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Context vraagstelling 

Van Abbemuseum wil inclusiviteit in de organisatie verankeren. Zo is het museum mede-

initiatiefnemer van STUDIOi, een platform voor inclusieve cultuur. In de visie van het Van 

Abbemuseum zijn kernwoorden als ‘tegendraads, inclusief en holistisch’ opgenomen. 

Daar wordt nu uiting aan gegeven door te inventariseren of de ontwikkeling van een 

stadsraad kan helpen het museum en haar collectie inclusiever te maken. Het verkennen 

van de mogelijkheden voor een stadsraad is een van de projecten onder de paraplu 

inclusie die Van Abbemuseum financiert met de subsidiegever Outset group. 

 

Het Van Abbemuseum verzocht het Impact Centre Erasmus om in kaart te brengen hoe ze 

hun stadsraad op een duurzame manier kunnen vormgeven, zodat het museum ook 

daadwerkelijk inclusiever kan worden met behulp van de input van deze stadsraad. Wat 

is ervoor nodig om zo’n stadsraad echt goed te laten functioneren? Wie moeten er 

plaatsnemen in de stadsraad? Wat is de taak van de Stadsraad? Hoe betrek je als 

organisatie je stakeholders in besluitvorming om inclusie en diversiteit te stimuleren? Is 

het mogelijk de adviezen van een stadsraad op een duurzame manier te 

borgen/verankeren in een organisatie?  

 

Onderzoeksmethodiek 

Stadsraden of adviesraden worden steeds belangrijker. Om inzicht te krijgen in manieren 

hoe een Stadsraad vormgegeven kan worden, heeft Impact Centre Erasmus telefonische 

semigestructureerde interviews afgenomen (zie bijlage 1 voor de richtlijn voor de 

semigestructureerde interviews). Het doel was om een overzicht van mogelijke scenario’s 

aan het Van Abbemuseum te bieden. Voor verschillende scenario’s heeft het Impact 

Centre Erasmus in kaart gebracht wat de randvoorwaarden en implicaties zijn van een 

bepaalde benadering. Het Van Abbemuseum kan deze inzichten gebruiken bij 

strategische beslissingen en besluitvorming.   

Bij de selectie van respondenten hebben we rekening gehouden met de volgende 

kenmerken: 

• Kennis van de culturele sector 

• Kennis van inclusie 

• Ervaring met organisatorische veranderprocessen 

• Ervaring met adviesraden/ patiëntenraden/ maatschappelijke raden 

• Ervaringen met inclusie in diverse sectoren 
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Tussen 1 juni 2020 en 16 juli 2020 zijn interviews uitgevoerd met de volgende personen: 

 

Naam Functieomschrijving 

Jamila Achahchah Projectleider Inclusie en Diversiteit Movisie 

Astrid Elburg Adviseur, consultant, coach, bestuurder en 

toezichthouder op het gebied van organisaties, 

leiderschaps- en persoonlijke ontwikkeling 

Gerrit Dannenberg Directeur Rijssens museum en lid Cultuur Advies 

Raad Rijssen-Holten  

Martin van Engel Programmamanager Van Gogh Verbindt, Van Gogh 

Museum 

Helena Hartholt Organisator, onderzoeker en kennismakelaar van 

inclusieve projecten, Buro Troje 

Joost Heinsius Adviseur en projectontwikkelaar op het gebied van 

financiering, innovatie en maatschappelijke 

waarde, Values of Culture & Creativity 

Paul Imthorn Coördinator Coalitie voor Inclusie, 

Netwerkpartner Inclusionlab. 

Wilma Kuiper Adviseur en trainer op het gebied van o.a. 

cliëntenperspectief en cliëntenparticipatie.  

Hans Kröber Onderzoeker en adviseur op het gebied van 

inclusie 

Lidy Lathouwers Directeur Uit in Eindhoven 

Paul Ongenae Onderzoeker op het gebied van inclusie, Impact 

Centre Erasmus 

Kevin de Randamie Creative strategist en lid Topteam Creatieve 

Industrie 

 

De onderzoeksresultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van 

de respondenten en zijn niet gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde artikelen. De 

interviews zijn verwerkt in geanonimiseerde interviewverslagen die te raadplegen zijn in 

Annex 2.  
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Rol van de raad 

 

Welke rol de Stadsraad in kan nemen, hangt af van de reden waarom het Van 

Abbemuseum een dergelijke raad wil. Wil het Van Abbemuseum gevraagd advies op de 

inclusieve koers die zij vaart, of wil het Van Abbemuseum inclusiviteit als integraal 

onderdeel maken van het museum? Het Van Abbemuseum kan de keus maken tussen de 

volgende scenario’s: 

 

• Toetsende stadsraad.  

• Co-creërende en adviserende stadsraad.  

 

Wanneer het Van Abbemuseum zou kiezen voor de toetsende Stadsraad, geeft de 

Stadsraad feedback op keuzes die door het museum worden genomen. De Stadsraad geeft 

gevraagd advies en werkt als spiegel op de activiteiten. Wanneer je deze rol overweegt, 

ben je als museum vooral aanbod gericht. Het risico bestaat dat de Stadsraad een 

dialooggroep wordt. Veel respondenten waarschuwden dat er al jaren wordt gesproken 

over inclusie. Implementatie en verankering in organisaties en de samenleving verloopt 

moeizaam. Op basis van de adviezen van de respondenten, concluderen wij dat een 

Stadsraad die uitsluitend toetsend werkt en gevraagd advies geeft hoogstwaarschijnlijk 

niet leidt tot een duurzame inclusievere organisatie. Het is daarom waardevol om de 

mogelijkheden van een co-creërende en adviserende stadsraad verder te ontdekken.  

 

In het geval van een co-creërende en adviserende stadsraad geven de leden van de 

Stadsraad niet alleen gevraagd advies, maar geven zij tevens ongevraagd advies. Ze 

hebben een spiegelfunctie en moeten de dialoog aangaan. Daarnaast zijn zij een integraal 

onderdeel van het museum. Veel respondenten adviseren om de leden van de raad 

invloed te geven en de mogelijkheid om al werkende een inbreng te hebben. Dit kan door 

hun perspectief vanaf het begin te betrekken bij het ontwerp van activiteiten en 

tentoonstellingen, binnen en buiten het museum. Om dit te bewerkstelligen staan zij in 

nauw contact met de medewerkers van het Van Abbemuseum. Ook kunnen de Stadsraad 

en het museum samenwerkingen aangaan met belangenverenigingen of expertgroepen. 

Op die manier kun je inclusief publieksgericht zijn.  
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Co-creërende en adviserende stadsraad 

Wanneer het museum kiest voor een co-creërende en adviserende stadsraad, zal de raad 

een integraal onderdeel van het museum zijn. De respondenten adviseren hierbij vier 

partijen te betrekken: 

• De organisatie 

• De medewerkers 

• De leden van de stadsraad 

• De maatschappij 

 

De organisatie 

Het effect van een stadsraad hangt sterk samen met de cultuur in een organisatie. Inclusie 

is pas mogelijk wanneer de organisatiecultuur daarop ingesteld is. Een organisatie die 

open is naar elkaar en de omgeving, verbindingen maakt en kennis en ervaringen deelt is 

daartoe in staat. Uit de gesprekken met de respondenten kwamen de volgende essentiële 

voorwaarden aan de orde, waaraan een organisatie zal moeten voldoen om de Stadsraad 

te laten slagen: 

• Wanneer een organisatie gaat werken aan inclusie, is het van essentieel belang dat 

de top van de organisatie hier achter staat. Commitment van de directie is een 

grote succesfactor. 

• Inclusie is een strategisch vraagstuk waar beleid op moet zijn. Het is daarentegen 

belangrijk te beseffen dat inclusie ook een operationeel vraagstuk is. Voor de 

uitvoering van beleid zijn bepaalde competenties nodig die zichtbaar zijn in het 

gedrag. Het gaat over keuzes, communicatie, verhoudingen en houdingen van 

(medewerkers) het Van Abbemuseum. Het is belangrijk om inzichtelijk te krijgen 

of de organisatie deze competenties in huis heeft. Het vereist bepaalde technieken 

om die te ontsluiten. Coaching op leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en 

vaardigheden kan zorgen dat de juiste competenties worden ontwikkeld. 

• Inclusie gebeurt in de organisatie en niet in een stadsraad die naast de organisatie 

staat. De respondenten adviseren om de stadsraad een integraal onderdeel van de 

organisatie te laten zijn  

• Wanneer de stadsraad een integraal onderdeel is van de organisatie, zal de 

organisatie dit zichtbaar maken in haar keuzes, communicatie, verhoudingen en 

houdingen. Dit betekent ook dat aandacht voor de competenties en eigenschappen 

van hun medewerkers belangrijk is. 

• Wanner het Van Abbemuseum een co-creërende en adviserende functie aan de 

Stadsraad toeschrijft, zal de raad ondersteund moeten worden.  De raad zal input 
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nodig hebben. Dit zal betekenen dat de organisatie hier budget en tijd aan zal 

moeten besteden.  

• De stadsraad wordt idealiter aangestuurd door iemand die durft en die om kan 

gaan met weerstand. Coaching op leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en 

vaardigheden is nodig om de juiste competenties te ontwikkelen. 

• De organisatie neemt de adviezen van de Stadsraad serieus en implementeert, 

daar waar mogelijk, deze daadwerkelijk in de praktijk. Wanneer dit niet mogelijk 

is, is het belangrijk dit terug te koppelen en uit te leggen aan de Stadsraad. 

• Het is belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat de bereidheid, readyness en 

willingness onder medewerkers is om een inclusieve verandering door te voeren. 

Wanneer een organisatie niet klaar is om aan inclusie te werken, heeft een 

Stadsraad weinig nut. 

• Inclusie als project is gedoemd te mislukken. Naarmate het project langer is 

afgelopen, gaat het licht ook steeds meer doven. Een ander risico van ‘projectmatig’ 

inclusie stimuleren, is dat het vaak wordt uitgevoerd door eenlingen van 

verschillende afdelingen. Geadviseerd wordt dan ook om inclusie door de hele 

organisatie heen te verankeren. 

 

De medewerkers 

Inclusie is naast een strategisch vraagstuk tevens een operationeel vraagstuk.  De rol van 

medewerkers is hier nauw aan verbonden. Uit de gesprekken met de respondenten 

kwamen de volgende elementen naar voren waar het Van Abbemuseum mee rekening 

dient te houden. 

• Draagvlak onder medewerkers is essentieel. Het is noodzakelijk dat iedereen ervan 

doordrongen moet zijn dat ze dit willen.  

• Het is waardevol om te kijken naar de diversiteitsverhoudingen in de organisatie. 

Wanneer deze verhouding geen representatie is van de samenleving, wordt het 

lastiger om de verschillende leefwerelden en perspectieven in de (uitingen en 

producten van de) organisatie terug te vinden.  

• Draagvlak en bereidheid van de organisatie om inclusieve veranderingen door te 

voeren, kan worden beïnvloed door scholing en bewustwording van het personeel. 

Om commitment van medewerkers te bereiken is het belangrijk dat zij een 

voordeel van de verandering ervaren (‘what’s in it for me’).  Dat kan door 

trainingen, workshops en coaching die de competenties die nodig zijn voor 

inclusief denken en handelen kunnen stimuleren. Zorg ervoor dat medewerkers 

voldoende zijn toegerust en weten hoe ze de randvoorwaarden voor inclusie 

kunnen creëren.  
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• De stadsraad alleen zal inclusie in de organisatie niet vergroten. De stadsraad kan 

uiteraard gebruikt worden om het proces van inclusief denken en handelen onder 

personeel te versnellen. 

• Om alle medewerkers op gang te brengen, is een aanjager en verbinder in de 

organisatie nodig. Deze verbinder zal het proces op gang brengen en verbinding 

zoeken, zowel binnen als buiten de organisatie. 

• Wanneer een organisatie een inclusieve koers gaat varen, kan dit schuring en 

weerstand opleveren onder werknemers.  

• Het is belangrijk dat medewerkers door alle lagen van de organisatie heen 

betrokken zijn bij de stadsraad: van hoog tot laag, van Raad van Bestuur tot de 

schoonmaker. Het is aan te raden om contact tussen werknemers en leden van de 

Stadsraad te faciliteren. Dit zorgt ervoor dat de organisatie toegankelijk wordt. 

Faciliteer laagdrempelig contact zodat de Raadsleden optimaal benut en 

verbonden worden met de medewerkers van de organisatie. Het is belangrijk dat 

hierbij ook een informele sfeer wordt gecreëerd, waarbinnen medewerkers en 

leden van de Stadsraad contact maken en ideeën bespreken. Zo kan wederzijdse 

betrokkenheid, verbondenheid en begrip worden gefaciliteerd. 

• Wanneer je inclusie wilt stimuleren is een bottom up benadering essentieel. 

Hierdoor hebben medewerkers en leden van de raad het gevoel dat zij dit samen 

hebben gecreëerd. 

 

De leden van de stadsraad. 

De respondenten gaven adviezen waar het Van Abbemuseum rekening mee kan houden 

bij de ontwikkeling en uitvoering van de stadsraad. 

• Laat de stadsraad een spiegel zijn van de samenleving. Zij kunnen het museum 

helpen om de levende thematieken aan te dragen. 

• Hou de leden van de Stadsraad gecommitteerd. De leden moeten een voordeel 

ervaren. De wederdienst kan variëren van een financiële vergoeding, tot een 

gevoel van prestige of tevredenheid. 

• De leden van de Stadsraad zullen het belangrijk vinden dat hun adviezen serieus 

worden genomen door het Van Abbemuseum. Ze zullen resultaat willen zien. 

• Communicatie naar de leden is heel belangrijk. De leden van de raad willen het 

gevoel krijgen dat er iets met hun adviezen wordt gedaan. Natuurlijk is het niet 

mogelijk alle adviezen uit te voeren. Het is wel belangrijk dat wordt uitgelegd 

waarom een advies wel of niet wordt opgevolgd: zo voelen de leden zich gehoord.  

maar als je uitlegt waarom je iets wel of niet doet voelen de leden zich wel gehoord 

en begrepen. 
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• Een Stadsraad kan optimaal worden benut wanneer het een integraal onderdeel is 

(en geen loshangend stukje naast de organisatie). Dit kan door de leden van de 

raad fysiek bij vergaderingen, maakprocessen en brainstorm sessies te laten zijn. 

Deze bijeenkomsten kunnen over inclusieve onderwerpen gaan, maar dat hoeft 

niet per definitie. Het gaat erom dat bij processen en beslissingen diverse 

perspectieven uit de Stadsraad voortdurend worden betrokken, waardoor de 

producten en diensten van het museum van binnenuit inclusiever kunnen worden. 

• Wanneer de leden van de Stadsraad fysiek aanwezig kunnen zijn in het museum 

op een bepaald moment in de week, staan ze in direct contact (formeel en 

informeel) met de medewerkers van het museum. Dit maakt het makkelijker om 

met elkaar aan de slag te gaan. 

• Wanneer de leden van een Stadsraad ongevraagd advies mogen geven of mee 

mogen creëren, is het belangrijk dat zij voldoende content hebben om advies en 

ideeën op te formuleren. Dit betekent concreet dat er genoeg contactmomenten 

nodig zijn. 

• Faciliteer een interactief dynamisch proces, waarbij ieders stem (zowel van de 

leden als de medewerkers) wordt gehoord. Biedt leden van de Raad (individuen of 

organisaties) de mogelijkheid om daadwerkelijk de samenwerking aan te gaan met 

het museum. Dan zul je gaandeweg problemen tegen komen, en moet het gesprek 

aangegaan worden hoe dit kan worden opgelost. Samen op weg gaan en co-creëren 

met de leden van de Stadsraad is daarbij essentieel.  

• Geef de leden van de Stadsraad ook wat terug. Het Van Abbemuseum kan 

overwegen om zich op te stellen als een dienstbaar platform. Zo kunnen leden van 

de Stadsraad kennis en ervaringen brengen en halen. In dit geval kunnen 

individuele deelnemers en culturele instanties (tot aan de kleinste galerie) gebruik 

maken van de faciliteiten en kennis die het Van Abbemuseum genereert.  Het is 

waardevol wanneer je hen de mogelijkheid geeft om door de samenwerking met 

het museum zichzelf te kunnen profileren en te professionaliseren. Op deze manier 

krijgen de leden van de raad beloning en erkenning terug. 

• Samenwerking met de leden van de Stadsraad is een kernwoord. Ontwikkel dingen 

en bereik je doelen met en door mensen, in plaats van voor mensen. Alles wat je 

met goede bedoelingen voor mensen doet, kun je waarschijnlijk beter achterwege 

laten. 

• Verwacht het niet uitsluitend van de leden van de stadsraad. Probeer verbinding 

met de stad te zoeken door de Stadsraad.   

• Wanneer de raad bestaat uit een groep losse individuen, is het belangrijk dat de 

leden en de werknemers elkaar horen en verstaan. Dit proces moet goed gecoacht 

en bewaakt worden.  In deze procesbegeleiding moet er iemand zijn die zorgt dat 

de dialoog gevoerd wordt. Perspectieven van de individuele leden en van (de 

medewerkers van) het museum kunnen botsen. Deze procesbegeleider kan dan 

ook als gespreksleider optreden. 
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De maatschappij 

De respondenten adviseren ook om verbinding met de maatschappij te zoeken. Zij 

beargumenteren dat de waarde van een Stadsraad op die manier veel groter wordt. 

Adviezen die zij het museum meegeven zijn: 

• Musea hebben over het algemeen weinig tot geen toegang tot bepaalde 

doelgroepen. Het museum kan wel faciliteren om hen te vinden door 

samenwerkingen aan te gaan met burgerinitiatieven of maatschappelijke 

organisaties. Zij kunnen helpen om de raad vanuit diverse perspectieven vorm te 

geven. Deze diverse perspectieven helpen om multidisciplinair te kijken. 

• Kunst is de plek waar de dialoog wordt gevoerd en wat laat zien wat er speelt in 

de samenleving. Kunst moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn. Wanneer het 

gebouw, tentoonstellingen en collectie van het Van Abbemuseum toegankelijk 

wordt, wil dat niet zeggen dat kunst dan voor iedereen toegankelijk is. Het is 

daarom waardevol om te bewegen naar de samenleving en daar zichtbaar. Een 

mogelijkheid is om te zorgen dat iedere tentoonstelling zichtbaar is in de stad en 

gaat leven.  

• De stadsraad moet een spiegel zijn van de samenleving en ze moeten de levende 

thematieken aandragen. Samenwerkingspartners om deze thematieken te 

adresseren zijn hierbij van groot belang, want alle doelgroepen uit de stad 

bedienen is geen core business van het Van Abbemuseum. Duurzame integratie van 

diverse perspectieven moet in deze samenwerkingsverbanden gebeuren. De 

producten en diensten van het Van Abbemuseum hoeven niet voortdurend zelf 

relevant te zijn voor alle mensen in de stad Eindhoven. Door connecties en 

verbindingen bij bepaalde initiatieven of maatschappelijke organisaties kan de 

relevantie en toegankelijkheid van het Van Abbemuseum ook worden 

gestimuleerd.  

• Het is interessant om een beweging op gang te brengen, die niet alleen effect heeft 

op Van Abbemuseum maar op de hele stad. Op deze manier kun je de samenleving 

inspireren en motiveren. De Stadsraad kan bruggen bouwen met de samenleving 

en zodoende de hele stad verder helpen. Wanneer het Van Abbemuseum hiervoor 

zou kiezen, kan het museum voordat de stadsraad samengesteld wordt 

inventariseren of ze een coalitie kunnen vormen met partijen die een gezamenlijk 

doel hebben. Vervolgens kan concreet gemaakt worden wat dat betekent voor de 

komende jaren. 
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Samenstelling van de stadsraad 

Hoe kan de stadsraad worden samengesteld? Het advies van veel respondenten is om de 

stadsraad zo divers mogelijk te laten zijn en een afspiegeling van de maatschappij. Dit 

betekent dat er ook gemarginaliseerde groepen in horen. Zo komt in een discussie 

iedereen tot zijn recht. Voor het antwoord op de vraag hoe de stakeholders moeten 

worden bepaald, is geen blauwdruk. Hiervoor wordt door enkele respondenten 

geadviseerd de opzet van de stadsraad stap voor stap aan te pakken. Eerst moet helder 

zijn wat het doel is van de organisatie: waar wil je uitkomen?  Voordat de Stadsraad 

samengesteld kan worden, zal het Van Abbemuseum zich moeten afvragen wat het 

probleem is en wat nodig is om dit op te lossen. Bepaal welke doelgroepen worden gemist, 

om vervolgens te kijken wie er vertegenwoordigd moet worden in de raad. Op basis 

daarvan kan het museum een profiel van de leden opstellen. Het is een mogelijkheid om 

bij het bepalen van dit profiel ook te kijken naar de inclusiediamant factoren (Sekse & 

Gender, Religie & Levensbeschouwing, Etniciteit, Seksuele oriëntatie, Levensfase, 

Beperking, Armoede, (Arbeids)participatie).  

 

Bij het bepalen van het profiel voor de leden van de Stadsraad is het belangrijk om focus 

te leggen. Dit is echter ook automatisch een beperking van wat je kan doen.   

 

Voor de samenstelling van de Stadsraad worden door de respondenten verschillende 

scenario’s geschetst: 

1. Stadsraad met daarin individuele leden 

2. Gemêleerde stadsraad van individuen, vertegenwoordigers en maatschappelijke 

organisaties 

3. Thematische stadsraad 

Stadsraad met individuele leden. 

Het is belangrijk om individuen in de raad te betrekken, die hun eigen ervaringen en 

perspectieven kunnen delen. In deze stadsraad zit een brede vertegenwoordiging van de 

stad, waaronder ook mensen die niet vanzelfsprekend in het museum komen of in de 

samenleving mee kunnen doen (niet alleen beperkten, ook mensen met weinig geld, laag 

geletterdheid, in een rolstoel, met autisme, vluchtelingen etc.).  De Stadsraad is in dit geval 

zo representatief mogelijk. Het is hierbij wel belangrijk dat de individuen een klik hebben 

met het museum of met de samenleving. Wanneer naar deze klik wordt gekeken betrek 

je gemotiveerde mensen bij de Stadsraad.  Wanneer je een inclusieve samenstelling hebt, 

met bijvoorbeeld visueel gehandicapten en verstandelijk gehandicapten, stelt dit wel veel 

eisen aan hoe een dergelijke raad moet vergaderen of wordt gefaciliteerd. 



 

  10 

Een mogelijkheid is om deze vorm van de stadsraad te houden in bepaalde consistentie 

en continuïteit (uiteraard zal er wat verloop optreden), maar daarnaast bij de verdieping 

op een bepaald thema te werken met werkgroepen. De stadsraad is hierbij een continue 

factor, met parallel daaraan wisselende werkgroepen. Deze werkgroepen veranderen om 

de zoveel tijd en kunnen worden samengesteld op basis van de expertise op dat 

onderwerp.  

Gemêleerde stadsraad 

Deze stadsraad heeft een gemêleerde samenstelling, die niet uitsluitend bestaat uit 

individuen. Het is een gemixte groep, bestaande uit informele netwerken en individuen. 

Representatie van de stad is hierbij ook een belangrijk element, om alle stemmen uit de 

stad te horen.  

In de adviesraad kunnen vertegenwoordigers zitten van de verschillende doelgroepen in 

de stad, zoals etnische populaties of gehandicapten. Deze groepen zijn al 

vertegenwoordigd in overleggroepen met woningcorporaties en gemeenten. Deze 

woningcorporaties en gemeenten kunnen dienen als klankbordgroep wie er in de raad 

moeten komen. Het Van Abbemuseum kan overwegen om daar vertegenwoordigers te 

zoeken en hen uit te nodigen voor een bijeenkomst. Wanneer mensen uit 

maatschappelijke organisaties worden betrokken, kunnen er makkelijker bruggen 

worden gebouwd met de samenleving en kan het Van Abbemuseum aansluiten bij 

bestaande initiatieven. In een gemêleerde stadsraad met diverse vertegenwoordigers en 

organisaties bestaat het risico dat mensen vanuit eigen belangen gaan handelen. Daar 

moet het museum op bedacht zijn. Ook hier is de mogelijkheid om de samenstelling van 

de raad consistent te houden en bij verdieping te werken met werkgroepen.  

Thematische stadsraad 

De kerngedachte van inclusiviteit is om mensen niet als aparte doelgroepen te 

benaderen. Er zijn zo veel verschillende doelgroepen: van mensen met een handicap en 

mensen met schulden, tot een andere achtergrond of andere beperkingen waarmee 

rekening gehouden moet worden. Enkele respondenten waarschuwden dat selectie op 

de verschillende soorten diversiteit stigmatiserend kan werken. Het is ook een 

mogelijkheid om inclusie thematisch aan te pakken. Dit begint bij het weten wat er 

speelt in de samenleving. Vervolgens kunnen doelgroepen worden gezocht die met dit 

thema te maken hebben Het museum kan de thema’s die spelen langs verschillende 

perspectieven leggen. Representatie is hierbij wat meer van ondergeschikt belang. 

Immers, het ene thema zal voor de ene doelgroep mogelijk relevanter zijn dan voor de 

andere doelgroep. 
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Conclusie 

In dit rapport is een overzicht gegeven van mogelijke taken en samenstellingen van een 

potentiele Stadsraad en succesfactoren en afbreukrisico’s waar het Van Abbemuseum 

mogelijk mee te maken kan krijgen in de ontwikkeling en uitvoering van de Stadsraad. 

Omdat de taak en de samenstelling van de raad sterk afhangt van de positie en functie die 

het Van Abbemuseum de raad wil geven, ligt het niet in de scope van dit onderzoek om 

een blauwdruk te geven van de ideale Stadsraad. 

 

Meerdere respondenten benadrukten dat er geen blauwdruk bestaat voor de rol en 

samenstelling van een Stadsraad. Het is een dynamisch proces waarbij het Van 

Abbemuseum gaandeweg leert en ontdekt waar de wederzijdse behoeften liggen. 

Gaandeweg zal het museum ontdekken wat het beste werkt; hoe vaak de groep samen 

moet komen, of een stadsraad met een representatie van individuen of 

vertegenwoordigers van doelgroepen beter werkt dan een stadsraad die zich richt op 

bepaalde thema’s, of een vaste groep leden effectiever is dan een wisselende groep 

leden, en of werkgroepen nodig zijn.  

 

Toch kunnen we op basis van de interviews een overzicht van succesfactoren geven 

waarop het Van Abbemuseum kan inzetten om in samenwerking met de Stadsraad 

inclusie in de organisatie te vergroten.  Ook vallen enkele aandachtspunten op waarop het 

Van Abbemuseum bedacht moet zijn. Hieronder wordt een samenvattend overzicht 

gegeven van de opvallende succesfactoren en aandachtspunten: 

 

Succesfactoren 

 

• Communicatie is heel belangrijk. Communiceer de redenen van de keuzes die je 

maakt met de stadsraad. Aandacht voor externe inclusieve communicatie is 

eveneens belangrijk; zeg je wat je doet en doe je wat je zegt? 

• Het is belangrijk dat de leden van de Stadsraad zien dat het museum gebruik maakt 

van hun adviezen en de adviezen serieus neemt. 

• Het is belangrijk dat formeel en informeel contact tussen de leden van de 

Stadsraad en medewerkers wordt gefaciliteerd. 

• Werk met en door mensen, in plaats van voor mensen 

• Wijs een procesbegeleider aan die verbinding kan maken tussen de Stadsraad, de 

stad en de organisatie 

• Commitment vanuit de directie (top down) is een voorwaarde om inclusie te laten 

slagen. 

• Draagvlak, bewustzijn en inclusief denken en handelen onder medewerkers is 

nodig om inclusie in de organisatie te verankeren (bottom up). 
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• De stadsraad zou niet louter een bottom-up initiatief moeten zijn, maar tevens 

door beleid van de top gestimuleerd en gedragen door de (medewerkers van de) 

organisatie zelf. Zo wordt de Stadsraad een integraal onderdeel.  

• Samen op weg gaan en co-creatie met de Stadsraad en met de samenleving zijn 

kernwoorden.  

 

Aandachtspunten 

• Wanneer je een inclusieve samenstelling hebt, stelt dit veel eisen aan hoe een 

dergelijke raad moet vergaderen of wordt gefaciliteerd. 

• Houdt de leden van de Stadsraad gecommitteerd, door erkenning en waardering 

• Ga serieus aan de slag met de adviezen. Het gevaar aan een raad is dat het een klein 

lapje voor het bloeden is. 

• Een instrument bedenken dat naar een oplossing werkt kan averechts werken, 

omdat de focus dan gaat liggen op het instrument en niet op de oplossing. Wees 

hier bewust van. 

• Wees ervan bewust dat een traject met een co-creërende en adviserende 

Stadsraad kan leiden tot schuring en weerstand in de organisatie. 

• Het is moeilijk om tegelijkertijd heel veel perspectieven te bedienen. 

Samenwerking met de maatschappij kan hier uitkomst op bieden.  

• Mensen van maatschappelijke organisaties of vertegenwoordigers kun je 

betrekken in de raad, maar wees bewust dat het risico bestaat dat mensen dan 

vanuit de eigen belangen gaan handelen. 

• Wanneer inclusie in het aanbod en in de tentoonstellingen van het Van 

Abbemuseum het doel is, moet je met het personeel aan de gang gaan. Wanneer 

het personeel inclusiever gaat denken en handelen zal het pas lukken om als 

organisatie inclusiever te zijn. Dit is een langdurig traject dat een meerjarige 

investering vergt. 
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