustraties bij 
gasten. Door onder meer het plaatsen 
van een hostdesk en een tekst toe te 
voegen op de menukaart, konden we 
die verwachting beter managen.

Inmiddels zijn de kinderziekten eruit. 
We trekken samen met het Stedelijk 
op om de resterende aandachtspun-
ten op te pakken. Het contact is goed, 
we kunnen snel schakelen. Ik hoop 
dat we in 2020 weer veel bezoekers 
kunnen verwelkomen, die ons als 
blije gast verlaten. Daar doen we het 
tenslotte voor.”
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Alvaro Kinkelaar

“Soms wil een kunstenaar zijn kunstwerk recht hangen”
Op de voorgrond treden doet Alvaro 
Kinkelaar, hoofd beveiliging, niet 
graag. Liever blijven hij en zijn team op 
de achtergrond totdat er een reden is 
om in actie te komen.

“De meeste mensen staan er niet bij 
stil, maar de beveiliging is de grootste 
afdeling binnen het museum. Ons 
team telt zes teamleiders en circa 
vijftig beveiligers en medewerkers 
service en veiligheid. Als alles goed 
gaat, merk je ook zo min mogelijk 
van onze aanwezigheid. Veel van ons 
werk speelt zich namelijk achter de 
schermen af, op het depot, bijvoor-
beeld, of bij het begeleiden van een 
kunsttransport. We werken structureel 
samen met het Van Gogh Museum en 
het Rijksmuseum, met een gedeelde 
meldkamer. Ieder museum heeft 
zijn eigen mensen en eigen beveili-
gingsbeleid maar daar hangt deze 
meldkamer als paraplu boven. Alles 
wordt op afstand nauwlettend in de 
gaten gehouden.  

De basis van een goed beveiligings-
beleid is risico’s in kaart brengen en 
analyseren. Dat doen wij voor iedere 
tentoonstelling of evenement. Onze 
bevindingen bespreken we vervol-
gens met alle betrokken collega’s. Zo 
is het voor iedereen duidelijk hoe te 
handelen in bepaalde situaties. 

Maar natuurlijk zijn we er als beveili-
ging niet alleen om de kunstwerken 
te beschermen. We zijn er ook voor 
de veiligheid en gastvrije ontvangst 
van medewerkers en bezoekers. 

Dat vraagt om een andere aanpak. 
Daarom hebben we drie jaar geleden 
in samenwerking met de publieks-
service en vrijwilligers een beleid 
geformuleerd op basis van vier pijlers: 
samen, open, flexibel en inspirerend. 
Iedere nieuwe medewerker wordt 
hierin getraind, zodat we bezoekers 
veilig en gastvrij kunnen ontvangen. 
Daarnaast vinden we het belangrijk 
dat alle beveiligers enige kennis van 
de collectie hebben. Als bezoekers 
een vraag hebben, kunnen we ze dan 
doorverwijzen naar de juiste plek. 

Beveiligers op zaal hebben meestal 
een vaste plek. Op een gegeven 
moment herken je dan de vaste be-
zoekers. Het is heel mooi om te zien 
hoe iemand reageert als hij of zij weer 
een lievelingswerk ziet. Je hebt ook 
geregeld te maken met kunstenaars. 
Die komen soms binnen en willen 
dan even checken dat alles goed is 
of hun kunstwerk even recht hangen. 
Dat is ook de charme van ons vak. 
Maar meestal hebben we vooraf met 
elkaar om tafel gezeten om spelregels 
daarvoor af te spreken. Dan sta je 
tenminste niet voor verrassingen.”
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Medewerkers van het Stedelijk bouwen de tentoonstelling Kleurrijk Japan op
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2019 is opnieuw een intensief jaar voor mede-
werkers van het Stedelijk, met een interim-directie 
en een verbeterprogramma. Tijdens het jaar 
wordt een aantal verbetertrajecten opgepakt rond 
bijvoorbeeld leiderschap, projectmanagement 
en de financiële organisatie. Maar ook wordt de 
procedure rondom werving en selectie van nieuwe 
medewerkers aangepast om meer diversiteit in het 
personeels bestand te bevorderen. 
De geheel nieuwe Ondernemingsraad die in 2019 
van start gaat, wordt meteen betrokken bij de zeer 
belangrijke taak van de werving en selectie van de 
nieuwe directie. Deze directie treedt in december 
aan en gaat meteen van start met de ontwikkeling 
van een nieuwe visie voor het Stedelijk en bijbeho-
rend Kunstenplan voor de periode 2021-2024. 
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informatiecentrum, gedetacheerd door Pantar, het leer-werk-
bedrijf van de gemeente Amsterdam. Voor de meldkamer en bij 
de inzet van beveiligingspersoneel werkt het Stedelijk samen 
met het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum binnen het 
samenwerkingsverband PP10. Tot slot werkt het museum met 
ingehuurde professionals. De omvang en duur van de opdracht 
verschilt sterk per zzp’er, van het geven van een lezing tot het 
vervullen van een adviesopdracht van enkele maanden. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn geweldige ambassadeurs, die hun liefde voor 
het museum en de collectie delen met het publiek en met hun 
eigen omgeving. In 2019 werkt het Stedelijk met een enthousi-
aste en betrokken groep van circa vijftig mensen met diverse 
achtergronden, van wie de jongste 22 en de oudste 77 jaar is. 
De vrijwilligers worden ingezet bij activiteiten in het Rabo Lab, 
de Museumnacht en de Rabo Familiedag. Daarnaast zorgen zij 
voor een gastvrije ontvangst voor de leerlingen en studenten die 
jaarlijks het museum bezoeken. Een kleine groep vrijwilligers 
is geselecteerd en getraind als begeleider bij het Onvergetelijk 
Stedelijk-programma. 
Vrijwilligers hebben tevens een belangrijke rol als ‘kritische vrien-
den’ en ‘klankbord’. Ieder kwartaal organiseert de coördinator 
vrijwilligers een bijeenkomst om van hen te horen wat bij de 
bezoekers leeft, hoe het museum wordt ervaren en hoe het nog 
beter kan aansluiten bij de behoefte van het publiek. 

TALENTONTWIKKELING

Het Stedelijk hecht veel belang aan talentontwikkeling. 
Trainingen en opleidingen spelen een belangrijke rol om kennis 
op peil te houden en nieuwe vaardigheden te ontplooien. In 2019 

INTERNE ORGANISATIE

Het Stedelijk is een publiek museum. De openheid en transpa-
rante houding die dit met zich mee dient te brengen, zijn ook 
speerpunten binnen de interne organisatie. Zo ontstaat een 
omgeving waarin niet alleen bezoekers, partners en kunstenaars 
maar ook medewerkers zich fysiek en mentaal veilig voelen en 
waarin integer wordt omgegaan met mensen en middelen. 

Vaste medewerkers

De vaste medewerkers van het Stedelijk zijn de drijvende kracht 
achter het museum. Met hun collectieve expertise – veelal ook 
internationaal toonaangevend – weten zij ook in 2019 een boeien-
de en kwalitatieve programmering mogelijk te maken . 
In 2019 zijn er gemiddeld 182 vaste medewerkers, omgerekend 
gemiddeld 156,96 FTE. Dat is een kleine daling vergeleken met 
vorig jaar (gemiddeld 190 medewerkers/162,94 FTE). Veel van 
hen zijn hooggekwalificeerd en hebben ruime ervaring binnen 
hun vakgebied. De vaste medewerkers van het Stedelijk zijn zeer 
loyaal aan de organisatie: lange dienstverbanden komen vaak 
voor. Mede als gevolg hiervan hebben velen gedurende hun loop-
baan bij het museum verschillende functies vervuld. 
De gemiddelde leeftijd van medewerkers is met 42 jaar iets lager 
dan in 2018 (43 jaar). Er werken, net als eerdere jaren, significant 
meer vrouwen dan mannen in het Stedelijk: respectievelijk 104 
vs. 78. 

Tijdelijk personeel

Naast vaste medewerkers heeft het Stedelijk regelmatig be-
hoefte aan tijdelijke versterking. Zo zijn er in 2019 31 uitzend-
krachten, samen goed voor ongeveer 10 FTE. Ook werken er 
drie medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in het 



93

M
E

D
E

W
E

R
K

E
R

S

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 9

wo en vervullen een stage op de afdelingen Conservatoren 
& Onderzoek, Evenementen, Marketing & Communicatie, 
Development, Restauraties, Informatiecentrum en Educatie. 

ZIEKTEVERZUIM

De dalende trend die in 2016 begonnen is – toen het ziektever-
zuim 5,48% bedroeg – wordt ook in 2019 voortgezet: het ziekte-
verzuim is 4,62%. Het Stedelijk presteert goed ten opzichte van 
het landelijke gemiddelde, dat 5,2% bedraagt voor bedrijven met 
meer dan honderd werknemers. Ook het frequent verzuim is iets 
gedaald ten opzichte van 2018 en de jaren daarvoor, maar is ho-
ger dan gemiddeld in Nederland (1,52 versus 1,2 voor Nederland 
in 2018). 
Er vindt regelmatig overleg plaats met de bedrijfsarts over het 
verzuim. Leidinggevenden van afdelingen met een hoog verzuim 
worden begeleid om het ziekteverzuim te verlagen. Waar moge-
lijk wordt ook preventief actie ondernomen, om uitval door ziekte 
te voorkomen.

WETGEVING

Als in mei 2019 bekend wordt dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans 
(WAB) per 1 januari 2020 ingaat, start het Stedelijk meteen met 
de voorbereidingen. De wet heeft voor het museum gevolgen 
voor de medewerkers met een min-max-contract en het werken 
met medewerkers op payrollbasis. De OR en medewerkers van 
de beveiliging en de publieksservice ontwikkelen een andere 
manier van roosteren waardoor niet meer met min-max-contrac-
ten gewerkt hoeft te worden. Werken met medewerkers op pay-
rollbasis wordt verder teruggebracht. Enkele payrollmedewerkers 
wordt een contract bij het Stedelijk aangeboden.

volgen alle medewerkers een training, opleiding of cursus, vak-
gericht of ten behoeve van een loopbaanstap. Hieronder worden 
enkele bijzondere cursussen nader toegelicht.
Het leiderschapsprogramma is een belangrijk element in het 
trainingsaanbod in 2019. Dit traject is aan alle leidinggevenden 
en projectmanagers aangeboden om gezamenlijk meer inzicht te 
krijgen in leiderschapsstijlen, gespreksvaardigheden te oefenen 
en eigenaarschap te stimuleren. 
Bij het leiderschapsprogramma is gebruik gemaakt van de 
onlinetrainingen van Goodhabitz, die medewerkers van het 
Stedelijk sinds mei 2018 kunnen volgen. Naast de training 
coachend leidinggeven (onderdeel van het leiderschapsprogram-
ma) zijn onder meer de trainingen timemanagement en Engels 
populair. In totaal zijn in 2019 811 lessen gevolgd. 
Tot slot hebben alle medewerkers van de afdelingen Beveiliging 
en Publieksservice in navolging van de rest van de organisatie 
de workshops Ethisch Kompas gevolgd. In de workshops is 
uitgelegd welke codes en regelgeving op (medewerkers van) het 
Stedelijk Museum van toepassing zijn en zijn casussen uit de 
dagelijkse praktijk met elkaar besproken. 

Stagiairs

Het Stedelijk draagt ook bij aan talentontwikkeling in bredere zin, 
door mensen die een opleiding volgen de mogelijkheid te bieden 
om werkervaring op te doen. Deze stagiairs delen op hun beurt 
nieuwe kennis en inzichten met het museum. Zo ontstaat een 
win-win situatie. 
In 2019 lopen in totaal 51 studenten stage, verspreid over 
verschillende afdelingen. Een deel van deze student-stagiairs 
zijn van een kunst-gerelateerde opleiding zoals de Reinwardt 
Academie of een universitaire opleiding kunstgeschiedenis. 
De overige stagiairs komen óf van het mbo en zijn dan met 
name actief binnen de afdeling Beveiliging óf van het hbo en 
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(RvT) betrekt de OR al in een vroeg stadium bij een van de be-
langrijkste taken van het jaar: de procedure omtrent de werving 
en selectie van de nieuwe directeur en nieuwe zakelijk directeur. 
De gesprekken met de RvT vinden veelal plaats buiten reguliere 
overleggen om. Naast deze extra gesprekken is er in 2019 één 
officieel overleg met de RvT.
De OR heeft in 2019 zeven keer officieel vergaderd met de 
directie. Omdat er sprake is van een interim-directie is besloten 
om een RvT-lid bij iedere vergadering aan te laten sluiten om 
zodoende de continuïteit te waarborgen. Belangrijke onderwer-
pen die het afgelopen jaar zijn besproken binnen de OR en in het 
overleg met de directie zijn onder meer het nieuwe Kunstenplan 
2021-2024, de begroting, werving en selectie en het organigram.
De leden van de OR maken in 2019 deel uit van diverse advies-
groepen binnen de organisatie, zoals de adviesgroep HR-
systemen, Adviesraad Inclusie en Toegankelijkheid, de ARBO-
Commissie en de werkgroep Wet Arbeidsmarkt in Balans.

VERTROUWENSPERSOON 

Het Stedelijk heeft twee vertrouwenspersonen. De vertrouwens-
personen overleggen elke zes weken over binnengekomen 
meldingen, aandachtspunten in de organisatie en opleidings- en 
bijscholingsmogelijkheden. Daarbij wordt de vertrouwelijkheid 
van de melders altijd gerespecteerd.
Elk kwartaal vindt er overleg plaats tussen de vertrouwens-
personen en de Manager P&O. Hierbij worden lopende zaken 
besproken, alsmede (ongevraagde) adviezen vanuit de vertrou-
wenspersonen. De vertrouwelijkheid van melders wordt strikt in 
acht genomen.
In 2019 is er een melding in behandeling genomen en naar tevre-
denheid afgehandeld. De vertrouwenspersonen hebben tevens 
een aantal adviezen uitgebracht.

Samen met het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum laat het 
Stedelijk dit jaar een onderzoek uitvoeren naar een werkwijze om 
museumrondleiders in te zetten, in overeenstemming met de Wet 
DBA. Dit heeft ertoe geleid dat het Stedelijk besloten heeft om 
rondleiders in dienst te nemen, hetgeen in 2020 plaats zal vinden.  

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Het Stedelijk wil een divers personeelsbestand creëren zodat in alle 
lagen van de organisatie inclusie op een intrinsieke en sensitieve 
manier wordt geïntegreerd in het werkveld. Hierbij hoort een gezon-
de, inclusieve bedrijfscultuur waarin verschillen worden omarmd.
Begin 2019 heeft de interne Adviesraad Inclusie & Toegankelijkheid 
zijn advies om het Stedelijk diverser, toegankelijker en inclusiever 
te maken aan de directie overhandigd. Enkele punten daaruit zijn 
in 2019 doorgevoerd. Zo wordt het bureau Colourful People inge-
zet om meer kandidaten met verschillende achtergronden te be-
reiken bij de werving van nieuwe medewerkers. Vooruitlopend op 
de officiële invoering op 1 januari 2020, wordt bij de selectieproce-
dure gebruik gemaakt van de Rooney Rule. Hierbij wordt tenmin-
ste één persoon met een diverse achtergrond uitgenodigd voor 
een gesprek. Voor stagiairs wordt sinds dit jaar ook geworven op 
portals die jongeren met een diverse achtergrond bereiken.
Het Stedelijk beseft dat het de eerste stappen zet naar een echt 
inclusieve organisatie. In 2020 zullen diversiteit en inclusie hoog 
op de agenda blijven staan. 

OR

In 2019 start een geheel nieuwe Ondernemingsraad (OR) . Aan 
het begin van het jaar zijn digitale verkiezingen gehouden, met 
een hoog opkomstpercentage van 89%. De raad van toezicht 
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“Ik geniet van 
gesprekken met 

bezoekers” 
Doortje de Haan, vrijwilliger

“Al vijf jaar ben ik vrijwilliger bij het 
Stedelijk. Hiervoor deed ik vrijwilli-
gerswerk bij museum Jan van der Togt 
in Amstelveen. Als kunstenaar werk 
ik veel alleen. Dit is een leuke manier 
om onder de mensen te komen en 
tegelijkertijd mijn nieuwsgierigheid 
naar hedendaagse en moderne kunst 
te voeden.

Ik werk iedere donderdag- en 
vrijdagochtend. Als vrijwilliger doe 
je verschillende taken, van groepen 
scholieren begeleiden tot baliedienst 
in de entree. Het is afwisselend werk 
binnen een heel leuk team. Veel van 
ons zijn (oud-) docent of kunstenaar. 

De gesprekken met bezoekers vind 
ik het allerleukst. Met een meneer 
uit Denemarken, bijvoorbeeld, die 
stukken (design) bestek uit zijn eigen 
collectie aanbood om die van het 
Stedelijk compleet te maken. Of 
samen met een slechtziende mevrouw 
het kunstwerk van Petra Blaisse in het 
entreegebied op de tast ontdekken. 
Vaak vraag ik mensen: welk werk zou 
je mee willen nemen naar huis? Voor 
mij is dat L’accord bleu van Yves Klein. 
Ik vind die kleur blauw prachtig!” 

Doortje de Haan
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15
Blikopeners

104
vrouwen

42
gem. leeftijd

78
mannen

165
Blikopeners

totaal 
 (huidige plus  

alumni)

51
stagiairs50

vrijwilligers
(22–77 jaar)

156,96
fte

Facts & figures

182
vaste 

medewerkers
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Inez Blanca van der Scheer

“We moeten het hokjesdenken ontstijgen”
Om een museum te zijn voor 
iedereen, besteedt het Stedelijk veel 
aandacht aan diversiteit en inclusie. 
Intersectionaliteit speelt een grote rol. 
Inez Blanca van der Scheer, projectlei-
der STUDIO i, legt uit waarom.

“Amsterdam is een superdiverse 
stad en alle Amsterdammers moeten 
zich welkom – zo niet vertegenwoor-
digd – voelen in het Stedelijk. Dat 
is ons streven. Om diversiteit en 
inclusie binnen de museumwereld te 
bevorderen, werken we al sinds 2017 
samen met het Van Abbemuseum 
binnen STUDIO i. Binnen dit project 
ontwikkelen we programma’s voor 
verschillende doelgroepen, om het 
museumbezoek te stimuleren. Een 
mooi voorbeeld is de ‘Onvergetelijk 
Museumtafel’ voor mensen met de-
mentie en hun begeleiders, die inmid-
dels in zeshonderd  zorginstellingen 
is geïntroduceerd. Daarnaast geven 
we ook trainingen over verschillende 
aspecten van diversiteit en inclusie 
binnen de museumwereld.

Sinds vorig jaar staat het werk van 
STUDIO i in het teken van intersecti-
onaliteit. Het uitgangspunt is dat ie-
dereen een gelaagde identiteit heeft. 
Je bent niet alleen vrouw of alleen 
transgender of alleen van allochtone 
afkomst: de verschillende onderdelen 
van je identiteit beïnvloeden elkaar. 
Dat maakt je als mens uniek. Op de 
kruispunten van die verschillende on-
derdelen vind je, soms onverwachte, 
raakvlakken met anderen. Door de 
overeenkomsten te benadrukken in 

plaats van alleen de verschillen te 
zien, kun je mensen op een mooie 
manier met elkaar te verbinden.

Afgelopen jaar heeft het Stedelijk 
meerdere activiteiten georganiseerd 
met intersectionaliteit als thema, zoals 
een kenniscafé over het onderwerp en 
de avond ‘Queer is not a manifesto’ 
waarbij de intersectionaliteit ‘queer’ 
en ‘mensen van kleur’ centraal 
stond. Maar het thema sloot ook heel 
goed aan bij een tentoonstelling als 
Chagall, Picasso, Mondriaan, e.a.: 
Migranten in Parijs. De verschillende 
stemmen die te horen waren bij de 
audiotours maakten duidelijk dat je 
niet kunt spreken van ‘de migrant’ en 
maakten een mooie koppeling met het 
heden.

Intersectionaliteit is nauw verbonden 
met meerstemmigheid. Het Stedelijk 
doet veel moeite om die te borgen 
in alle activiteiten. Bijvoorbeeld door 
programmering niet voor maar met 
verschillende groepen te ontwikkelen. 
We beseffen dat we als museum 
nog een lange weg te gaan hebben 
om echt divers en inclusief te zijn. 
Maar de initiatieven die het Stedelijk 
ontplooit, laten hopelijk zien dat het 
ons menens is en dat we meer willen 
dan een mooi beleid op papier: we put 
our money where our mouth is.”
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HOOFDSTUK 10:
Financiën

37%
 eigen inkomsten 

€ 30.478.947
baten

€ 30.466.692 
lasten
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Het Stedelijk voorziet voor 37 procent in zijn eigen 
inkomsten uit kaartverkoop, bijdragen van fondsen, 
sponsoren en particulieren. Daarnaast ontvangt het 
museum in het kader van het Kunstenplan 2017-
2020 subsidie van de gemeente, die eigenaar is 
van collectie en gebouw. In dit hoofdstuk worden de 
inkomsten en uitgaven verant woord en toegelicht.
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hebben ertoe geleid dat er een gebeurtenis na balansdatum 
heeft voorgedaan waarvan de totale financiële gevolgen op dit 
moment nog niet te overzien zijn. Voor de organisatie betekent 
dit een flink verlies van inkomsten en afhankelijk van de duur van 
de maatregelen een herziening van ons tentoonstellingen – en 
educatieprogramma’s.  De organisatie heeft voldoende liquiditeit 
en is voldoende solvabel om het verlies vooralsnog op te vangen 
en daarom komt de continuïteit vooralsnog niet in gevaar.

Regelgeving subsidiebeschikking

In het kader van het Kunstenplan 2017–2020 is subsidie verleend 
door middel van een beschikking van het college van burge-
meester en wethouders en de hierin opgenomen prestatieafspra-
ken, met inachtneming van het activiteitenplan, ondernemings-
plan 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. 

KUNSTENPLAN 2017 – 2020 

In het kader van het Kunstenplan 2017–2020 is in december 
2017 door de gemeente de subsidie toegekend voor 2019. Het 
museum ontvangt een periodieke Kunstenplansubsidie van 
€ 19.214.222, waarvan € 6.497.368 wordt verrekend met de 
huur, € 202.062 is toegekend voor de gemeentelijke kunstaan-
kopen en een eenmalig bedrag van € 2.310 in het kader van 
het beleidskader cultureel beleggen. Dit bedrag is inclusief een 
nominale bijstelling van 2,8 procent. Van de exploitatiesubsidie 

JAARVERSLAG

Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag is er sprake van 
een wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Op 13 maart 
2020 heeft het Stedelijk, als gevolg van overheidsmaatregelen 
ter bestrijding van de verspreiding van het virus, het museum 
gesloten. De financiële impact van de coronacrisis is nog niet in 
te schatten omdat er veel onzekerheid is over de duur en aard 
van de getroffen maatregelen. Het Stedelijk heeft daarom een im-
pact-analyse opgesteld waarin diverse scenario’s zijn uitgewerkt. 
Daarnaast zijn in de scenario’s te treffen maatregelen en bezui-
nigingen verwerkt en is tevens een analyse gemaakt voor welke 
steunmaatregelen van de overheid het Stedelijk in aanmerking 
komt. Dat de coronacrisis een grote impact gaat hebben, is zeker. 
Op basis van de huidige situatie en de opgestelde risicoanalyse 
gaat het museum er vanuit dat het de impact van deze crisis kan 
opvangen en ziet daarom geen direct risico voor de continuïteit. 

TOEGEPASTE REGELGEVING BIJ DE JAARREKENING 

De jaarrekening voor het boekjaar dat is geëindigd op 31 decem-
ber 2019 is opgenomen op de pagina’s 104-143 van dit verslag. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans, staat van baten en las-
ten over 2019 en het kasstroomoverzicht 2019. De jaarrekening is 
opgesteld in overeenstemming met Richtlijn Jaarverslaggeving 
640 Organisaties zonder winststreven, die uitgegeven is door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Continuïteit

In maart 2020 heeft het museum naar aanleiding van de 
uitbraak van het coronavirus maatregelen getroffen, geheel in 
lijn met de voorschriften vanuit de overheid. Deze maatregelen 
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als het Stedelijk zijn de liquiditeits- en solvabiliteitsra tio’s belang-
rijke graadmeters. Het Stedelijk beschikt over een voldoende 
liquiditeitspositie; rekening houdend met de saldi aan liquide 
middelen, uitstaande vorderingen en uitstaande kortlopende 
schulden bedraagt de liquiditeitspositie ultimo 2019 € 11,3 miljoen 
(ultimo 2018 bedroeg deze € 8,3 miljoen). 
Op basis van de verhouding tussen het eigen vermogen en 
het totale vermogen bedraagt de solvabiliteitsratio ultimo 2019 
25 procent; ultimo 2018 be droeg deze 31 procent. De ratio is 
verslechterd in 2019. Het vermogen is nagenoeg gelijk gebleven, 
maar het balanstotaal is met ongeveer € 3 miljoen toegeno-
men. Het balanstotaal is hoger door de toename van de liquide 
middelen, terwijl aan creditkant de kortlopende schulden en de 
voorzieningen zijn toegenomen. 

FINANCIERINGSBEHOEFTE 

Het Stedelijk is voor de financiering van de activiteiten aange-
wezen op subsidies, publieksinkomsten en sponsorbij dragen, er 
wordt geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. Voor toekom-
stige risico’s in de exploitatie heeft het museum als minimale ge-
wenste omvang van het eigen vermogen 50 procent van de lonen 
en salarissen geformuleerd. Voor 2019 is deze ratio 50 procent. 
In maart 2020 heeft de overheid in het kader van de uitbraak 
van het coronavirus maatregelen getroffen. Deze maatregelen 
hebben ertoe geleid dat het museum (tijdelijk) zijn deuren heeft 
moeten sluiten. De financiële gevolgen van deze maatregelen zijn 
niet te overzien. De organisatie heeft voldoende liquiditeit en is 
voldoende solvabel om het verlies vooralsnog op te vangen.

is € 1.552.916 per jaar bestemd voor de naleving van het meer 
jaren onderhoudsplan (MOP). Besteding betreft voornamelijk on-
derhoud aan installaties en bouwkundige zaken, en het vormen 
van een voorziening voor vervangingsinvesteringen. In 2017 heeft 
een inspectie naar 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

€ 12.175.791 € 12.512.482 

HUURSUBSIDIE € 6.377.290 € 6.497.368 

GEMEENTELIJKE  
AANKOPEN

€ 196.558 € 202.062 

TOTAAL € 18.749.639 € 19.211.912 

VERMOGENSPOSITIE

Het eigen vermogen van het Stedelijk bestaat uit een continuï-
teitsreserve, bestemmingsreserve en bestemmings fondsen. De 
continuïteitsreserve heeft een bufferfunctie en kan worden aan-
gesproken als het museum geconfronteerd wordt met calamitei-
ten en de financiële consequenties daarvan. De omvang van de 
continuïteitsreserve dient de continuïteit van de bedrijfsvoering 
van het Stedelijk op korte en op lange termijn te waarborgen. Het 
exploitatieresultaat over 2019 bedraagt € 9.945 (positief). Over 
2018 bedroeg het exploitatie resultaat € 4.011 negatief. 
Als minimale ge wenste omvang van het eigen vermogen is in 
het verleden een streefwaarde van 50 procent van de lonen en 
salarissen (exclusief sociale lasten) gefor muleerd. Het huidige 
percentage van het eigen vermogen betreft 50 procent van deze 
personele lasten (2018: 50 procent). 
Bij het beschouwen van de financiële positie van een instelling 
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VERWACHTING VOOR 2020

Voor 2020 is er een begroting vastgesteld die op € 0 uit komt. 
In deze begroting is uitgegaan van 650.000 bezoekers en is er 
optimisme ten aanzien van de bijdragen van sponsoren, dona-
teurs en fondsen.

De lastenkant van de begroting is een optelsom van de budget-
ten voor reguliere/structurele kostenposten, voor een deel geba-
seerd op ervaringscijfers uit 2019 en voor een deel gebaseerd op 
actuele ontwikkelingen en gehonoreerde begrotingswensen van 
de budgethouders.
Door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, zijn sponso-
ren, donateurs en fondsen terughoudender geworden. Door de 
aanstelling van een nieuw artistiek directeur en zakelijk directeur 
eind 2019 is de verwachting dat de relaties met sponsoren en 
donateurs weer zal verbeteren. 

Met ingang van maart 2020 is de situatie dramatisch veranderd. 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de 
overheid ingrijpende maatregelen moeten treffen. Hoe lang deze 
maatregelen van kracht blijven is op dit moment niet bekend. 
Wat de financiële impact voor het museum zal zijn is, gezien de 
onzekerheid van dit moment, afhankelijk van het tijdstip waarop 
bezoekers weer mogen worden ontvangen.  
Er wordt binnen het museum hard gewerkt aan verschillende 
scenario’s om inzicht in de gevolgen van deze maatregelen te 
verkrijgen en maatregelen te treffen om deze gevolgen zo be-
perkt mogelijk te houden. 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Het resultaat over 2019 komt uit op € 9.945 positief. 
Binnen het Kunstenplan 2017–2020 is in totaal vanaf de herope-
ning in 2012 rekening gehouden met 2,4 miljoen bezoe kers (ge-
middeld 600.000 bezoekers per jaar). In 2019 bezochten 667.447 
bezoekers het museum. 
De ambities van het Stedelijk op het gebied van tentoon-
stellingen, onderzoek en educatie worden mede bekostigd uit 
eigen inkomsten. Het museum committeert zich aan een eigen 
begrote inkomstennorm van 34 procent. In 2019 bedraagt deze 
37 procent (2018: 38 procent). De daling wordt veroorzaakt door 
de afname van de sponsoring en bijdragen van donateurs en 
fondsen. Het subsidiebedrag ten behoeve van de exploitatie be-
draagt over 2019 € 12.512.482. Hiervan is € 1.552.916 (12 procent) 
bestemd voor het naleven van het meer jaren onderhoudsplan 
(MOP). 

RISICO-MATRIX

Het Stedelijk werkt met een risico-matrix waarin de belangrijk-
ste potentiële risico’s van de organisatie zijn benoemd. Naast 
de kans op en de mogelijke impact van de betreffende risico’s 
wordt aangegeven welke beheersmaatregelen zijn genomen 
om te voorkomen dat de risico’s zich voordoen, danwel welke 
maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen van een 
eventuele schade te beperken en te beheersen in het geval de 
risico’s zich daadwerkelijk voordoen.
De risicomatrix wordt periodiek besproken in het management-
team en geëvalueerd door het bestuur en de raad van toezicht. 
De belangrijkste risico’s hebben te maken met financiering, 
politiek en de reputatie van het museum. 
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STEDELIJK MUSEUM FONDS

Ten aanzien van de financiële resultaten van het Stedelijk 
Museum Fonds verwijzen wij naar het jaarverslag van het fonds.

BEGROTING 2020

BATEN

Directe opbrengsten  € 8.672.111 

Indirecte opbrengsten  € 483.291 

Totaal opbrengsten  € 9.155.402 

Subsidie gemeente Amsterdam  € 19.498.426 

Bijdrage uit private middelen  € 2.387.568 

Totaal subsidies/bijdragen  € 21.885.994 

TOTAAL BATEN  € 31.041.396 

LASTEN

Salarislasten  € 13.060.500 

Huisvestingslasten  € 10.322.331 

Overige lasten  € 7.658.565 

TOTAAL LASTEN  € 31.041.396 

SALDO UIT GEWONE

BEDRIJFSVOERING  € - 

Saldo rentebaten/-lasten

Saldo bijzondere baten/lasten

EXPLOITATIERESULTAAT  € - 



STEDELIJK MUSEUM

JAAR-
REKENING

2019

AMSTERDAM
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JAARREKENING 2019
BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA Ref. 31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

Materiële vaste activa 1. 914.796 1.157.430

Vlottende activa 2.

Voorraden 2.1 63.754 71.179

Vorderingen 2.2

Onderhanden Projecten 178.239 155.823

Nog te ontvangen bijdragen 298.974 271.319

Debiteuren 942.442 1.334.139

Opbrengsten entree 568.101 21.122

Vooruitbetaalde bedragen 105.761 46.437

Belastingen 623.179 764.535

Overige vorderingen 298.451 447.553

3.015.147 3.040.928

Liquide middelen 3. 11.288.971 8.249.647

Totale Activa 15.282.668 12.519.184

PASSIVA Ref. 31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

Eigen vermogen 4.

Continuïteitsreserve 4.1 2.113.078 2.227.730

Bestemmingsreserves 4.2 1.000.000 1.000.000

Bestemmingsfondsen 4.3 751.231 626.634

3.864.309 3.854.364

Voorzieningen 5.

Personeel 5.1 559.984 485.669

Groot onderhoud 5.2 3.544.930 3.078.239

Verliesverlatend contract 5.3 1.104.829 0

5.209.743 3.563.908

Langlopende schulden 6. 211.716 279.107

Kortlopende schulden 7.

Crediteuren 2.233.236 1.992.938

Reservering vakantiedagen en overuren 431.875 355.753

Vooruitontvangen bijdragen 280.929 157.005

Belastingen en sociale premies 427.100 407.916

Overige schulden 2.623.760 1.908.193

5.996.900 4.821.805

Totale Passiva 15.282.668 12.519.184
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BATEN
Realisatie  

2019
Begroting 

2019
Realisatie  

2018

€ € € 

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten 7.032.704 7.253.495 7.183.351

Sponsorinkomsten 692.974 837.160 836.336

Overige Inkomsten 787.797 725.000 866.437

Indirecte opbrengsten 913.353 503.100 646.595

Totaal Opbrengsten 9.426.828 9.318.755 9.532.719

Subsidie gemeente Amsterdam 19.211.912 19.211.917 18.749.639

Overige subsidie uit publieke middelen

Structueel 0 0 0

Incidenteel 324.907 212.320 240.631

Bijdragen uit private middelen 1.515.300 1.636.520 1.849.705

Totaal Subsidies/Bijdragen 21.052.119 21.060.757 20.839.975

TOTAAL BATEN 30.478.947 30.379.512 30.372.694

LASTEN

Personeelskosten 11.831.571 13.106.300 12.598.237

Huisvestingslasten 10.171.091 10.204.077 9.705.564

Aankopen 452.775 250.000 230.877

Afschrijvingen 218.245 380.700 160.657

Overige lasten 7.793.010 7.069.100 7.668.526

TOTAAL LASTEN 30.466.692 31.010.177 30.363.861

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 12.255 -630.665 8.833

Saldo rentebaten/-lasten -2.310 -12.844

Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 9.945 -630.665 -4.011

Mutatie Continuiteitsreserve -114.652 -630.665 68.431

Mutatie bestemming coll. Inrichting

Mutatie bestemming coll. Restauratie -50.000 -50.000

Mutatie bestemming Herinrichting -89.000

Mutatie bestemming GKA 174.597 66.558

9.945 -630.665 -4.011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
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2019 2018

€ €

Exploitatieresultaat 12.255 8.833

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen materiële vaste activa 336.923 253.693

- Mutaties voorziening groot onderhoud 466.691 359.597

- Mutaties voorziening personeel 74.315 -126.494

- Mutaties voorziening verlieslatend contract 1.104.829 0

Veranderingen in werkkapitaal

- Mutatie vlottende activa 33.206 2.566.654

- Mutatie kortlopende schulden 1.175.095 -1.880.445

- Mutatie langlopende schulden -67.391 -222.679

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.135.923 959.159

- Mutatie financiële baten -2.310 -12.844

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.133.613 946.315

Investeringen materiële vaste activa -94.289 -197.321

Ontvangen investeringsbijdragen 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -94.289 -197.321

Totale kasstroom 3.039.324 748.994

Mutatie liquide middelen 3.039.324 748.994

Saldo liquide middelen per 1 januari 8.249.647 7.500.654

Saldo liquide middelen per 31 december 11.288.971 8.249.647
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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.
De vergelijkende cijfers zijn niet gewijzigd en er hebben geen wijzigingen plaats-
gevonden in de grondslagen.

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. 

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
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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.
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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.
 
Vreemde valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presenta-
tievaluta van de Stichting Stedelijk Museum Amsterdam.  
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarreke-
ning 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 afschrij-
vingen 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 vervaardigings-
prijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrij-
vingen gedurende 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 boek-
waarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 
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.
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VAN ACTIVA EN PASSIVA

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 
tentoonstelling verbonden (begrote) kosten als de op deze tentoonstelling betrek-
king hebbende opbrengsten (met name sponsoropbrengsten of bijdragen van 
fondsen). De marketingkosten worden genomen in het jaar waarop het betrekking 
heeft.

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. 

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.
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VAN ACTIVA EN PASSIVA

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. 

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplich-
tingen 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 afwikke-
ling 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 
basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald. De 
premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden 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.

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft de pensioenregeling onderge-
bracht 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 van 
oud-werknemers die de organisatie hebben verlaten na de reorganisatie van 
2012. Deze wordt gewaardeerd tegen de nominale waarden van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. 
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VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de ver-
wachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voor-
ziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salaris stijgingen en 
de blijfkans van de toekomstige jubilaris. 

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.



114

JAARREKENING 2019
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET 

EXPLOITATIERESULTAAT

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 entreeopbrengsten 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, 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 
volgens 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 pensioenvoorzie-
ning is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedra-
gen die noodzakelijk 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.
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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.

Continuïteit 
In maart 2020 heeft het museum naar aanleiding van de uitbraak van het 
coronavirus maatregelen getroffen, geheel in lijn met de voorschriften vanuit 
de overheid. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat er een gebeurtenis na 
balansdatum heeft voorgedaan waarvan de totale financiële gevolgen op dit 
moment nog niet te overzien zijn. Voor de organisatie betekent dit een flink verlies 
van inkomsten en afhankelijk van de duur van de maatregelen een herziening van 
ons tentoonstellingen – en educatieprogramma’s.  De organisatie heeft voldoende 
liquiditeit en is voldoende solvabel om het verlies vooralsnog op te vangen en 
daarom komt de continuïteit vooralsnog niet in gevaar.
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KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmid-
delen 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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PER 31 DECEMBER 

ACTIVA

1. Materiële vaste activa 

Gebouw 
inrichting

Inventaris Inventaris 
kunstdepot

IT 
- apparatuur

Totaal

€ € € € €

1 januari 2019

Aanschafwaarde 838.827 755.059 172.099 418.782 2.184.767

Cumulatieve afschrijvingen -171.659 -493.626 -158.875 -203.177 -1.027.337

Boekwaarde 667.168 261.433 13.224 215.605 1.157.430

Mutaties 2019

Investeringen 64.108 0 0 30.181 94.289

Desinvesteringen 0 0 0 0

Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 0

Afschrijvingen -180.456 -72.425 -7.273 -76.769 -336.923

-116.348 -72.425 -7.273 -46.588 -242.634

31 december 2019

Aanschafwaarde 902.935 755.059 172.099 448.963 2.279.056

Cumulatieve afschrijvingen -352.115 -566.051 -166.148 -279.946 -1.364.260

Boekwaarde 550.820 189.008 5.951 169.017 914.796

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

De investering in 2019 bij gebouwinrichting betreft een aanpassing op de afreke-
ning op de bouwkundige aanpassingen bij de herinrichting van BASE.  
 
De investering van de IT-apparatuur betreft de aanschaf van diverse laptops 
voor de directie en MT ad € 12.730, vijf mobiele telefoons ad € 3.220, een vijftal 
netwerkswitches ad € 7.475 en drie Boca printers voor bij de kassa € 6.756.
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2. Vlottende activa 

2.1 Voorraden 

31 december 
2019

31 december 
2018

€ € 

Voorraden 63.754 71.179

63.754 71.179

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

2.2 Vorderingen 

31 december 
2019

31 december 
2018

€ € 

Onderhanden Projecten 178.239 155.823

Nog te ontvangen bijdragen 298.974 271.319

Debiteuren 942.442 1.334.139

Opbrengsten entree 568.101 21.122

Vooruitbetaalde bedragen 105.761 46.437

Belastingen 623.179 764.535

Overige vorderingen 298.451 447.553

3.015.147 3.040.928

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

De nog te ontvangen bijdragen betreft de bijdragen van fondsen voor activiteiten 
en/of projecten binnen het Stedelijk Museum die wel zijn toegezegd, maar nog 
niet uitbetaald. De post belastingen betreft een te vorderen bedrag van de belas-
tingdienst voor de omzetbelasting periode december 2019. 
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3. Liquide middelen

De liquide middelen zijn per direct opeisbaar. 

31 december 2019 31 december 2018

€ € 

Kas 76.145 199.788

Rabobank rekening courant 6.106.835 2.862.464

Paypal account 4.697 86.371

6.187.677 3.148.623

Rabobank spaarrekening 5.101.294 5.101.024

11.288.971 8.249.647

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

Bestemming 
 reserves

Bestemmings 
fondsen

Totaal

Stand per 1 januari 2019 2.227.730 1.000.000 626.634 3.854.364

Mutatie bestemming saldo 2019 -114.652 124.597 9.945

Stand per 31 december 2019 2.113.078 1.000.000 751.231 3.864.309

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 belemme-
ring door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel 
waarvoor het Stedelijk Museum is opgericht. Deze reserve wordt aangehouden 
om de continuïteit van het museum op langere termijn te waarborgen.  
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4.2 Bestemmingsreserves 
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt: 

Tentoonstellingen

Stand per 1 januari 2019 1.000.000

Onttrekking bestemming saldo 2019 0

Stand per 31 december 2019 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 en Aankopen zijn in 2017 volledig benut.

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 be-
stemmingsreserve en zal in de komende jaren besteed worden conform het doel 
hiervan. In 2019 is er geen onttrekking aan de reserve geweest.   

4.3 Bestemmingsfondsen 
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 

Collectie 
Restauratie Herinrichting

Gemeentelijke 
Kunst 

Aankopen Totaal

Stand per 1 januari 2019 50.000 283.712 292.922 626.634

Mutatie bestemming saldo 2019 -50.000 0 174.597 124.597

Stand per 31 december 2019 0 283.712 467.519 751.231

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 do-
nateur ten behoeve van restauratie aan de collectie. In 2019 is het restant bedrag 
van € 50.000 uit het fonds onttrokken.

De bestemmingsfonds Herinrichting betreft ontvangsten van een donateur ten 
behoeve van de herinrichting voor de bibliotheek (€ 100.000) en het nog niet 
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bestede bedrag van Stedelijk Museum Fonds ten behoeve van de herinrichting 
gebouw (€ 183.712). In 2019 is er niets aan het bestemmingsfonds onttrokken.

De bestemmingsfonds Gemeentelijke Kunstaankopen betreft de jaarlijkse 
ontvangst van subsidie van de gemeente Amsterdam voor de periode 2017, 2018 
en 2019 voor het aankopen van kunst. Besteding door het Stedelijk Museum 
vindt om het jaar plaats. De nog niet bestede middelen over 2017, 2018 en 2019 
bedragen resp. € 68.899, € 196.558 en € 202.062 worden toegevoegd aan de 
bestemmingsfonds gemeentelijke kunstaankopen.  

5. Voorzieningen 

De Voorzieningen bestaan uit de posten personeel en groot onderhoud. Het 
verloop is als volgt: 

5.1
Personeel

Algemeen Langdurig 
zieken

Reorganisatie Totaal 
personeel

Stand per 1 januari 2019 109.052 0 376.617 485.669

Dotaties 1.988 134.514 0 136.502

Mutaties/Onttrekkingen 0 0 -62.187 -62.187

Vrijval voorziening

Stand per 31 december 2019 111.040 134.514 314.430 559.984

De voorziening personeel algemeen (5.1) is gevormd voor de te verwachten 
uitkeringen aan (ex-)personeel. Deze voorziening bestaat voornamelijk uit de 
jubileumuitkeringen.

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 2019 bedraagt  
€ 62.187 en bestaat naast de BWW uit verplichte pensioenafdracht. 

5.2  
Groot onderhoud

5.3  
Voorziening Kirchner 
Nolde tentoonstelling Totaal

Stand per 1 januari 2019 3.078.239 0 3.078.239

Dotaties 474.996 1.104.829 1.579.825

Mutaties/Onttrekkingen -8.305 -8.305

Vrijval voorziening 0

Stand per 31 december 2019 3.544.930 1.104.829 4.649.759
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Vanaf het boekjaar 2013 is een voorziening groot onderhoud (5.2) gevormd. De 
dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan 
(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 2019 bedroeg deze subsidie € 1.552.916. De onttrek-
king in 2019 betrof onderhoudskosten van zowel het depot als het museum. Een 
deel van de werkzaamheden m.b.t. het onderhoud meegenomen in de MOP voor 
2019, zijn na inspectie doorgeschoven naar 2020. 

De voorziening Kirchner & Nolde tentoonstelling betreft het volgende. 
SMA heeft op 31 juli 2019 een overeenkomst met Statens Museum for Kunst 
(SMK) afgesloten voor een Kirchner & Nolde Exhibition. Deze tentoonstelling zal 
door SMK in de periode februari tot en met mei 2021 en door SMA in de periode 
juli tot en met oktober 2021 gepresenteerd worden. De voorbereiding voor deze 
tentoonstelling is in volle gang.

Het budget van SMA voor jaarlijks te organiseren tentoonstellingen bedraagt 
circa € 2,5 miljoen per jaar en beslaat alle in een kalenderjaar te organiseren 
tentoonstellingen. De begroting van de Kirchner & Nolde tentoonstelling overstijgt 
het beschikbare jaarlijkse budget en zal, mede als gevolg van het ontbreken van 
externe funding, een onderdekking ten bedrage van € 1,2 miljoen opleveren. Deze 
voorzienbare onderdekking is in het boekjaar 2019 ten laste van de tentoonstel-
lingskosten gebracht en in een voorziening per 31 december 2019 opgenomen.

6. Langlopende schulden  
 

31 december 2019 31 december 2018

€ € 

Stand 1 januari 372.143 627.288

Af: correctie langlopende lening 51.287 -162.109

Af: aflossing langlopende lening -105.857 -93.036

317.573 372.143

Bij:

Ten behoeve van kunstcollectie

Sponsoring

317.573 372.143

Naar kortlopende schulden -105.857 -93.036

Stand 31 december 211.716 279.107
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De langlopende schuld betreft 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 afschrijvingster-
mijn van de investering.   
In 2019 heeft er een correctie plaatsgevonden op de investering van € 76.929.

7. Kortlopende schulden 

31 december 2019
€

31 december 2018 
€

Crediteuren 2.233.236 1.992.938

Reservering vakantiedagen en overuren 431.875 355.753

Vooruitontvangen bijdragen 280.929 157.005

Belastingen en sociale premies 427.100 407.916

Overige schulden 2.623.760 1.908.193

5.996.900 4.821.805

In 2019 zijn de crediteuren voornamelijk hoger door nog te betalen bruikleenver-
goeding € 200.000. 
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 vakantietoeslag, vooruit gefactu-
reerde opbrengsten. 
De specificatie van de overige schulden is als volgt: 

31 december 2019  
€

31 december 2018
€

Onroerend Zaakbelasting 684.000 650.500

Aankoop kunstwerken 234.800 0

Kortlopende deel langlopende schuld 105.857 93.036

Pensioenen 120.790 114.255

Reservering vakantiegeld 304.763 280.645

Vooruitgefactureerde omzet 240.630 164.381

Nog te ontvangen kostenfacturen 932.920 605.376

2.623.760 1.908.193

TOELICHTING OP DE BALANS  
PER 31 DECEMBER
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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 2020 bedraagt € 19.498.959 (beschikking nummer SBA-
021909 gedateerd 20 december 2019).  
 
De panden aan het Museumplein en het depot (gelegen aan de Gyroscoopweg) 
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 museum-
gebouw, 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, Kunst en Cultuur 
(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 aan de Gyroscoopweg 15, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, 
sectie N, nr. 4251 en 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 opzegging tegen het einde van een huur-
periode 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 terugbetaald. Per 31 december 2019 bedragen de financiële risico’s van 
deze schenkingsconstructies in totaal circa € 14.882. 
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Huisvesting gerelateerde lasten 
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van huisvesting als volgt te 
specificeren: 

Te betalen: €

Binnen één jaar 7.371.624 

Tussen een jaar en vijf jaar 29.124.715 

Meer dan vijf jaar 7.481.864 

Totaal 43.978.204 
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8. Directe opbrengsten 
De directe opbrengsten worden als volgt onderverdeeld: 

Realisatie 2019  
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Publieksinkomsten 7.032.704 7.253.495 7.183.351

Sponsorinkomsten 692.974 837.160 836.336

Overige Inkomsten 787.797 725.000 866.437

8.513.475 8.815.655 8.886.124

Hieronder volgen de specificaties:  

8.1 Publieksinkomsten: 

Realisatie  2019
€

Begroting 2019  
€

Realisatie 2018 
€

Entree opbrengsten 5.995.883 6.056.495 6.120.572

Inkomsten uit verkoop Museumkaarten 654.851 855.000 761.339

Opbrengsten uit horeca 0 80.000 21.063

Opbrengsten uit winkel 280.207 245.000 258.379

Overige directe opbrengsten 101.763 17.000 21.998

7.032.704 7.253.495 7.183.351

De begroting 2019 voor de entree opbrengsten is gebaseerd op een bezoekers-
aantal van 650.000. In 2019 hebben 667.447 bezoekers het Stedelijk Museum 
bezocht, waarvan ongeveer 23% een vol tarief betaalde. Daarnaast bedroeg 
het definitieve uitkeringspercentage van de museumkaart over 2019 62% (2018: 
63%). 

Vanaf 2019 is het Stedelijk Museum Amsterdam een samenwerking aange-
gaan met een nieuwe horecapartner, Vermaat Leisure BV. De opbrengsten uit 
de horeca worden nu in een bedrag gepresenteerd onder het kopje indirecte 
opbrengsten.

De opbrengsten van de winkel zijn voor 2019 hoger. Dit heeft te maken met het 
feit dat er in 2019 meer publicaties met betrekking tot tentoonstellingen zijn 
uitgebracht en ook de verkoop van de Stedelijk merchandising artikelen is hoger 
geweest.
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8.2 Sponsorinkomsten:

Realisatie 2019 
€

Begroting 2019  
€

Realisatie 2018 
€

Bedrijven 692.974 837.160 836.336

692.974 837.160 836.336

Onder de sponsorinkomsten worden de bijdragen verantwoord van bedrijven die 
het Stedelijk Museum in 2019 hebben gesteund in haar activiteiten. 

8.3 Overige inkomsten:

Realisatie  2019 
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Opbrengsten uit evenementen 407.726 395.000 417.709

Doorberekende bruikleenkosten 150.775 120.000 209.492

Opbrengsten collectie exploitatie 200.000 200.000 200.000

Overige inkomsten 29.296 10.000 39.236

787.797 725.000 866.437

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

Realisatie  2019 
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Horeca commissie 255.927 189.600 187.168

Winkel commissie 25.563 25.000 25.430

Overige indirecte inkomsten 631.863 288.500 433.997

913.353 503.100 646.595

De indirecte opbrengsten betreffen de vergoedingen uit verhuur van de ruimte 
voor de winkel en de horeca. Daarnaast wordt hier ook de ontvangen commissie 
van de horeca over de horeca-opbrengsten over 2019 meegenomen.  
 
De overige indirecte inkomsten betreft onder andere de doorberekende transport 
en publicatie kosten voor bepaalde tentoonstellingen en de jaarlijkse doorbelaste 
onderhoudskosten aan de horecapartner Vermaat.  
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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 2019 
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Subsidie ten behoeve van exploitatie 12.512.482 12.512.480 12.175.791

Subsidie ten behoeve van huurvergoedingen 6.497.368 6.497.377 6.377.290

Subsidie ten behoeve van Gemeentelijke 
Kunstaankopen

202.062 202.060 196.558

19.211.912 19.211.917 18.749.639

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 heeft de gemeente Amsterdam het 
Stedelijk Museum een periodieke subsidie verleend van € 19.214.222,  inclusief 
de nominale bijstelling van 2,8% (brief met kenmerk SBA-016722).  

Van het subsidiebedrag ten behoeve van de exploitatie is € 1.552.916 per jaar 
bestemd voor het naleven van het meerjaren onderhoudsplan (MOP) en bedraagt 
daarmee 12,3% van de exploitatiesubsidie. 

Het gerealiseerde subsidiebedrag ten behoeve van Gemeentelijke kunstaan-
kopen over 2019 bedraagt – naast het subsidiebedrag over 2019 ad  
€ 202.062 – ook het nog te besteden bedragen over 2017 € 68.899 en 2018 
€ 196.558. Deze zullen besteed worden in 2020 en middels de resultaatver-
deling toegevoegd worden aan de post bestemmingsfonds gemeentelijke 
kunstaankopen. 

11. Overige subsidies uit publieke middelen 
Hieronder volgt een specificatie: 

Realisatie  2019 
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Structureel:

Gemeente Amsterdam 0 0

Fondsen 0 0 0

0 0 0

Incidenteel:

Gemeente Amsterdam 2.310 2.310 25.000

Fondsen 322.597 210.010 215.631

324.907 212.320 240.631

324.907 212.320 240.631
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De post overige subsidies uit publieke middelen, subpost Gemeente Amsterdam 
betreft een subsidie voor het beleidskader cultureel beleggen (kenmerk SBA-
016722) van € 2.310.  

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 2019 voornamelijk geworven binnen bijdrage uit private 
middelen. 

12. Bijdragen uit private middelen
De specificatie is als volgt: 

Realisatie  2019
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Fondsen 898.767 763.350 1.144.221

Memberships 250.597 273.170 285.870

Stedelijk Museum Fonds 109.892 600.000 419.614

Baten uit nalatenschap 256.044 0 0

1.515.300 1.636.520 1.849.705

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 de voor 
de missie van het museum gerelateerde activiteiten van het museum geworven, 
waaronder tentoonstellingen, aankopen en de herinrichting van het entreegebied. 
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LASTEN

13. Salarislasten 

Realisatie 2019 
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Lonen en salarissen 7.747.194 8.775.280 7.711.758

Sociale lasten 1.302.955 1.352.060 1.214.281

Pensioenlasten 1.034.506 1.154.700 1.130.014

subtotaal formatielasten 10.084.655 11.282.040 10.056.053

Inhuur derden/uitzendkrachten/
advieskosten

1.346.946 1.268.760 2.313.785

Overige salarislasten 399.970 555.500 228.399

Totaal salarislasten 11.831.571 13.106.300 12.598.237

Over 2019 waren in dienst gemiddeld 182 medewerkers met een gemiddelde FTE 
156,96. (2018: 190 medewerkers/162,94 FTE). 

Over 2019 zijn de formatielasten flink lager dan begroot. Deze onderbesteding 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet invullen van vacatures, beperkte 
vervanging tijdens ziekte. Deze functies zijn voor een groot deel ook niet ingevuld 
door externe inhuur. Daarnaast is er voor het plannen van de beveiligings- en de 
publieksmedewerkers gewerkt met een nieuw planningssysteem. Dit heeft voor 
een behoorlijke besparing aan uren opgeleverd, zowel bij de formatie als bij de 
inhuur van deze diensten.  

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

€ € € 

Inhuur beveiligingsdiensten 270.349 383.760 355.291

Consultancy kosten - inhuur extern 565.869 185.000 935.017

Uitzendkrachten 336.186 450.000 521.489

Consultancy kosten onderzoek & advies 124.515 200.000 336.314

Kosten juridisch advies 50.027 50.000 165.674

1.346.946 1.268.760 2.313.785

 

De onder- en/of overschrijdingen van de post inhuur uitzendkrachten/ beveiliging/ 
advieskosten bestaat uit de volgende posten:

De subpost uitzendkrachten betreft de inhuur van medewerkers service en veilig-
heid. Deze functie wordt geheel ingevuld door uitzendkrachten.
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De subpost beveiliging betreft de inhuur van beveiligingsmedewerkers voor ver-
vanging tijdens ziekte en/of evenementen.  
 
Zoals al eerder aangegeven is er in 2019 een besparing gerealiseerd op de inzet 
van publieks- en beveiligingsmedewerkers.

De subpost consultancy betreft voornamelijk de tijdelijke invulling van vacatures 
en de inzet wegens langdurige ziekte. Een aantal vacatures zijn in 2019 tijdelijk 
door externen ingevuld. Dit betreft de functie manager facility en de assistent 
controllersfunctie. Daarnaast is er in een enkel geval ook een langdurig zieke 
vervangen. 

De subpost onderzoek en advies is binnen de begroting gebleven. Dit betreft de 
kosten op het gebied van de financiële functie voor wat betreft het kassasysteem 
en de online portal. Daarnaast is er gebruik gemaakt van advies voor wat betreft 
de Europese aanbestedingen. 

De laatste subpost juridische advieskosten is binnen budget gebleven. Dit betreft 
juridisch advies in verband met de overstap naar de nieuwe horecapartner 
Vermaat, ondersteuning op het gebied van de AVG en juridische vragen rondom 
personeelsaangelegenheden.

WNT-verantwoording directie en Raad van Toezicht 
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 2019 het Algemeen bezoldigingsmaximum 
van € 194.000. De heer J.W. Sieburgh heeft op 1 december 2019 de organisatie 
verlaten. De heer R.C. Wolfs en mevrouw J.M. Bongartz - Dorrepaal zijn op 1 
december 2019 in dienst gekomen. De heer R.H.C.T. van Weegen is het hele jaar 
in dienst geweest.
Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

T.M. Lodder Voorzitter
J.F.M. van Rooijen Voorzitter audit commissie
C.M. Aalse Vice voorzitter
F.M. Doorman Lid
H.T. ten Have Lid
H.M. Prast Lid

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaam-
heden.  
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Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functiegegevens JW Sieburgh R van Weegen R Wolfs J Bongartz

naam functie interim 
directeur

adjunct 
directeur

Directeur zakelijk 
directeur

Aanvang en einde dienstverband 2019 1 jan t/m 30 nov 1 jan t/m 31 dec 1 dec t/m 31 dec 1 dec t/m 31 dec

Omvang dienstverband 0,5fte 1fte 1fte 1 fte

Is sprake van dienstbetrekking ja ja ja ja

Bezoldiging

Beloningen plus belastbare onkostenver-
goedingen (incl correctie in dec op nov sal 
Sieburgh)

 € 88.720  € 160.533  € 13.235  € 10.960 

Beloningen betaalbaar op termijn  n.v.t.  € 20.727  € 1.777  € 1.705 

Subtotaal  € 88.720  € 181.260  € 15.012  € 12.665 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  € 88.762  € 194.000  € 16.477  € 16.477 

Onverschuldigd betaald en nog niet terug 
ontvangen

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

Totaal bezoldiging 2019  € 88.720  € 181.260  € 15.012  € 12.665 

Reden waarom de overschrijding dan al niet is

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

Gegevens 2018

Aanvang en einde dienstverband 2019 1 jan t/m 31 dec 1 juli t/m 31 dec

Omvang dienstverband 1fte 1fte

Is sprake van dienstbetrekking ja ja

Beloningen plus belastbare 
onkostenvergoedingen

 € 187.000  € 70.818  n.v.t.  n.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn  n.v.t.  € 9.588  n.v.t.  n.v.t. 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  € 189.000  € 95.277  n.v.t.  n.v.t. 

Totaal bezoldiging 2018  € 187.000  € 80.406  n.v.t.  n.v.t. 

NB de heer J.W. Sieburgh bouwt geen pensioen op

TOELICHTING OP DE STAAT VAN  
BATEN EN LASTEN OVER 2019
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Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functiona-
rissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel 
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Bij nadere controle blijkt dat de verantwoording van de WNT in de jaren 2014, 2015 
en 2017 niet heeft voldaan aan de voorschriften van artikel 4.1 eerste lid van de 
Wet Normering Topinkomens. In dat kader volgt een correctie van de verantwoor-
ding over deze jaren. De reden daarvan is dat belaste vergoedingen ten onrechte 
als onbelast zijn aangemerkt.

Met betrekking tot 2014 zijn de volgende gegevens niet juist verantwoord ten 
aanzien van mevrouw B. Ruf: 
De beloning moet zijn € 24.756 in plaats van de verantwoorde € 22.766  
De belastbare onkostenvergoeding moet zijn € 18.879 in plaats van de verant-
woorde € 6.410  
De totale bezoldiging moet zijn € 48.325 in plaats van de verantwoorde  
€ 33.866  
Het toepasselijke WNT maximum moet zijn € 38.518 in plaats van de verantwoor-
de € 38.412 
De onverschuldigde betaling moet zijn € 9.807 in plaats van de verantwoorde 
€ 7.884
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de onverschuldigde betaling van 2014 
is terugbetaald. Door het opnemen van bovenstaande gegevens is foutherstel 
toegepast en afgewikkeld.

Met betrekking tot 2015 zijn de volgende gegevens niet juist verantwoord ten 
aanzien van mevrouw B. Ruf: 
De beloning moet zijn € 119.598 in plaats van de verantwoorde € 120.441  
De belastbare onkostenvergoeding moet zijn € 12.661 in plaats van de verant-
woorde € 0  
De totale bezoldiging moet zijn € 148.974 in plaats van de verantwoorde  
€ 136.841  
Foutenherstel heeft niet geleid tot een onverschuldigde betaling.

Met betrekking tot 2017 zijn de volgende gegevens niet juist verantwoord ten 
aanzien van mevrouw B. Ruf: 
De beloning plus de belastbare onkostenvergoeding moet zijn € 115.462 in plaats 
van de eerder verantwoorden € 113.539  
De totale bezoldiging moet zijn € 138.395 in plaats van de verantwoorden  
€ 136.472 
Foutenherstel heeft niet geleid tot een onverschuldigde betaling.
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WNT 2014 WNT 2015 WNT 2017

Leidinggevende 
topfunctionarissen

Leidinggevende 
topfunctionarissen

Leidinggevende 
topfunctionarissen

bedragen x €1 bedragen x €1 bedragen x €1

B.R.Ruf B.R.Ruf B.R.Ruf

Functie(s) Directeur Functie(s) Directeur Functie(s) Directeur

Duur dienstverband 
in 2014

1/11 - 31/12 Duur dienstverband 
in 2015

1/1 - 31/12 Aanvang en einde 
functievervulling in 
2017

1/1 - 31/12

Omvang 
dienstverband

1fte Omvang 
dienstverband

1fte Deeltijdfactor in fte 1fte

Gewezen 
topfunctionaris

Nee

(Fictieve) 
dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging Bezoldiging Bezoldiging

Beloning 24.756 Beloning 119.598 Beloning plus belast-
bare onkostenvergoe-
dingen

115.462

Belastbare onkosten-
vergoedingen*

18.879 Belastbare onkosten-
vergoedingen*

12.661 Belongingen betaal-
baar op termijn

22.933

Belongingen betaal-
baar op termijn

4.690 Belongingen betaal-
baar op termijn

16.715 Subtotaal 138.395

Subtotaal 48.325 Subtotaal 148.974

Individueel toepasse-
lijk bezoldigingsmaxi-
mum

181.000

-/- Onverschuldigde 
betaald bedrag

-9.807 -/- Onverschuldigde 
betaald bedrag

-/- Onverschuldigde 
betaald bedrag

Totaal bezoldiging 38.518 Totaal bezoldiging 148.974 Totaal bezoldiging 138.395

Toepasselijk 
WNT-maximum

38.518 Toepasselijk 
WNT-maximum

178.000



136

JAARREKENING 2019
TOELICHTING OP DE STAAT VAN  

BATEN EN LASTEN OVER 2019

14. Huisvestingslasten 

Realisatie 2019 
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Pand Museumplein 5.724.667 5.724.677 5.640.520

Kunstdepot 782.276 772.700 746.253

subtotaal huursom 6.506.943 6.497.377 6.386.773

(Dagelijks) Onderhoudskosten 1.217.366 1.089.600 951.180

Energiekosten 684.126 660.000 580.862

Beveiligingskosten 569.845 593.300 576.891

Schoonmaakkosten 423.805 485.500 426.072

Bedrijfskantine 91.042 60.000 44.713

Overige huisvestingskosten 202.968 343.300 248.673

Dotatie voorziening groot onderhoud 474.996 475.000 490.400

3.664.148 3.706.700 3.318.791

10.171.091 10.204.077 9.705.564

Het subtotaal voor de huursom (€ 6.506.943) is inclusief € 9.575 die het Stedelijk 
Museum ten behoeve van de parkeerstrook aan de Gyroscoopweg vergoed heeft 
aan de gemeente Amsterdam. Hiervoor zal het Stedelijk Museum in de lopende 
subsidieperiode geen subsidie van de gemeente ontvangen. De huursom van de 
beide panden (exclusief de parkeerstrook) bedroeg over 2019 € 6.497.368. 

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

De schoonmaakkosten, beveiligingskosten en overige huisvestingskosten zijn 
lager uitgevallen dan begroot, maar nagenoeg gelijk aan vorig jaar. 

De energiekosten en de kosten van de bedrijfskantine zijn in totaal ongeveer 
€ 158.000 hoger uitgevallen dan begroot, en ook hoger dan in 2018. Met name de 
energiekosten voor het depot zijn hoger uitgevallen. Met Vermaat is een nieuwe 
afspraak gemaakt voor de kantinevoorzieningen. Dit heeft geleid tot hogere 
kosten.
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15. Aankopen

Realisatie 2019 
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Schilderijen 306.830 250.000 149.950

Prenten 75.174 0 2.929

Toegepaste Kunst 14 0 0

Industriele vormgeving 16.839 0 17.322

Foto's 11.000 0 14.000

Grafische Vormgeving 2.494 0 77

Overige (kosten) aankopen 40.424 0 46.599

452.775 250.000 230.877

In de begroting 2019 is het bedrag van € 250.000 niet onderverdeeld in de ver-
schillende subposten.  

16. Afschrijvingen

Realisatie 2019 
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Aanpassingen gebouw / herinrichting 180.456 182.200 106.440

Apparatuur 76.769 76.800 66.843

Inventaris 72.425 113.700 72.425

Inventaris Kunstdepot 7.273 8.000 7.985

336.923 380.700 253.693

Egalisatie afschrijvingen herinrichting -118.678 0 -93.036

Totaal afschrijvingen 218.245 380.700 160.657

De afschrijvingen van de post aanpassingen gebouw betreft de bouwkundige 
aanpassingen bij de herinrichting van BASE.
Onder de langlopende leningen is de post Ten behoeve van de kunstcollectie 
sponsoring opgenomen. Dit bedrag valt in vijf jaar vrij via de exploitatierekening 
(egalisatie afschrijvingen € 118.678 per jaar). 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN  
BATEN EN LASTEN OVER 2019
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17. Overige lasten 

Realisatie 2019 
€

Begroting 2019 
€

Realisatie 2018 
€

Automatisering 178.808 218.880 183.135

Marketing & Communicatie 620.134 700.000 679.609

Fondsenwerving 170.446 202.500 168.924

Evenementen 250.814 320.000 301.649

Algemene kantoorkosten 278.990 360.600 320.819

Reis- en verblijfkosten 55.065 78.915 84.786

Overige kosten 151.417 119.370 98.398

Kosten Entreegelden 771.898 915.500 827.502

Collecties/Collectiebeheer 943.197 631.250 731.527

Tentoonstellingen 3.202.112 2.417.900 2.863.765

Projecten 240.540 365.000 263.367

Public Program 194.978 107.250 103.355

Conservatoren & Onderzoek 15.666 26.500 5.000

Educatie 484.841 456.335 744.880

Publicaties 178.566 94.500 246.912

Bibliotheek en fotostudio 55.538 54.600 44.898

7.793.010 7.069.100 7.668.526

Overschrijding van de begroting betreft met name de posten overige kosten, tentoon-
stellingen, collectiebeheer, Public program en educatie, interpretatie en publicatie.  

De overige kosten zijn met name hoger dan vorig jaar door de doorberekende 
kosten voor bruiklenen (€ 28.000). Hier staan echter ook hogere inkomsten 
tegenover. Daarnaast zijn er nog kosten geweest met betrekking tot het afwikke-
len van de overeenkomst met de voormalige horecapartner (€ 8.000).  

Voor wat betreft de post tentoonstellingen zijn er in 2019 in totaal 17 tentoon-
stellingen gerealiseerd (2018: 19). De overschrijding van de begroting van deze 
post is veroorzaakt door de kosten voor de Kirchner & Nolde tentoonstelling (zie 
toelichting bij de voorziening Kirchner & Nolde tentoonstelling).

De kosten voor de afdeling collectiebeheer zijn hoger dan begroot door de inhuur 
van derden voor de werkzaamheden van derden voor deze afdeling. Dit betreft 
het opstellen van conditierapporten, het uitvoeren van restauratiewerk etc. 
€ 45.000. Daarnaast is er een reservering opgenomen voor werkzaamheden die 
in het depot moeten plaatsvinden € 340.000. Het barcoderen en digitaliseren van 
een groot deel van de collectie.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN  
BATEN EN LASTEN OVER 2019
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De afdeling Public Program heeft in 2019 samen met het Rijksmuseum en het van 
Goghmuseum de PACCIN-conferentie georganiseerd. Dit heeft voor 2019 geleid 
tot hogere kosten, maar heeft ook extra inkomsten gegenereerd.

Er zijn in 2019 publicaties uitgebracht bij de volgende tentoonstellingen:  Maria 
Lassnig, Carlos Amorales, Walid Raad en Migranten in Parijs. De publicatie voor 
deze laatste tentoonstelling was niet begroot. 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN  
BATEN EN LASTEN OVER 2019
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In maart 2020 heeft het museum naar aanleiding van de uitbraak van het 
coronavirus maatregelen getroffen, geheel in lijn met de voorschriften vanuit 
de overheid. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat er een gebeurtenis na 
balansdatum heeft voorgedaan waarvan de totale financiële gevolgen op dit 
moment nog niet te overzien zijn. Voor de organisatie betekent dit een flink verlies 
van inkomsten en afhankelijk van de duur van de maatregelen een herziening van 
ons tentoonstellingen – en educatieprogramma’s.  De organisatie heeft voldoende 
liquiditeit en is voldoende solvabel om het verlies vooralsnog op te vangen en 
daarom komt de continuïteit vooralsnog niet in gevaar.
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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 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Ref. € € € 

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten 7.032.704 7.009.134 7.183.351

Sponsorinkomsten 692.974 1.110.000 836.336

Overige Inkomsten 787.797 795.000 866.437

Indirecte opbrengsten 913.353 242.997 646.595

Totaal Opbrengsten 9.426.828 9.157.131 9.532.719

Subsidie gemeente Amsterdam 19.211.912 18.468.063 18.749.639

Overige subsidie uit publieke middelen

Structueel 0 625.000 0

Incidenteel 324.907 958.260 240.631

Bijdragen uit private middelen 1.515.300 2.167.000 1.849.705

Totaal Subsidies/Bijdragen 21.052.119 22.218.323 20.839.975

TOTAAL BATEN 30.478.947 31.375.454 30.372.694

LASTEN

Beheerlasten personeel 6.034.101 6.086.726 6.425.101

Beheerlasten materiaal

Huisvestingslasten 10.171.091 9.273.553 9.705.565

Overige beheerlasten materieel 894.768 1.023.598 947.112

Totaal beheerlasten 17.099.960 16.383.877 17.077.778

Activiteitenlasten personeel 5.797.470 5.859.435 6.173.136

Activiteitenlasten materiaal

Aankopen 452.775 900.000 230.877

Oveige activiteitenlasten materieel 7.116.487 7.576.521 6.882.070

Totaal Activiteitenlasten 13.366.732 14.335.956 13.286.083

TOTAAL LASTEN 30.466.692 30.719.833 30.363.861

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 12.255 655.621 8.833

Saldo rentebaten/-lasten -2.310 30.000 -12.844

Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 9.945 685.621 -4.011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
T.B.V. DE VERANTWOORDING VOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM 

KUNSTENPLANSUBSIDIE
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T.B.V. DE VERANTWOORDING VOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM 
KUNSTENPLANSUBSIDIE

Resultaatverdeling

Mut. Continuïteitsreserve -114.652 685.621 68.431

Mut. Bestemmingsres. Collectie inrichting 0 0 0

Mut. Bestemmingsres. Aankopen 0 0 0

Mut. Bestemmingsres. Tentoonstellingen 0 0 0

Mut. Algemene reserve 0 0 0

Mut. Bestemmingsfonds Collectie 
Restauratie

-50.000 0 -50.000

Mut. Bestemmingsfonds Herinrichting 0 0 -89.000

Mut. Bestemmingsfonds Gemeentelijke 
Kunstaankopen

174.597 0 66.558

9.945 685.621 -4.011
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Overige gegevens  

Amsterdam, april 2020

            

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 
Van Baerlestraat 31 
1071 AN Amsterdam 
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam
KVK 34236341

Het bestuur:      
 
Jacqueline Bongartz (zakelijk directeur)
Rein Wolfs (directeur)

De toezichthouders:

Carla Aalse (vicevoorzitter)
Maarten Doorman 
Homme ten Have
Truze Lodder (voorzitter)
Henriëtte Prast 
Jos van Rooijen (voorzitter auditcommissie)




