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VOORWOORD

Het jaar 2017 markeerde het begin van een nieuwe beleidsperiode (tot en  
met	2020)	voor	een	vrijwel	nieuw	instituut	dat	bij	de	start	in	2013	de	ambitie	
formuleerde	om	een	bezuiniging	in	het	cultuurbudget	van	de	Rijksoverheid	 
om te zetten in een kans voor het gehele ontwerpveld. Op basis van een  
actuele	opdracht	en	voorbijgaand	aan	de	geldende	status	quo	heeft	de	 
organisatie	het	aangedurfd	radicale	en	innovatieve	vragen	te	stellen,	waarbij	
het vertrekpunt lag in het geboden instrumentarium: een studiezaal, een  
bibliotheek,	een	archief,	enkele	tentoonstellingszalen,	verschillende	wettelijke	 
taken	en	de	gebundelde	teams	van	drie	oorspronkelijke	fusiepartners.
 De opdracht aan Het Nieuwe Instituut was dermate complex, dat  
Het	Nieuwe	Instituut	inmiddels	met	trots	kan	terugkijken	op	zijn	programma,	 
de	verschillende	partnerships	en	de	publiekscijfers	waardoor	Het	Nieuwe	 
Instituut is uitgegroeid tot een toonaangevende culturele organisatie in  
Nederland	en	zijn	internationale	omgeving.

In het Jaarverslag 2016 is naast een rapportage met betrekking tot de  
wettelijke	verplichtingen	uitvoerig	teruggeblikt	op	de	eerste	beleidsperiode,	 
die immers dat jaar ten einde liep. Tevens werden voor de komende periode 
enkele aangescherpte beleidskeuzes aangekondigd, die hun uitwerking  
vonden	in	de	keuze	voor	drie	pijlers,	te	weten	het	Museum	voor	Architectuur,	
Design	en	Digitale	Cultuur,	het	Rijksarchief	voor	Nederlandse	Architectuur	en	
Stedenbouw,	en	het	Agentschap voor	Architectuur,	Design	en	Digitale	Cultuur.	 
De	afdeling	Research	&	Development	is	gepositioneerd	als	verbindende	 
schakel	tussen	deze	pijlers.	
	 Het	Nieuwe	Instituut	heeft	hiermee	de	fase	van	experiment	definitief	
afgerond.	Door	middel	van	de	drie	helder	omlijnde	afdelingen	wordt	invulling	
gegeven	aan	de	vereiste	taken	en	blijft	er	voldoende	mogelijkheid	om	eventuele	
additionele	ambities	te	realiseren	en	te	communiceren.	Deze	functionele	be-
grenzing biedt bovendien een beoordelingskader voor de weging van interne 
en externe plannen en initiatieven. Zo kan er in de verschillende ontwerpvelden 
en gebruikersgroepen gedurende deze tweede beleidsperiode een reëel  
verwachtingspatroon ontstaan over de rol van een ondersteunende instelling 
als Het Nieuwe Instituut.

Terwijl	dit	verslag	allereerst	ingaat	op	de	uitvoering	van	de	vereiste	verplich- 
tingen	en	wettelijke	taken	in	2017	en	de	daaruit	voortvloeiende	resultaten,	 
zal	er	in	de	verschillende	inleidingen	van	de	respectievelijke	pijlers	ook	worden	
stilgestaan	bij	enkele	actuele	ontwikkelingen	voor	die	afdeling	en	daarmee	
voor de organisatie. 



SAMENVATTEND VERSLAG 
RAAD VAN BESTUUR
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I. Positionering, rol en meerwaarde voor de sector

 Missie
Het	Nieuwe	Instituut	beoogt	aan	de	hand	van	actuele	ontwikkelingen	met	zijn	
activiteiten	de	waardering	voor	de	culturele	en	maatschappelijke	betekenis	
van architectuur, design en digitale cultuur te verhogen. Bovendien wil het de 
wisselwerking tussen deze disciplines versterken. In een periode van radicale 
veranderingen wil het Nieuwe Instituut het actuele gesprek over de ontwerp-
disciplines door middel van onderzoek en presentaties modereren, stimuleren 
en	faciliteren.	Het	verbreden	en	verdiepen	van	de	publieke	waardering	is	 
hierbij	een	principieel	uitgangspunt.

 Identiteit
Het	Nieuwe	Instituut	benadrukt	de	maatschappelijke	en	innovatieve	waarde	
van cultuur. Een bezoeker van Het Nieuwe Instituut betreedt als het ware  
‘het	museum	van	de	toekomst’.	Een	plek	waar	op	een	aangename	wijze	wordt	
geprovoceerd	en	misschien	zelfs	verwarring	gesticht,	en	waar	bezoekers
steeds	opnieuw	worden	geconfronteerd	met	vragen	die	er	vandaag	en	zeker	
morgen	toe	doen.	Het	Nieuwe	Instituut	doet	zo	zijn	naam	eer	aan.	Als	geen	
andere	culturele	instelling	is	Het	Nieuwe	Instituut,	zowel	inhoudelijk	als	orga- 
nisatorisch,	in	staat	flexibel	en	vernieuwend	actuele	en	urgente	vraagstukken	te	
benoemen,	te	bevragen	en	te	duiden	en	daarmee	zichzelf	tot	kompas	te	maken.

 Doelstelling
Met	de	aanvang	van	de	tweede	beleidsperiode	ligt	de	focus	van	de	program-
mering op het versterken van de signatuur van Het Nieuwe Instituut. De in- 
houdelijke	ambitie	is	nogmaals	gespiegeld	aan	het	beoogde	beleid	voor	deze	
tweede cultuurplanperiode, en aan het verlangen om als instituut in de eerste 
plaats als ‘generator voor disruptieve innovatie’ te worden opgevat. Nieuwe 
formats	en	producten	moeten	daaraan	bijdragen.	Niet	in	de	laatste	plaats	 
door	de	wijze	waarop	de	volledige	behuizing	–	dus	niet	uitsluitend	de	tentoon-
stellings- en studiezalen – met de buitenwereld wordt gedeeld. Zo moet het 
gebouw	op	basis	van	een	maatschappelijk	ondernemend	model	bijdragen	aan	
nieuwe geldstromen én aan het vergroten en versterken van de gemeenschap 
van	gebruikers	van	het	instituut.	Een	belangrijke	onderliggende	gedachte	 
daarbij	is	het	instituut	niet	te	positioneren	als	een	klassiek,	op	representatie	
gericht museum, maar eerder als een academie waar onderzoek, symposia, 
tentoonstellingen	(of	zelfs	een	curriculum	rond	de	eigen,	ecologische	tuin)	 
als	aanjager	van	nieuwe	kennis	kunnen	fungeren.

II. Terugblik 2017 / Vooruitblik 2018 – 2020 

De nieuwe planperiode biedt ruimte om in te zetten op het versterken van het 
eigen	profiel,	passend	bij	de	artistieke	signatuur	en	de	bijzondere	collectie,	de	
kwaliteiten van de medewerkers en het werkveld, de lokale omgeving en het 
(inter)nationale	speelveld.	Daarbij	staat	kwaliteit	voorop,	maar	ook	innovatie,	
positionering en samenwerking.
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 Kwaliteit 
Het	Nieuwe	Instituut	heeft	zich	in	zijn	eerste	planperiode	onder	meer	gericht	
op	de	positionering	binnen	het	veld	van	de	creatieve	industrie	en	zijn	com- 
plementaire	rol	ten	opzichte	van	het	Stimuleringsfonds	Creatieve	Industrie.	 
Het	accent	lag	evenwel	op	het	formuleren	van	een	integrale	visie	op	de	 
samenstellende delen van het instituut. De meerwaarde van deze bundeling 
wordt steeds meer zichtbaar in de verschillende cultuurproducten die  
Het Nieuwe Instituut ontwikkelt.
	 In	de	tweede	planperiode	richt	Het	Nieuwe	Instituut	zijn	blik	meer	op	 
de	externe	context.	Een	belangrijke	focus	ligt	bij	de	ondernemende	meerwaar-
de van de culturele component van de creatieve industrie. Het stimuleren  
en	uitvoeren	van	onderzoek	is	hierbij	een	belangrijk	instrument,	naast	het	 
aanjagen	van	reflectie	op	en	discours	over	de	actualiteit.

 Educatie 
Leerlingen onderzoeken in Het Nieuwe Instituut op kritische en creatieve  
wijze	de	veranderingen	en	uitdagingen	van	de	wereld	van	vandaag	en	morgen.	
Centraal	staat	hierbij	dat	alles	om	hen	heen	is	vormgegeven,	wat	betekent	 
dat	daar	ook	alternatieve	oplossingen	voor	kunnen	worden	bedacht.	Bij	 
Het Nieuwe Instituut ontwikkelen leerlingen hun blik op hedendaagse en toe-
komstige	vraagstukken	en	leren	ze	dat	zij	de	ontwerpers	van	de	toekomst	 
zijn.	De	onderwijsprogramma’s	van	Het	Nieuwe	Instituut	zijn	toekomstgericht.	 
Dat vraagt om een interdisciplinaire aanpak, het gebruik van ontwerpend leren 
en	de	inzet	van	21e-eeuwse	vaardigheden.	Het	gedachtengoed	van	‘lifelong	
learning’	vormt	hierbij	een	inspiratie.
 Met genoegen kan worden vastgesteld dat de organisatie in 2017  
zo’n	17.000	scholieren	wist	te	bereiken.	Naast	succesvolle	interactieve	familie-
programma’s (zowel in Huis Sonneveld als in de tentoonstellingsprogramma’s) 
is	er	in	2017	gebouwd	aan	het	verstevigen	en	uitbreiden	van	de	onderwijspro-
grammering. Er is aandacht gegeven aan de verdere ontwikkeling van enkele 
langlopende	leerlijnen	binnen	VO,	PO	en	VMBO.	Met	het	uitbouwen	van	 
een	inhoudelijk	sterke	onderwijsprogrammering,	in	samenwerking	met	partners	 
als	SKVR	en	Cultuurtraject,	en	het	vergroten	van	de	zichtbaarheid	van	 
Het	Nieuwe	Instituut	in	het	onderwijs	was	2017	een	succesvol	jaar.	In	2018	
wordt	deze	lijn	doorgetrokken	met	programma’s	gericht	op	additionele	onder-
wijsniveaus,	een	collectieboek,	een	pilot	voor	een	onderwijsprogramma	in	 
het	archief	en	de	focus	op	het	VMBO.	
	 De	werkplaats	The	New	Haberdashery	heeft	een	enthousiaste	 
gemeenschap aan zich weten te binden en zorgde ook in 2017 weer voor  
activering van het Dek als makersplek, met ruim 2.700 bezoekers.
 
	 Ondernemerschap	en	maatschappelijke	waarde 
In	de	eerste	planperiode	heeft	Het	Nieuwe	Instituut	belangrijke	stappen	gezet	
bij	de	ontwikkeling	van	zijn	marketingcommunicatiekracht	en	het	verkennen	
van	verschillende	verdienmodellen,	bijvoorbeeld	door	vroegtijdig	in	te	zetten	
op regionalisering en de lokale overheid als opdrachtgever.
 In de tweede planperiode richt de aandacht zich in toenemende mate 
op het vergroten van verdienvermogen. Binnen de hele organisatie wordt  
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ondernemerschap ontwikkeld en ook door de realisatie van ondernemende ac- 
tiviteiten worden derde en vierde geldstromen aangetrokken. Die ondernemende 
activiteiten	zullen	altijd	aansluiten	bij	de	kernopdracht	van	Het	Nieuwe	Instituut.
 In 2017 is de ontwikkeling van retail onderzocht en in 2018 wordt een 
nieuw retailconcept geïntroduceerd. Daarnaast is in 2017 het plan ontstaan 
om de 5de en 6de verdieping van Het Nieuwe Instituut in te zetten als Works-
pace	voor	creatieve	ondernemers.	Workspace	heeft	tot	doel	om	het	netwerk	te	
verbinden, ondernemend talent in de ontwerpsectoren te ondersteunen en de 
maatschappelijke	en	ondernemende	positie	van	Het	Nieuwe	Instituut	kracht	bij	
te zetten. In 2017 is tevens een start gemaakt met de ontwikkeling van een inte-
graal plan op het gebied van makerspace(s). De makerspace kan, als extra 
dimensie	binnen	het	huidige	inhoudelijke	aanbod,	meerwaarde	geven	aan	de	
ondernemende,	onderzoekende	en	lerende	praktijk	van	het	werkveld.

 Agentschap	en	geografische	spreiding
Er	is	de	afgelopen	jaren	uitvoerig	geëxperimenteerd	met	een	regionale	be- 
nadering van de rol die het instituut als nationale instelling vervult. Dat mondde  
in 2017 uit in een intensieve samenwerking met de gemeente Eindhoven
in het kader van de ‘De Staat van Eindhoven’. De positieve ervaring van alle 
stakeholders	in	dit	project	sterkt	de	toekomstambitie	om	op	soortgelijke	wijze	
op	meerdere	plaatsen	in	Nederland	aanwezig	te	zijn	en	(tijdelijke)	samenwer-
kingsverbanden	aan	te	gaan,	waarbij	rekening	wordt	gehouden	met	het	profiel	
van	een	regio,	zoals	bijvoorbeeld	design	in	Eindhoven.	Hoewel	het	instituut	
geen	‘Rotterdamse’	instelling	is,	wil	het	binnen	de	eigen	vestigingsplaats	actief	
bijdragen	aan	het	versterken	van	de	culturele	infrastructuur.

 Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling	en	pluriformiteit	zijn	sleutelbegrippen	in	alle	activiteiten.	
Ontwerptalent	krijgt	in	Het	Nieuwe	Instituut	een	cultureel	podium	geboden.	
Bijvoorbeeld	via	het	eigen	opdrachtenbeleid	bij	de	inrichting	en	communicatie	
van tentoonstellingen, de verschillende discursieve programma’s en culturele 
interventies, maar ook door mapping en matching van talent. In combinatie 
met regionale en internationale programma’s vormt talentontwikkeling met  
andere woorden, het hart van het Agentschap. 
	 Ook	binnen	de	onderzoeksprogramma’s	van	Het	Nieuwe	Instituut	krijgt	
talentontwikkeling	ruim	baan,	onder	meer	via	fellowship	programma’s,	open	
calls	en	coaching.	Een	ander	instrument	voor	talentontwikkeling	is	het	grafisch	
ontwerpplatform	waarbij	in	een	periode	van	slinkend	opdrachtgeverschap	 
(jonge) ontwerpers de ruimte wordt geboden om zich onder begeleiding van  
de	artdirector	te	profileren.	

 (Inter)nationaal belang
Het	Nieuwe	Instituut	beheert	het	Rijksarchief	voor	Nederlandse	Architectuur	 
en	Stedenbouw	dat	als	grootste	en	oudste	archief	binnen	dit	veld	van	(inter)
nationale betekenis is. Daarnaast onderhoudt het instituut een sterk internatio-
naal	netwerk	dat	bijdraagt	aan	culturele	diplomatie.	Dit	komt	bijvoorbeeld	 
tot uitdrukking in tentoonstellingen en installaties ter gelegenheid van diverse 
biënnales,	en	in	verschillende	culturele	en	maatschappelijke	interventies.
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 Samenwerking	Stimuleringsfonds	Creatieve	Industrie
In	2017	heeft	de	wisselwerking	tussen	de	twee	overheidsorganisaties	binnen	
de creatieve industrie verder vorm gekregen. Naast de ontluikende traditie  
van	een	gezamenlijke	nieuwjaarsreceptie,	wordt	ook	intensief	samengewerkt	 
binnen	het	kader	van	de	jaarlijkse	Dutch	Design	Week	in	Eindhoven	en	de	 
Biënnale van Venetië. 

 Publieksbereik
Vanaf	de	start	was	het	de	opgave	voor	Het	Nieuwe	Instituut	om	zowel	een	
specifiek	professioneel	publiek	te	boeien	en	te	binden,	als	daarnaast	met	 
regelmaat	een	breed	en	divers	publiek	voor	zijn	activiteiten	te	interesseren.	 
In	2017	heeft	Het	Nieuwe	Instituut	377.567	bezoekers	getrokken	met	het	lokale,	
nationale	en	internationale	programma	(terwijl	er	315.000	vereist	waren).	 
Ruim 191.000 bezoekers waren te gast in het pand aan het Museumpark  
bezocht, waarvan een kleine 70.000 betalende bezoeken. Met het nationale  
en	internationale	programma	zijn	in	2017	nog	eens	ruim	185.000	bezoekers	
aangetrokken buiten het eigen huis.
	 Dit	aantal	overtreft	dus	ruim	de	doelstelling	en	het	maakt	Het	Nieuwe	
Instituut	tevens	een	van	de	grotere	lokale	spelers	in	Rotterdam.	In	vergelijking	
met	2016	is	over	de	verschillende	programmaonderdelen	een	flinke	stijging	
van de hoeveelheid bezoekers waar te nemen. De groei was niet alleen toe  
te	schrijven	aan	nieuwe	activiteiten	zoals	een	coproductie	rond	De	Stijl	 
met het Gemeentemuseum in Den Haag. Ook reeds eerder geïntroduceerde 
activiteiten	van	het	instituut	trokken	duidelijk	meer	belangstelling.	Voor	2018	 
is	de	doelstelling	verhoogd,	waarbij	de	eerder	ingezette	heldere	segmentatie	
van	doelgroepen,	zowel	gericht	op	verdieping	voor	de	professionele	achterban	
als op verbreding voor het gelegenheidspubliek, wordt gecontinueerd. 

Ook digitaal weet Het Nieuwe Instituut steeds meer unieke bezoekers te  
bereiken: 441.011 in 2017, ten opzichte van 420.908 in 2016. Met name  
het	aandeel	niet-Nederlandse	bezoekers	is	fors	gestegen	naar	zo’n	40%	van	
het	totaal.	Inhoudelijk	heeft	de	website	een	flinke	boost	gekregen:	in	2017	 
werden	bijna	800	nieuwe	pagina’s	en	zo’n	25	nieuwe	magazines	gepubliceerd.

III.	Organisatieontwikkeling	en	bedrijfsvoering

Het	Nieuwe	Instituut	sluit	2017	af	met	89	medewerkers	(78,7	fte)	in	een	 
vast	of	tijdelijk	dienstverband.	Deze	vaste	kern	wordt,	vooral	bij	kortlopende	
activiteiten	en	activiteiten	waarvoor	specifieke	kennis	en	kunde	is	vereist,	 
ondersteund	door	een	flexibele	schil	van	freelancers.	In	lijn	met	het	uitgangs-
punt	van	‘goed	opdrachtgeverschap’	zijn	de	externe	vergoedingen	voor	 
deze	makers	gebaseerd	op	marktconforme	tarieven	voor	de	verschillende	 
rollen	die	freelancers	kunnen	vervullen.	Naast	culturele	diversiteit	geeft	 
het instituut ook intern aandacht en inhoud aan talentdiversiteit. 
 Het Nieuwe Instituut stelt zich ten doel waarde te genereren uit deel- 
name	aan	activiteiten	en	afname	van	diensten.	Met	collectieve	marketingpart-
ners	wordt	de	afname	van	producten	en	diensten	bevorderd.	Ook	werkt	het 
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instituut	op	projectbasis	samen	met	partners	in	het	veld,	waarbij	partijen	ge-
bruik	maken	van	elkaars	competenties,	conform	de	wens	van	het	instituut	om	
waar	mogelijk	gebruik	te	maken	van	synergie-effecten	of	van	hefboomwerking.
 Het Nieuwe Instituut kende in 2017 verschillende groepen begunstigers. 
Naast de Vrienden van het Nieuwe Instituut is eind 2017 een nieuwe, inter- 
nationaal georiënteerde begunstigerskring in het leven geroepen rond het 
Thursday Night programma, en traden ook de eerste leden toe tot het Heritage  
Network:	een	exclusief	netwerk	rond	het	Rijksarchief.	De	BankGiro	Loterij	
heeft	de	samenwerking	voor	vijf	jaar	verlengd	met	een	jaarlijkse	bijdrage	ter 
versterking	van	de	publieksfunctie	van	Het	Nieuwe	Instituut.
 Het Nieuwe Instituut hanteert een begrotingsdiscipline waarin de  
middelen	zó	worden	ingezet	dat	de	verschillende	doelstellingen	zo	effectief	
en	efficiënt	mogelijk	worden	behaald.	Deze	doelstellingen	betreffen	in	ieder	
geval de kwantitatieve en kwalitatieve prestatieverplichtingen vanuit OCW. 
Daarnaast	zijn	doelstellingen	en	ambities	geformuleerd	met	betrekking	tot	part-
nerships	met	lokale,	regionale	en	internationale	partijen.	Voor	de	planperiode	
2017 – 2020 committeerde Het Nieuwe Instituut zich aan het behalen van  
een	neutraal	of	positief	resultaat	over	zijn	activiteiten.	Daar	is	het	in	2017	in	 
geslaagd.	Het	positief	exploitatieresultaat	over	2017	bedraagt	€	325.303.

 Governance
Het	Nieuwe	Instituut	wordt	bestuurd	conform	de	Governance	Code	Cultuur,	
middels het Raad-van-Toezicht-model. Sinds 2016 staat het instituut onder 
leiding van een Raad van Bestuur met twee statutair directeur-bestuurders: 
een algemeen en artistiek directeur, en een directeur organisatie en ontwikke-
ling. De algemeen en artistiek directeur is bestuursvoorzitter en draagt  
de	eindverantwoordelijkheid.	In	geval	van	een	verschil	van	mening	is	de	 
stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur en ziet toe op het 
beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting 
Het	Nieuwe	Instituut.	Tevens	staat	hij	het	bestuur	met	raad	en	advies	terzijde.	
Bij	de	vervulling	van	zijn	taak	richt	de	Raad	van	Toezicht	zich	naar	het	belang	
van	de	stichting	en	de	bij	de	stichting	betrokken	personen.	Bij	de	samenstelling	
van de nieuwe raad in 2017 is rekening gehouden met diversiteit, expertise en 
onafhankelijkheid	van	de	leden.	

 Diversiteit
Het	Nieuwe	Instituut	onderschrijft	de	Code	Culturele	Diversiteit	en	draagt	de	
uitgangspunten	van	de	code	uit	in	alle	onderdelen	van	zijn	programmering.
Ook	in	2017	heeft	de	kwalitatieve	trend	van	verjonging	onder	bezoekers	zich	
doorgezet,	zoals	het	instituut	die	sinds	2014	actief	stimuleert.	
 Door de ondersteunende rol binnen de creatieve industrie en program-
mering zoals de Thursday Night Live! is het instituut in staat ontwerpers  
en makers uit de verschillende vakgebieden en culturele achtergronden met  
het	instituut	en	elkaar	te	verbinden.	Een	steeds	duidelijkere	profilering	
van Het Nieuwe Instituut stimuleert deze ontwikkeling en ondersteunt ook  
de groeiende bekendheid van de organisatie. 



Designing	the	Surface
Foto’s: Johannes Schwartz



Sleepmode.	The	Art	of	the	Screensaver
Foto’s: Fred Ernst (boven) / Johannes Schwartz



Architecture	of	Appropriation
Foto: Johannes Schwartz



The Transylvania Archive
Foto’s: Johannes Schwartz
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1. PROGRAMMA 
     Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur
 
 
 1.1 Inleiding 

Het	publieke	programma	van	Het	Nieuwe	Instituut	krijgt	voor	een	belangrijk	
deel gestalte in het Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur. 
Het	museum	kijkt	allereerst	naar	de	ontworpen	wereld	en	hoe	die	door	nieuwe	
technologie, nieuwe denkbeelden en verschuivende sociale prioriteiten voort-
durend	verandert.	Op	basis	van	zijn	tentoonstellingen	en	presentaties	probeert	
het	museum	diverse	gebruikersgroepen	inhoudelijk	aan	te	spreken.	Het	insti-
tuut	hanteert	geen	harde	afbakening	als	het	gaat	om	het	type	publiek	voor	de	
verschillende	activiteiten	in	de	drie	pijlers.	Zowel	het	vak	publiek	als	het	brede	
publiek	moeten	zich	–	conform	de	opdracht	aan	het	instituut	–	aangetrokken	
voelen	tot	het	totale	aanbod,	van	de	museale	activiteiten	tot	het	archief.
	 De	twee	vaste	onderzoekslijnen	van	Het	Nieuwe	Instituut,	De	Materialen 
	&	De	Dingen	en	Landschap	&	Interieur,	bieden	medewerkers,	partners, 
gebruikers	en	bezoekers	een	houvast	en	daarnaast	een	perspectief	op	de	disci-
plines	architectuur,	design	en	digitale	cultuur.	Ze	fungeren	als	ordeningsprincipe	 
voor	alle	projecten	en	waarborgen	tevens	een	lange	termijnagenda	waarmee	
Het	Nieuwe	Instituut	zich	ten	opzichte	van	zijn	omgeving	positioneert.
	 Een	jaarthema	–	in	2017	was	dat	het	Archief	–	geeft	telkens	aanleiding	
voor een samenhangende karakterisering van het publieke programma. Het 
thema	geeft	een	inhoudelijk	kader	dat	andere	pijlers	en	marketing	en	commu-
nicatie	in	staat	stelt	een	bijdrage	aan	dit	programma	te	leveren.
	 De	keuze	voor	het	thema	van	het	Archief	in	2017	was	allerminst	toeval-
lig	en	kwam	op	bijzondere	wijze	tot	bloei	in	verschillende	samenwerkingsver-
banden met museale instellingen ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan 
van	De	Stijl.	Architectuur	en	interieur.	Het	verlangen	naar	Stijl,	een	coproductie	
met Gemeentemuseum Den Haag, kan hier als een hoogtepunt worden  
aangemerkt.	(Zie	Erfgoed)

 1.2 Beleidsmatige overwegingen

Om	vanaf	2018	tot	een	verdere	optimalisering	te	komen	van	het	algehele	pu-
blieke	programma	zal	de	nieuw	opgerichte	afdeling	Programma	(voorheen	
Programma	en	Presentatie)	op	basis	van	de	respectievelijke	onderzoekslijnen,	
de interne ambities en externe opdrachten alle verschillende onderdelen ver-
weven tot een overkoepelend jaarprogramma. Ook die van het Museum en het 
Thursday Night programma. In 2017 was het begrip Programma nog allereerst 
gekoppeld	aan	het	aanbod	binnen	de	pijler	Museum.

Steeds	duidelijker	draagt	de	ruimtelijke	indeling	van	het	instituut	bij	aan	de	 
nuancering	van	het	programma.	Terwijl	de	foyer	wordt	benut	om	het	overkoe-
pelende	thema	te	communiceren,	dient	zaal	1	ertoe	een	inhoudelijke	vraag,	
zoals	bijvoorbeeld	de	functie	en	toekomst	van	het	archief,	op	een	evocatieve	
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wijze	aan	de	orde	te	stellen.	Daarbij	richt	de	wijze	van	presenteren	zich	niet	
zozeer	op	een	specifieke	groep	bezoekers	(algemeen	publiek	of	juist	vak	 
publiek)	als	wel	op	een	specifiek	geëigende	benadering	van	de	centrale	vraag.	
In	zaal	-1	wordt	veelal	gebruik	gemaakt	van	documenten	(archiefmateriaal)	
en hebben de tentoonstellingen en presentaties met andere woorden een wat 
cerebraler	karakter,	terwijl	voor	zaal	2	een	meer	disciplinaire	werkwijze	wordt	
benut die een beroep doet op het kritisch denkvermogen van de bezoeker. 
Zaal	3	wordt	regelmatig	–	hoewel	niet	uitsluitend	–	benut	als	platform	voor	pre-
sentaties	van	derden	die	een	inhoudelijke	relatie	hebben	met	het	jaarthema.	
Zo	wordt	de	diversiteit	aan	praktijken	vanuit	het	veld	zelf	zichtbaar	gemaakt.

 1.3 Programmatische terugblik 

In Rotterdam kende de museale programmering in 2017 twee periodes: in  
het	eerste	half	jaar	zijn	enkele	tentoonstellingen	tot	stand	gekomen	die	vanuit	
de	verschillende	disciplines	vertrokken	en	tevens	reflecteerden	op	de	centrale	 
positie	van	de	aut€,	bijvoorbeeld	in	het	acquisitiebeleid	van	het	Rijksarchief.	 
In	het	tweede	half	jaar	stond	het	programma	uitvoerig	stil	bij	de	rijkdom	aan	
mogelijke	interpretaties	van	archieven	en	verzamelingen.	

 Eerste periode 

	 Designing	the	Surface (27 januari – 20 augustus)
Met de tentoonstelling Designing	the	Surface vervolgde Het Nieuwe Instituut 
een reeks presentaties rond materialen. Na eerdere tentoonstellingen over 
hout, plastic en glas richtte Designing	the	Surface de blik op de eindbewerking 
die materialen en producten in het laatste stadium van hun maakproces  
ondergaan. Zowel de onderzoekende kwaliteit als het vakmanschap van de 
hedendaagse architect en ontwerper kwamen hier aan bod. De tentoonstelling  
was	het	resultaat	van	een	samenwerking	tussen	Chris	Kabel,	productontwer-
per	en	de	afgelopen	periode	als	fellow	aan	Het	Nieuwe	instituut	verbonden,	 
en	ontwerpers	Koehorst	in	’t	Veld,	eerder	verantwoordelijk	voor	de	tentoon- 
stelling GLAS.

	 Sleep	Mode.	The	Art	of	the	Screensaver (27 januari – 20 augustus)
Met de opkomst van de screensaver, enkele jaren voor de explosieve groei 
van	het	wereldwijde	web,	kwam	een	groot	publiek	voor	het	eerst	in	aanraking	
met door de computer gegenereerde beelden en met de algoritmen die de 
beelden	produceerden.	Internetkunstenaar	Rafaël	Rozendaal	ziet	de	anonieme	
programm€s	van	screensavers	als	ondergewaardeerde	kunstenaars	en	gaf	
dit	vrijwel	vergeten	digitale	genre	en	zijn	makers	een	podium	in	een	ruimtelijke	
installatie op basis van tientallen screensavers.

	 Architecture	of	Appropriation (27 januari – 20 augustus)
Allerlei vormen van toe-eigening, zoals kraken, spelen een essentiële rol  
in de ontwikkeling van de stad en de publieke ruimte. In een periode waarin  
een programmatische benadering van de stad opnieuw actueel is, startte  
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Het Nieuwe Instituut een onderzoek naar de architectuur van toe-eigening,  
ook	omdat	het	Rijksarchief	zelf	tot	dusver	geen	archieven	over	kraken	of	 
andere	vormen	van	collectief	ontwerperschap	en	radicale	vormen	van	improvi-
satie	heeft	opgenomen.	De	aftrap	werd	gegeven	met	een	ruimtelijke	installatie	
van ontwerpbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles], in combinatie met een 
presentatie van historisch materiaal. Architecture	of	Appropriation gaat nader 
in op thema’s als leegstand, meervoudige woonvormen en het recht op wonen 
ten opzichte van het recht op eigendom. In 2018 volgt een publicatie waarin 
het onderzoek wordt gepresenteerd.

 The Transylvania Archive (27 januari – 25 juni)
Hoe	verhoudt	het	archief	zich	tot	noties	als	waarheid	en	mythe?	The Transyl-
vania Archive van het kunstenaarsduo Marta Volkova en Slava Shevelenko 
weet	thema’s	zoals	de	betekenis	van	een	archief,	de	relatie	van	kunstenaars	
tot	de	macht	en	de	angst	voor	de	vreemdeling	op	ingenieuze	wijze	met	elkaar	
te verweven. Aanleiding voor The Transylvania Archive	is	een	KGB-archief	dat 
een paar jaar geleden opdook in Roemenië en waaruit – volgens Volkova en 
Shevelenko	–	blijkt	dat	de	Russische	geheime	dienst	jarenlang	onderzoek	deed	
naar	de	Yeti	(de	verschrikkelijke	sneeuwman)	om	deze	uiteindelijk	uit	te	roeien.

 Tweede periode

 Finders	Keepers.	The	Life	of	Things	(8	september	–	11	februari	2018)
Het	design	en	crafts	magazine	MacGuffin	onthult	als	samensteller	van	de	 
tentoonstelling Finders Keepers het universum van de verzamelaar en toont 
honderden bruiklenen uit tientallen verzamelingen. Geïnspireerd door de  
Turkse	schrijver	Orhan	Pamuk,	die	in	zijn	Modest	Manifesto	for	a	Museum	
een pleidooi houdt voor een museum waarin het verhaal van mensen centraal 
staat, werd in Finders Keepers	stilgestaan	bij	de	uiteenlopende	motieven	en	
strategieën	van	verzamelaars,	bij	het	esthetisch	plezier	van	het	verzamelen	 
en	het	verborgen	leven	van	de	dingen.	Tegelijkertijd	bood	de	tentoonstelling	
een	veel	breder	en	mogelijk	meer	alledaags	perspectief	op	wat	design	is,	ver	 
voorbij	een	pure	auteursbenadering.

 Archiefinterpretaties	(8	september	–	11	februari	2018)
Sinds 2014 betrekt Het Nieuwe Instituut ontwerpers, kunstenaars en onder- 
zoekers	bij	de	ontsluiting	van	de	eigen	collectie,	bijvoorbeeld	via	opdrachten	 
in de reeks Nieuwe	Archiefinterpretaties.	Zij	worden	verleid	ook	de	rol	van	 
een	archief	in	hun	werk	aan	de	orde	te	stellen.	De	afgelopen	vier	jaar	heeft	 
dat	tot	enkele	opmerkelijke	projecten	geleid	die	op	verschillende	plaatsen	 
binnen en buiten Nederland te zien waren, maar niet eerder in het instituut 
zelf.	Archiefinterpretaties	bood	de	perfecte	context	om	vier	uiteenlopende	 
projecten nu thuis te brengen. Te zien waren: Nieuwe	Archiefinterpretaties; 
Studio Rotor: Deconstruction; Archive	Rath	&	Doodeheefver van Lernert  
en Sander en Design Diorama	van	Studio	Makkink	&	Bey.

 The Other Architect (8 september – 7 januari 2018)
De tentoonstelling The Other Architect, georganiseerd door het Canadian 
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Centre	for	Architecture	(CCA)	in	Montreal,	belichtte	de	praktijk	van	verschil-
lende	architecten	die	vanaf	de	jaren	zestig	van	de	vorige	eeuw	tot	op	heden	
een bredere opvatting van hun rol als ontwerper hanteren. Aan de hand van 
verschillende	casestudies	en	archiefmateriaal	werd	getoond	hoe	architecten,	
veelal	opererend	in	multidisciplinaire	teams,	nieuwe	praktijken	introduceerden.	
Hun	vindingrijkheid	toont	het	vermogen	van	de	architectuur	om	per	keer	 
opnieuw gestalte te geven aan een hedendaagse culturele agenda.

 Discrete Violence: Architecture and the French War in Algeria 
	 (8	september	–	11	februari	2018)
Discrete Violence: Architecture and the French War in Algeria presenteerde 
een	onderzoek	dat	eerder	te	zien	was	bij	ETH	Zürich	en	werd	samengesteld	
door	Samia	Henni.	Tijdens	de	Algerijnse	Revolutie	(1954-1962)	moest	een	
drastische	transformatie	van	de	gebouwde	omgeving	van	Algerije	het	Franse	
koloniale bestuur veiligstellen en de Franse economische belangen bescher-
men.	Met	foto’s	en	filmbeelden	uit	het	archief	van	het	Franse	leger	brengt	 
Henni een architectuur aan het licht die volledig in het teken stond van controle 
en onderdrukking.

 Ruimtelijke	compositie	in	Rood,	Blauw	en	Geel, Sabine Marcelis 
	 (19	oktober	–	11	februari	2018)	
Voor	het	internationale	filmfestival	in	Cannes	realiseerde	Studio	Sabine	 
Marcelis	een	ruimtelijk	ontwerp,	geïnspireerd	op	100	jaar	De	Stijl.	De	ruimtelijke	
compositie	diende	als	ontmoetingsplek	voor	de	internationale	filmindustrie.	
Een variatie op de installatie was in het najaar te zien in Het Nieuwe Instituut. 

 Thursday Night Live! 
Thursday Night Live!	is	het	wekelijkse	publieke	programma	van	Het	Nieuwe	
Instituut. Het is een druk samenspel van museumopenstelling, meerdere  
lezingen	en	presentaties,	tweewekelijks	wisselende	pop-in	expo’s	en	een	 
gezamenlijke	maaltijd	waarbij	sprekers,	performers,	onderzoekers	en	bezoe-
kers elkaar ontmoeten. De Thursday Nights hebben tot doel om bestaand en 
nieuw publiek aan het instituut te verbinden en kenmerken zich daarom door 
hun	laagdrempelig	karakter.	Ze	zijn	tevens	een	middel	om	de	agenda	van	 
Het	Nieuwe	Instituut	te	versterken.	Kennisdeling	(onderzoek),	netwerkfuncties,	 
talentontwikkeling,	partnerships	en	actualiteit	zijn	elementen	die	nadrukkelijk	
aan	bod	komen.	Er	wordt	gewerkt	met	wisselende	formats.	De	formats	bieden	
herkenbaarheid	en	specificiteit	en	tegelijkertijd	ruimte	voor	een	diverse	inhoud	
die	kan	inspelen	op	en	aanhaken	bij	andere	(partner)projecten.	

Met ingang van 2017 is het programma gekoppeld aan een gratis avond- 
openstelling	van	het	museum,	tweewekelijks	wisselende	pop-in	expo’s	 
en	ruimte	voor	gastprogrammering.	Daarnaast	heeft	Het	Nieuwe	Instituut	een	
aantal nieuwe reeksen geïntroduceerd die vertrekken vanuit de verschillende 
disciplines	en	gevoed	worden	door	de	afdeling	R&D	en	de	actualiteit.	Aan	bod	
kwamen	onder	meer	het	ontbreken	van	centraal	ruimtelijk	beleid	in	de	reeks	
Ministerie	van	Ruimtelijke	Zaken	met	o.a.	Yttje	Feddes	en	Sybilla	Dekker;	
Decolonising Design; de betekening van de Nederlandse kraakgeschiedenis 
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voor hedendaagse architectuur in Squatting the Archive; een kritische blik  
op	algoritmische	processen	in	de	Bot	Club;	De	Stijl	als	interieurproject	met	 
Sabine Marcelis en de representatie van architectuur met o.a. Mpho Matsipa 
in	samenwerking	met	e-flux	Achitecture	en	The	Berlage.

Van	80	bezoekers	per	avond	in	2016	zijn	we	in	2017	gegroeid	naar	166	 
bezoekers	per	avond.	In	totaal	zijn	47	avonden	georganiseerd	met	127	lezin-
gen en andere onderdelen, 31 pop-in expo’s en 311 sprekers. Er werd in  
2017 samengewerkt met OMA/AMO, ZUS, Play the City, BNO en IMG Lab, 
Mondriaan	Fonds,	Beelden	aan	Zee,	Piet	Zwart	Institute,	Willem	de	Kooning	
Academie,	NAi	Booksellers,	Rijksdienst	voor	Cultureel	Erfgoed,	BNA,	Atelier	
Rijksbouwmeester,	Jaap	Bakema	Study	Centre,	Platform	Scenografie,	Uni- 
versiteit	Wageningen,	TU	Delft,	Night	Shift,	Argus,	North	Sea	Jazz	Round	
Town,	de	Gids,	e-flux	Architecture,	The	Berlage,	Volume/Archis,	ETH	Zürich.	
Bovendien is via gastprogramma’s en pop-in expo’s met tientallen individuele 
ontwerpers samengewerkt.
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2. RESEARCH AND DEVELOPMENT 
 
 
 2.1 Inleiding 

De	afdeling	Research	and	Development	(R&D)	van	Het	Nieuwe	Instituut	 
ambieert	zicht	te	krijgen	op	de	ingrijpende	veranderingen	in	de	cultuur,	 
de samenleving en de technologie. Juist de ontwerpende disciplines kennen  
zichzelf	een	rol	toe	in	het	ontwikkelen	van	nieuwe	vormen	van	creativiteit	 
die	de	soms	ontwrichtende	effecten	van	deze	transformaties	begrijpelijk	en	
hanteerbaar maken. Steeds vaker worden ze ook in die rol gepositioneerd  
door	beleidsmakers	en	maatschappelijke	partijen,	waarmee	nieuwe	kennis	 
kan	worden	ontwikkeld	maar	tevens	een	veranderde	verantwoordelijkheid	 
ontstaat. Door middel van onderzoeksprojecten wordt vanuit verrassende  
perspectieven gekeken naar praktische problematieken. Deze onderzoeken 
resulteren	in	nieuwe	formats,	producten	en	relaties.	Het	traditionele	beeld	 
van	de	disciplines	architectuur,	design	en	digitale	cultuur	zal	daarbij	onver-
mijdelijk	ter	discussie	staan	en	mogelijk	worden	verbreed.	Uitkomsten	van	de	
onderzoeken worden onder meer gebruikt in de programmering van publieks-
bijeenkomsten	zoals	het	Thursday	Night	programma,	en	tentoonstellingen	
waaronder Architecture	of	Appropriation (2017) en Dissident Gardens (2018). 
Een	bijzondere	rol	is	weggelegd	voor	het	Fellowship	programma	(met	 
drie	nieuwe	fellowships	in	2017)	en	het	Jaap	Bakema	Study	Centre,	in	2013	
opgericht	door	Het	Nieuwe	Instituut	en	de	TU	Delft.	

 2.2 Fellowship programma

Het	fellowship	is	een	positie	van	een	half	jaar	die	zowel	individueel	als	in	 
samenwerking	met	andere	fellows	en	met	de	afdeling	Research	&	Develop-
ment	(R&D)	wordt	ingevuld.	Het	fellowship	programma	richt	zich	op	makers	 
en onderzoekers uit de domeinen architectuur, design en de digitale cultuur.  
Via een internationale Open Call wordt gevraagd om projectvoorstellen die 
worden beoordeeld door een internationale jury van bekende curatoren,  
academici	en	vertegenwoordigers	van	de	creatieve	sectoren.	Fellows	krijgen	
–	naast	een	stipendium	–	de	ondersteuning	van	een	mentor.	Zij	hebben	de	
beschikking	over	de	archieffaciliteiten,	de	openbare-	en	presentatieruimtes	
van	het	instituut	en	krijgen	er	een	werkplek.	Hun	onderzoek	kan	uitmonden	in	
publieksevenementen,	tentoonstellingen,	films	of	publicaties	in	samenwerking	
met	Het	Nieuwe	Instituut.	Een	speciaal	fellowship	belegd	bij	het	Agentschap	
en	gericht	op	talentontwikkeling,	is	verbonden	aan	de	tweejaarlijkse	New	 
Material	Award,	waarin	Het	Nieuwe	Instituut	samenwerkt	met	Fonds	Kwadraat	
en	Stichting	Doen.	Eén	van	de	winnaars	wordt	beloond	met	een	fellowship	 
van zes maanden (in 2017 was dat Dianan Scherer), gericht op de verdere  
ontwikkeling van een veelbelovend idee op het gebied van materiaalontwik- 
keling.	Op	de	langere	termijn	is	het	fellowship	programma	ook	bedoeld	om	 
de activiteiten van het instituut te complementeren, erover na te denken, zich  
ertoe	te	verhouden	en	er	kritiek	op	uit	te	oefenen.	Meer	informatie:	 
https://research-development.hetnieuweinstituut.nl/en/fellows
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 Open	Call	2017
Op	13	maart	2017	lanceerde	Het	Nieuwe	Instituut	zijn	tweede	internationale	
Open	Call	for	Fellows,	met	specifieke	thema’s	voor	de	disciplines	architectuur,	
design en digitale cultuur.
	 Het	architectuur-fellowship	richtte	zich	op	voorstellen	die	de	architec- 
tonische	erfenis	zouden	onderzoeken	van	de	voormalige	Nederlandse	koloniale	
gebieden	en	de	verschillende	vormen	waarin	die	erfenis	is	nagelaten.	Op	 
het	gebied	van	design	werd	gevraagd	om	voorstellen	rond	de	fundamentele	
dualiteit	van	objecten:	enerzijds	als	uitdrukking	van	een	lokale	materiële	cul-
tuur	en	anderzijds	als	uiterst	mobiele,	mondiale	gebruiksvoorwerpen.
 In het domein van de digitale cultuur werden inzenders uitgenodigd  
kritisch	te	reflecteren	op	algoritmische	culturen	en	informatie-interfaces,	 
met	gevoeligheid	voor	praktijken	van	open	access.

Het	Nieuwe	Instituut	ontving	176	inzendingen	uit	Argentinië,	Brazilië,	Kroatië,	
Egypte,	Duitsland,	Hong	Kong,	India,	Indonesië,	Italië,	Nederland,	Zuid-Afrika,	
de Verenigde Staten en vele andere landen. De onderwerpen liepen uiteen 
van de wetenschap van de slaap tot het slopen van schepen, de koloniale  
universiteitscampus als locus voor dissidentie, en projecten over algoritmische 
terravorming en nieuwe kunstmatige materialen.

Uiteindelijk	werd	een	shortlist	van	33	inzendingen	beoordeeld	door	de	jury	die	
bestond uit: Morehshin Allahyari (kunstenaar, activist en docent), Quinsy Gario 
(performance-dichter,	beeldend	kunstenaar	en	theatermaker),	Selva	Gürdoğan	
(architect, oprichter van Superpool, directeur van Studio-X Istanbul), Susan 
Schuppli (kunstenaar, onderzoeker, senior lecturer en directeur van het Centre 
for	Research	Architecture,	Goldsmiths),	Marina	Otero	Verzier	(hoofd	van	de	
afdeling	Research	&	Development	van	Het	Nieuwe	Instituut),	en	Guus	Beumer	
(algemeen en artistiek directeur van Het Nieuwe Instituut). 
 Voorstellen werden beoordeeld op hun relevantie voor de gekozen  
thema’s,	de	reikwijdte	van	hun	verbeeldingskracht,	de	diepte	van	het	onder-
zoek, en een kritisch begrip van de rol van de machts- en overheersingsstruc-
turen	die	op	het	spel	stonden	bij	de	voorgestelde	plekken	en	methodologieën.	
Er werd voorrang gegeven aan voorstellen waarin samenwerkingsverbanden 
waren voorzien met andere instellingen, Ngo’s en organisaties in Nederland  
en	daarbuiten.	Tijdens	het	gehele	selectieproces	onthielden	leden	zich	van	
stemming	over	voorstellen	van	individuen	of	groepen	waarmee	zij	geaffilieerd	
waren	of	met	wie	een	belangenconflict	mogelijk	zou	zijn.	Het	besluit	van	 
de jury en het verslag werden op 23 mei 2017 gepubliceerd en gepresenteerd.

De	jury	en	de	afdeling	R&D	waren	onder	de	indruk	van	de	algehele	kwaliteit	 
en	de	urgentie	van	de	inzendingen.	Om	de	doeleinden	en	mogelijkheden	van	 
de	diverse	gemeenschappen	van	onderzoekers	en	beoefenaars	te	faciliteren,	
heeft	de	jury	ook	gekeken	naar	de	noodzaak	om	onderzoeksprojecten	te	 
financieren,	ondersteunen	en	verspreiden	die	buiten	een	institutionele	of	 
academische context staan.
 Er werden zeven eervolle vermeldingen verleend. Met deze aanvragers  
wordt	verder	gepraat	over	mogelijke	vormen	van	toekomstige	samenwerking.	
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Daarnaast	heeft	Het	Nieuwe	Instituut	enkele	voorstellen	geïdentificeerd	die	 
als	onafhankelijke	projecten	ontwikkeld	kunnen	worden	binnen	het	publieks- 
programma	van	tentoonstellingen,	evenementen	en	publicaties,	of	ondersteund	
kunnen	worden	door	het	instituut	en	zijn	partners.

	 Drie	projecten	zijn	geselecteerd	voor	een	fellowship:	
 – The Unquiet Land van Sara Frikech en Daphne Bakker onderzoekt  
 de nalatenschap van het Nederlandse kolonialisme in Suriname via het  
	 landschap	als	levend	archief	(architectuur).	
 – Immutable:	A	Mineral	History	of	Currency	and	Typography van   
	 Christopher	Lee	kijkt	op	kritische	wijze	naar	de	politieke	dimensie	van		
	 typografie	via	de	speculatieve	productie	van	documentaire	instrumenten		
 en vormen (design).
 – Visualising Race/Decolonising Design van Ramon Amaro denkt  
 opnieuw na over manieren om zwarte politieke subjectiviteit te visua- 
	 liseren,	in	kunst,	theorie	en	vormgeving.	Bijvoorbeeld	aan	de	hand	 
 van systemen van gezichtsherkenning (digitale cultuur).

 Evaluatie	Open	Call	2016	en	2017
In	september	2016	publiceerde	de	afdeling	R&D	een	verslag	over	de	243	 
aanvragers	van	een	research-fellowship	in	2016.	Alle	aanvragen	zijn	onder-
zocht op relevante kenmerken van het onderzoek en de onderzoekers, zowel  
in het Nederlandse als in het internationale institutionele landschap. Er is  
gekeken	naar	de	demografie	van	de	onderzoekers,	onderwerpen	en	onder-
zoeksmethodologieën,	en	het	format	van	de	aanvraagformulieren	zelf.	
Het volledige verslag is gepubliceerd op: https://research-development.het-
nieuweinstituut.nl/fellows/application-report-2016

Tegen	het	einde	van	de	zomer	van	2018	volgt	een	soortgelijk	verslag	over	 
de aanvragen van 2017. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de indicaties 
voor de cultuur, de methodieken en interesses in het hedendaagse onderzoek. 
Wat	bijvoorbeeld	opvalt,	is	de	correlatie	tussen	het	discursieve	programma	van	
Het	Nieuwe	Instituut	(bijvoorbeeld	de	Benno	Premsela-lezingen	van	Benjamin 
Bratton	en	Hito	Steyerl)	en	de	onderzoeksreferenties	van	de	aanvragers.	
Daarnaast verraadt een groeiend aantal aanvragen een kritische opstelling  
jegens de algoritmische logica en codes van de digitale technologie, gekop-
peld aan observaties over de sociale gevolgen daarvan. Ook de identiteit van 
minderheden	en	de	wijze	waarop	zij	worden	gerepresenteerd	en	door	middel	
van ruimten, objecten en digitale gereedschappen worden ondersteund,  
blijkt	een	terugkerend	thema.

	 Publieksevenementen	en	crossovers
Alle	fellows	hebben	in	2017	een	van	de	Reading	Room-avonden	geleid	 
(zie	2.4	Thursday	Night	programma).	Zij	presenteerden	daar	hun	onderzoek	 
en	gingen	in	gesprek	met	andere	professionals,	ontwerpers,	architecten,	 
wetenschappers,	etc.	Hun	projecten	zijn	ook	opgenomen	in	het	crossover-plan,	
waardoor	de	fellows	in	staat	werden	gesteld	de	ontwikkeling	van	hun	onder-
zoek	voort	te	zetten,	hun	netwerken	uit	te	breiden,	andere	professionele	 
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mogelijkheden	te	onderzoeken	en	hun	projecten	toegankelijk	te	maken	voor	
een groter publiek.

 The Object as Actor
Fellow Noam Toran organiseerde op 25 januari 2017 (met ondersteuning van 
de Graham Foundation) het symposium The Object as Actor. Daarin werd  
de	wereld	onderzocht	vanuit	het	perspectief	van	de	dingen.	Onze	relatie	met	
objecten	heeft	een	steeds	grotere	complexiteit	en	intimiteit	gekregen.	Vandaag	
de	dag	geeft	design	objecten	niet	alleen	vorm,	maar	bepaalt	het	ook	hoe	die	
objecten ons en de wereld vormen. Door objecten als actoren te beschouwen 
met	specifieke	bevoegdheden	en	potentiële	effecten,	is	een	alternatief	begrip	
van	bredere	politieke,	sociale	en	culturele	verschuivingen	mogelijk	geworden.	
Sprekers waren onder meer: Yvonne Dröge Wendel, Catherine Flood en  
Alexandra Midal. 

 2.3 Critical Making

Om het discours rond Critical Making te bevorderen, subsidieert NWO vier  
onderzoeksposities in het project Bridging	Art,	Design	and	Technology	
Through	Critical	Making.	Eén	PhD-kandidaat	en	drie	praktijkgerichte	onder-
zoekers	gaan	‘embedded’	aan	het	werk	bij	een	of	meer	consortiumpartners:	
Universiteit	Leiden	(Academy	of	Creative	and	Performing	Arts),	Hogeschool	
Rotterdam	(Willem	de	Kooning	Academie,	Creating	010),	Het	Nieuwe	Instituut,	
de	Waag	Society	en	West	Den	Haag.	Bij	Het	Nieuwe	Instituut	ligt	de	nadruk	
tijdens	het	vierjarig	onderzoekstraject	op	de	algoritmische	cultuur.	Onder	 
supervisie	van	de	geaffilieerde	senior-onderzoekers	en	de	betrokken	instel- 
lingen zullen de vier onderzoekers artistiek onderzoek toepassen als metho-
dologisch startpunt. In september 2017 is een oproep om voorstellen te doen 
worden	geplaatst	in	het	R&D	webmagazine	van	Het	Nieuwe	Instituut.
	 Na	een	proces	van	open	sollicitaties	zijn	half	november	twee	onder-
zoeksposities	gevuld,	door	Anja	Groten,	initiator	van	Hackers	&	Designers,	 
en Shailoh Phillips, van Studio Babel. De kandidaten voor de andere twee  
posities worden begin 2018 geselecteerd.

 2.4 Thursday Night programma

De	afdeling	Research	and	Development	draagt	sterk	bij	aan	het	succesvolle	
Thursday	Night	programma	(zie	hoofdstuk	1.3).	Het	gaat	daarbij	vooral	om	 
het mede-programmeren van de Reading Room, de Bot	Club en de Design 
Dialogues.	Betrekkelijk	nieuwe	toevoegingen	in	2017	waren	de	bijeenkomsten	
van	het	Ministerie	van	Ruimtelijke	Zaken,	en	de	nieuw	gestarte	samenwerking	
met	The	Berlage	en	e-flux	Architectuur.	

 Reading Room
De Reading Room	is	een	serie	avonden	gewijd	aan	collectief	lezen.	Het	is	 
een	plek	om	de	wereld	met	haar	talloze	talen	en	systemen	te	ontcijferen	en	
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te	interpreteren.	Onder	leiding	van	een	kunstenaar,	onderzoeker	of	ontwerper	
wordt een select publiek verleid na te denken over een concept, een tekst, een 
object	of	een	beeld.	De	Reading Room biedt ruimte voor intieme, provocatieve 
gesprekken, waarin sprekers en publiek niet zozeer naar concrete oplossingen 
op	zoek	zijn	als	wel	naar	een	fundamenteler	begrip	van	hun	onderwerp.
	 In	2017	werden	er	vijf	Reading Room	bijeenkomsten	gehouden	met	 
medewerking	van	de	fellows	Noam	Toran,	Andrea	Bagnato,	Füsun	Türetken	
en Simone Niquille, en gasten onder wie Owen Hatherley, Giovanna Borasi, 
Nabil Ahmed, Rosalind Morris, Gareth Taylor en Jonas Staal.

	 Bot	Club
Lange	tijd	zijn	bots	nauwelijks	op	de	voorgrond	getreden	en	hebben	ze	in	het	
geheim hun werk gedaan. De Bot Club wil dit veranderen door wereld waarin 
bots, algoritmische agenten en generatieve processen het werk verrichten in 
het	centrum	van	de	aandacht	te	plaatsen.	Hoe	ziet	deze	nieuwe	maatschappij	
van	mensen	en	bots	eruit?	Iedere	Bot	Club	wordt	gevolgd	door	een	praktijk- 
gericht dagprogramma. 
 De Bot	Club	organiseerde	in	2017	vijf	sessies	rond	onderwerpen	als	
Bot	Culture,	Critical	Bots	(inclusief	een	Hackathon)	en	Decolonising	Bots	met	
bijdragen	van	Matthew	Plummer-Fernandez,	Darius	Kazemi,	Ramon	Amaro,	
Florence Okoye, Legacy Russell, Julian Oliver en Anne Helmond.
 
 Design Dialogues
De serie dialogen met ontwerpers, makers, journalisten en critici over design 
zoomt in op het complete proces: van ruw materiaal tot eindproduct. In een 
door design verzadigde cultuur die door digitale technologieën wordt gemedi-
eerd, richten de dialogen zich op een nieuw begrip van betekenis, waarde  
en materialiteit.
 Er werden in 2017 vier Design Dialogues georganiseerd met mede- 
werking	van	onder	anderen	Alice	Rawsthorn,	Chris	Kabel,	Formafantasma,	
Natasha Hoare, Floriane Misslin, Alessandro Bava, en Steyn Bergs.

	 Ministerie	van	Ruimtelijke	Zaken
In	de	overtuiging	dat	ruimtelijke	planning	iedereen	aangaat	en	niet	louter	aan	
marktspelers en assertieve burgers mag worden overgelaten, is Het Nieuwe 
Instituut	een	samenwerking	aangegaan	met	Elma	van	Boxel	&	Kristian 
Koreman,	ZUS	[Zones	Urbaines	Sensibles],	en	Stephan	Petermann,	OMA/
AMO.	Zij	organiseren	een	reeks	gesprekken	rond	de	inrichting	van	een	nieuw	
ministerie	van	Ruimtelijke	Zaken.	Op	9	maart	2017	had	het	tweede	oprichtings-
gesprek	plaats,	met	medewerking	van	Sybilla	Dekker,	Adri	Duivesteijn,	David	
Evers, Floor Milikowski en anderen.

 De macht van representatie 
In	2017	is	een	nieuwe	samenwerking	met	e-flux	Architecture	en	The	Berlage	
van start gegaan. Die openbaart zich in een serie van tien avondprogramma’s 
waarin de macht van de representatie binnen en buiten het domein van de  
architectuur wordt onderzocht. In deze serie worden tien bekende architecten 
en	onderzoekers	uitgenodigd	een	specifiek	medium	van	representatie	te	 
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bespreken	dat	wordt	gebruikt	bij	het	ontwerp,	de	technologie	of	het	juridische	 
kader	van	gebouwen,	landschappen	en	stedelijke	gebieden	en	stedelijke	 
territoria.	De	gesprekken	worden	gepubliceerd	via	e-flux,	een	veelgelezen	 
internationaal	publicatieplatform	en	archief.

 2.5	Architecture	of	Appropriation

In een periode van hernieuwde belangstelling voor een programmatische  
benadering van de stad doet Het Nieuwe Instituut onderzoek naar kraken als 
een	architectuur	van	de	toe-eigening.	Architecture	of	Appropriation	is	een	 
onderzoeksproject	dat	verkent	hoe	krakers	zich	stedelijke	ruimtes	met	behulp	
van radicale improvisatietechnieken hebben toegeëigend, en hoe deze bena-
dering	het	denken	over	de	hedendaagse	stad	heeft	beïnvloed.
	 Om	recht	te	doen	aan	de	erfenis	van	de	kraakbeweging	onderzoekt	 
Het	Nieuwe	Instituut	kraken	daarom	als	een	architectonische	praktijk.	De	 
eerste	resultaten	van	het	onderzoek	zijn	gepresenteerd	in	de	tentoonstelling	 
The	Architecture	of	Appropriation	(Zie	hoofdstuk	1.3).	
 In een reeks publieke activiteiten (zie voor een uitvoerig overzicht  
https://architecture-appropriation.hetnieuweinstituut.nl/activiteiten/) werden  
aspecten	als	rechtmatigheid,	sociale	beweging	en	alternatieve	leefomstandig-
heden in een internationale context besproken en gepresenteerd, zowel  
in Het Nieuwe Instituut als op andere locaties.

Dankzij	een	subsidie	van	de	Graham	Foundation	is	het	mogelijk	een	publicatie	
te maken, gebaseerd op meervoudige onderzoeksworkshops en tentoonstel-
lingen.	De	jongste	manifestatie	viel	samen	met	de	11e	São	Paulo	International	
Architecture	Biënnale,	van	4	november	tot	19	december	2017.	Tijdens	de	 
biënnale werden twee workshops en een tweedaags seminar georganiseerd. 
Daarin	zijn	noties	van	huiselijkheid	en	bezit	opnieuw	onderzocht,	en	werden	
alternatieve	stedelijke	en	huiselijke	arrangementen	voorgesteld	voor	het	 
dominante, marktgerichte huisvestingsbeleid. Deze kennisuitwisseling tussen 
Brazilië	en	Nederland	heeft	uiteindelijk	tot	doel	ideeën	te	beproeven	voor	 
het realiseren van collectieve woonvormen, en de ontwikkeling van verstandiger 
beleid in de stad te bepleiten.

 2.6 Automated Landscapes

In	2017	begon	Het	Nieuwe	Instituut	aan	een	lange-termijnonderzoek	naar	de	
implicaties van automatisering voor de gebouwde omgeving. Nu kunstmatige 
intelligentie en volledige automatisering steeds meer werkplekken en produc-
tieomgevingen	penetreren,	zijn	dat	belangrijke	factoren	in	veranderingen	 
op	het	gebied	van	arbeid;	zowel	handwerk	en	kantoorwerk	als	bedrijvigheid 
in de dienstensector. Banenverlies en dalende lonen worden voorspeld.
 Op grond van de premisse dat automatisering niet alleen de arbeids-
markten	ontwricht,	maar	ook	de	configuratie,	de	vormgeving	en	de	bezetting	
van hele territoria, probeert Automated Landscapes ontluikende vormen van 
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architectuur	en	ruimtelijke	planning	van	volledig	geautomatiseerde	arbeid	te	
documenteren	en	daarop	te	reflecteren.	Daarbij	wordt	gekeken	naar	andere	
actoren	die	betrokken	zijn	bij	de	productie	van	ruimtes	en	zich	aan	de	klassieke	
noties	van	aut€schap	en	signatuur	onttrekken.
 Het project werpt onder meer licht op de impact van automatisering  
voor	diverse	geografische	condities	en	schaalniveaus,	en	beoordeelt	de	 
manier	waarop	conventionele	ruimtelijke	eisen	en	normatieve	regels	in	de	archi- 
tectuur	voor	gezondheid,	veiligheid	en	welzijn	door	automatisering	ter	discussie	 
worden gesteld. Het laat zien hoe deze technologieën nieuwe vormen van  
territoriale	bezetting,	segregatie	en	potentiële	conflicten	met	zich	meebrengen;	
en	speculeert	over	de	rol	van	architecten	en	vormgevers	bij	het	verbeelden	
van en interveniëren in territoria en ruimtes voor niet-mensen.

Het project concentreert zich op de haven van Rotterdam en op landbouw- 
clusters in heel Nederland, evenals op ontwikkelingen in de Parelrivier-delta 
(China)	–	wellicht	het	voornaamste	gebied	waar	zich	de	transitie	manifesteert	
van	de	door	de	mens	aangedreven	‘fabriek	van	de	wereld’	naar	een	territo- 
rium van geautomatiseerde productie.
 Het Nieuwe Instituut werkt in de context van de Parelrivier-delta nauw 
samen	met	Merve	Bedir	en	Jason	Hilgefort	van	de	in	Shenzhen	gevestigde	
academie Future+. Automated Landscapes ontving in 2017 een Feature Grant 
van	de	Design	Trust	in	Hong	Kong	en	was	te	zien	op	de	7e	Bi-City	Biënnale	of	
Urbanism\Architecture in Shenzhen, van 15 december 2017 tot 15 maart 2018. 
De	presentatie,	bestond	uit	een	installatie,	een	publiek	forum	en	een	acade-
mieprogramma, en concentreerde zich op ontluikende architectuur van  
geautomatiseerde arbeid in de regio van de Parelrivier-delta, door hedendaagse 
casestudies van geautomatiseerde productie te tonen.

In de tentoonstelling How	Will	We	Work?, onderdeel van de Vienna Biënnale 
2017: Robots.	Work.	Our	Future, was Automated Landscapes eveneens verte-
genwoordigd. How	Will	We	Work? was te zien tussen 21 juni en 27 september 
2017	bij	het	Angewandte	Innovation	Laboratory	van	de	Hogeschool	van	 
de	Kunsten	te	Wenen.	Het	project	werd	gepubliceerd	in	het	tijdschrift	New 
Geographies	09:	Post-Human (Harvard).

 2.7	Samenwerking	Ministerie	van	Defensie

Het	Ministerie	van	Defensie	nodigde	Het	Nieuwe	Instituut	uit	om	twee	 
‘break-out-sessies’	te	organiseren	tijdens	de	Future	Force	Conference	2017	
(Den	Haag,	9	–	10	februari	2017).	Getiteld	Base	of	the	Future:	Architecture 
 and design thinking in Peacekeeping missions.

Base	of	the	Future	I:	‘Vredesmissies	in	de	stad	–	Ontwerp	voor	nalatenschap 
onderzocht	hoe	een	inclusieve	design-benadering	kan	bijdragen	aan	de	 
belangen	van	de	plaatselijke	gemeenschap.	Kan	de	militaire	basis	cruciale	 
civiele	functies	versterken	zoals	het	aanbod	van	water	en	voedsel,	onderwijs	
en	gezondheidszorg?	Als	van	tevoren	rekening	wordt	gehouden	met	de	 
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nalatenschap van de basis, zal – ook na beëindiging van de missie – een  
sterkere	stad	en	een	weerbaarder	gemeenschap	achterblijven.
	 Tijdens	deze	break-out-sessie	werden	cross-disciplinaire	ideeën	over	
hoe bases voor meervoudige doeleinden kunnen worden ontworpen gedeeld 
en	besproken.	Partners	in	het	Defensieproject	en	Malkit	Shoshans	Design	 
for	Legacy-initiatief	deelden	projecten	en	lange-termijnonderzoek,	waaruit	 
mogelijkheden	naar	voren	kwamen	om	bases	te	creëren	die	niet	alleen	 
defensief	van	waarde	zijn,	maar	ook	een	toegevoegde	waarde	hebben	voor	
de	plaatselijke	bevolking,	zowel	tijdens	de	missie	zelf	als	daarna.

Base	of	the	Future	II:	‘De	stad	als	vredesmissie	–	Stedelijke	diplomatie	defini-
eerde de stad als een ruimte waar veiligheid en vrede steeds vaker zaken 
van	zorg	zijn,	en	nodigde	militaire	en	burgerlijke	stakeholders	uit	om	creatief	
na te denken over de problemen en strategieën om deze aan te pakken.  
Voor deze sessie werkte Het Nieuwe Instituut samen met Jan Willem Petersen 
en Ekim Tan van Play	the	City. Play	the	City maakt gebruikt van game-elemen-
ten	om	meerdere	stakeholders	te	betrekken	bij	het	oplossen	van	ingewikkelde	 
stedelijke	problemen.	In	de	toegankelijke	omgeving	van	games,	bevrijd	 
van jargon, ontmoetten verschillende ideeën, plannen en projecten elkaar  
om	samen	toekomstige	stedelijke	problemen	aan	te	pakken.

 2.8 Jaap Bakema Study Centre

Het Jaap Bakema Study Centre, opgericht in 2013 in partnerschap met de  
TU	Delft,	richt	zich	op	wetenschappelijk	onderzoek	en	is	verbonden	aan	het	
architectuurarchief	van	Het	Nieuwe	Instituut.	De	wetenschappelijke	adviesraad	
wordt	gevormd	door	Prof.	dr.	Tom	Avermaete	(TU	Delft),	dr.	Hetty	Berens	 
(Het	Nieuwe	Instituut),	Prof.	dr.	Maristella	Casciato	(Getty	Research	Institute),	
Prof.	dr.	Carola	Hein	(TU	Delft)	en	Prof.	dr.	Laurent	Stalder	(ETH	Zürich).	

In 2017 organiseerde het Jaap Bakema Study Centre een serie activiteiten, 
waaronder	de	jaarlijkse	Bakema	conferentie.	Ook	werd	er	gewerkt	aan	 
meerjarige onderzoeksprojecten, publicaties en programma’s (m.n. Total 
Space,	samen	met	GTA/ETH	Zürich,	Special	Collections	Harvard	GSD).	

Een	bijzonder	onderdeel	van	het	programma	was	het	Visiting	Professorship	
van Lionel Devlieger en Maarten Gielen van het Brusselse bureau Rotor, 
mede	mogelijk	gemaakt	door	genereuze	financiering	vanuit	de	TU	Delft	
(ca. 60.000,-). Resultaten waren een tweedaags internationaal congres op 
de Faculteit Bouwkunde, een intensieve onderzoeksstudio met internationale 
MSc-studenten	uit	Delft.	Naast	seminars	op	de	studiezaal	van	het	archief	 
werden	er	tijdens	het	onderzoek	daadwerkelijke	ontmantelingstesten	uitge-
voerd in het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Gastsprekers	waren	onder	meer	Herman	Hertzberger,	Prof.	em.	Francis	 
Strauven, Piet Vollaard, Eva Prats (architect te Barcelona) en Izaskun  
Chinchilla	(architect	te	Madrid).	Vanuit	het	archief	zijn	bijdragen	verzorgd	 
door Suzanne Mulder en Ellen Smit. Andere resultaten waren een publicatie 
met	Volume,	en	een	tentoonstellingsbijdrage	aan	Archiefinterpretaties. 
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De	vierde	jaarlijkse	Bakema	conferentie	was	een	samenwerking	met	TU	Delft,	
Universiteit Utrecht en EAHN, het European Architecture History Network.  
Het onderwerp was Tools	of	the	Architect. Ongeveer 250 architectuurhistorici 
uit binnen- en buitenland bezochten de vele parallelsessies met paper pre- 
sentaties,	een	keynote	van	Prof.	ir.	Michiel	Riedijk	(TU	Delft)	en	een	speciale	
sessie	gewijd	aan	digital	born	archieven.	
 
Dr.	Dirk	van	den	Heuvel,	hoofd	van	het	JBSC,	ontving	een	Richard	Rogers	
Fellowship	van	de	gerenommeerde	Harvard	Universiteit.	Daarmee	kon	hij	 
een	verdere	verdieping	geven	aan	zijn	onderzoek	naar	de	naoorlogse	moder-
ne architectuur en planning en de verzorgingsstaat in het algemeen, en de 
specifieke	bijdrage	van	architecten	in	het	bijzonder.	Een	herwaardering	van	
het werk van Team 10 en het Brutalisme neemt in het onderzoek een centrale 
plaats in. Het Fellowship omvatte een residency in Londen en deelname aan 
diverse	seminars	(Bath	University,	AA	School,	Docomomo	UK,	Victoria	&	Albert	 
Museum, en Harvard GSD). Het blogpost Socio-plastics is een eerste output.

 Andere activiteiten waren:
 – Speciaal congres voor PhD-research, Cross-overs, mede-georgani- 
 seerd door de PhD-council van de Faculteit Bouwkunde, met een keynote 
		 van	Ass.	Prof.	Dietmar	Offenhuber	(Northeastern	University	Boston);	
	 –	Bijdrage	aan	het	International	Social	Housing	Festival	met	het	 
 publieksseminar A	Right	to	the	City,	A	Right	to	Housing met deel- 
	 nemers	van	de	TU	Berlijn	(Prof.	Jörg	Stollmann),	ETH	Zürich	(Anne		
	 Kockelkorn),	Universiteit	Basel	(Prof.	Kenny	Cupers),	Dick	van	 
	 Gameren	(Mecanoo	architecten)	en	Mirjana	Milanovic	(ontwerper	bij	 
 de Dienst Ruimte, Amsterdam); 
	 –	Bijdrage	aan	het	programma	Feminisms	met	een	lezing	van	 
	 Prof.	Mary	McLeod	(Columbia	University,	New	York)	met	als	titel	 
 Le	Corbusier,	the	New	Woman	and	Domestic	Reform, in combinatie 
  met een seminar georganiseerd op de Faculteit Bouwkunde over  
	 avant-gardes	en	het	idee	van	heterotopia	oftewel	‘other	spaces’.		

Tot	slot	werden	onderzoek	en	samenstelling	van	het	Bakema-boek	afgerond.	
Jaap	Bakema	and	the	Open	Society,	waarin	uitputtend	archiefmateriaal	 
van	Het	Nieuwe	Instituut	wordt	getoond,	zal	begin	2018	feestelijk	worden	 
gepresenteerd. 



Cocktail	Dinatoire, onderdeel van het Thursday Night programma
Foto’s: Aad Hoogendoorn



Voie Lights van Sabine Marcelis in Huis Sonneveld
Foto: Desiree Schippers



Material Dialogue, onderdeel van de serie Design Dialogues
Foto’s: Aad Hoogendoorn



Jaap Bakema Study Centre
Foto:	?



WETTELIJKE	TAKEN



Voorwerpencollectie	en	archief
Foto’s: Petra van der Ree



Tekening	uit	het	archief	Piet	Blom	
Bruikleen	Rijksmuseum	Amsterdam



Leren Preserveren
Foto’s:	?
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3. ERFGOED 
					Rijksarchief	voor	Nederlandse	Architectuur	en	Stedenbouw

 3.1 Inleiding

De	afdeling	Erfgoed	is	verantwoordelijk	voor	beheer	en	behoud	van	het	 
Rijksarchief	voor	Nederlandse	Architectuur	en	Stedenbouw	en	eveneens	voor	
acquisitie.	In	2017	heeft	de	afdeling	zich	gericht	op	een	verdere	digitalisering	
van de collectie en de vereiste kennisontwikkeling rond Born Digital archieven. 
Onderdeel van de verschillende beleidsoverwegingen inzake digitalisering 
vormde het op Archined gepubliceerde artikel van Behrang Mousavi, General 
Manager	Erfgoed	&	Facilitaire	Zaken.	Daarin	verkent	hij	de	toekomst	van	 
digitale	duurzaamheid.	Digitalisering	leidt	tot	andere	vormen	van	toegankelijk 
heid	en	daarmee	tot	andere	vormen	van	gebruik.	Dit	heeft	ongekende	 
onderzoeksmogelijkheden	geopend,	met	nieuwe	contexten	en	potentiële	 
nieuwe	gebruikersgroepen. Maar	digitalisering	roept	ook	de	vraag	op	wat	er	
voor de toekomst moet worden bewaard. Welke actualiteit wordt door middel 
van	archivering	omgevormd	tot	onze	toekomstige	geschiedenis	en	blijft	 
daarmee	raadpleegbaar?	En	welke	niet?

De digitaliseringsopgave roept vragen op in relatie tot onderwerpen als  
authenticiteit en betrouwbaarheid, intellectueel eigendom, selectie, privacy  
en	internationalisering	en	zorgt	ervoor	dat	fundamentele	uitgangspunten	 
van	het	archief	opnieuw	moeten	worden	overwogen.	Het	eens	zo	stabiele	 
geheugen	is	onderworpen	geraakt	aan	dezelfde	dynamiek	die	de	ontwikkeling	
van	de	technologie	kenmerkt.	Een	inhoudelijk	antwoord,	hoe	tijdelijk	ook,	is	
een	vereiste	en	het	instituut	heeft	ervoor	gekozen	hierover	aan	de	hand	van	
een casestudy zowel intern als extern het gesprek aan te gaan.

Op	basis	van	deze	ontwikkelingen	is	al	in	2016	het	initiatief	genomen	tot	 
de oprichting van de Leeromgeving	Born	Digital	en	Digital	Preservation.  
Medewerkers van Het Nieuwe Instituut hebben samen met collega’s van  
andere	erfgoedinstellingen	deelgenomen	aan	de	cursus	die	in	het	kader	van	
de Nationale	Infrastructuur	Digitale	Duurzaamheid is ontwikkeld. Dit project 
vormt een casestudy binnen het werkprogramma Houdbaar van het Netwerk  
Digitaal	Erfgoed	(NDE).	Het	projectleiderschap	voor	dit	NDE-project	ligt	bij	 
Het	Nieuwe	Instituut.	Resultaten	van	de	training	zijn	gebruikt	bij	de	ontwikke-
ling van de online leeromgeving Leren Preserveren. Medio 2017 is deze  
cursus	ook	online	beschikbaar	gemaakt	voor	zelfstudie,	terwijl	in	oktober	 
2017 de groepscursus voor externe deelnemers van start is gegaan.

Extra aandacht was er in 2017 voor het (analoge) beheer en behoud van 
de	Rijkscollectie.	Er	zijn	meerdere	restauratieprojecten	opgestart.	Zo	is	er	in	
samenwerking met Hoogduin Papierrestauratoren een eerste materiaalonder-
zoek gestart naar met name calcquepapier (waarvan veel in de collectie aan-
wezig	is),	het	aanpassen	van	de	Universal	Procedure	for	Archive	Assessment	
(Maps en Drawings) en het maken van een nieuwe Schade Atlas op het  
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gebied van kaarten en technische tekeningen. Deze Schade Atlas zal aan- 
sluiten op de reeds bestaande Schade Atlas Archieven en Schade Atlas  
Bibliotheken.	Begin	2018	heeft	Metamorfoze,	Nationaal	Programma	voor	het	
behoud	van	het	papieren	erfgoed,	de	subsidie	voor	dit	materiaalonderzoek	
toegekend.	Hoogduin	heeft	tevens	gewerkt	aan	het	restaureren	van	bescha-
digde tekeningen. 
 Om de opslag van panelen ook in de toekomst te laten voldoen  
aan	de	museale	richtlijnen	is	een	plan	van	aanpak	geschreven.	In	maart	 
2018 wordt gestart met de uitvoering van dit plan. 

 3.2 Acquisitie

 Archieven
Omdat	Het	Nieuwe	Instituut	een	belangrijke	rol	toekent	aan	het	archief	in	 
relatie tot het publieke programma, researchprojecten en de activiteiten van 
het Agentschap, toont de collectie sporen van de innovatievragen die het 
instituut	stelt.	Zo	is	in	2017	bijvoorbeeld	een	aantal	maquettes	van	Malkit	
Shoshan verworven. Shoshan, architect en oprichter van FAST, werkte twee 
jaar	als	fellow	van	Het	Nieuwe	Instituut	aan	een	onderzoek	naar	de	rol	van	
architectuur	bij	vredesmissies.	In	2016	was	zij	curator	van	de	tentoonstelling	
BLUE:	Architectuur	van	VN	Vredesmissies	in	het	Nederlands	Paviljoen	tijdens 
de 15e Architectuurbiënnale Venetië.
	 Onderzoek	van	de	afdeling	Research	&	Development	was	ook	aan- 
leiding	te	reflecteren	op	het	archief	zelf.	In	feite	bestaat	dat	uit	een	collectie	 
van auteursarchieven. In het kader van het internationale onderzoeksproject 
en de tentoonstelling Architecture	of	Appropriation,	waarbij	toe-eigening	in	 
de	architectuur	het	leidende	begrip	is,	werd	het	archief	van	architect	Hein	 
de	Haan	verworven.	De	Haan	zette	zich	zijn	leven	lang	in	voor	het	behoud	 
van de bestaande stad, kleinschalige bouw en een mix van wonen, werken  
en	voorzieningen.	Hij	werkte	daarbij	veelvuldig	samen	met	krakers.

Acquisitie	op	basis	van	kwalitatieve	weging	van	auteurs	en	bureaus	blijft	 
evenwel	de	basis	voor	de	uitbouw	van	het	archief.	Zo	werden	in	2017	delen	
van	het	archief	van	architectenbureau	Ellerman,	Lucas	&	Niemeijer	verworven.
Dit	archief	bestrijkt	de	periode	1947–1980	en	toont	karakteristieken	die	ken-
merkend	zijn	voor	de	wederopbouw	van	Nederland.	Via	Crimson	Architectural	
Historians	is	het	archief	van	het	WIMBY!	project,	de	internationale	bouw- 
tentoonstelling Rotterdam-Hoogvliet 2001– 2007, aan de collectie toegevoegd. 
WiMBY! bracht bewoners, ondernemers, ambtenaren, onderzoekers en ont-
werpers	bij	elkaar	om	de	toekomst	van	Hoogvliet,	een	naoorlogse,	op	moder-
nistische	leest	geschoeide	stadswijk,	te	ontdekken	en	te	sturen.	Het	ontwikkelde	
en realiseerde een reeks experimentele gebouwen, kleinschalige projecten  
en samenwerkingsverbanden op het gebied van architectuur, stedenbouw, 
beeldende kunst en sociaal-culturele initiatieven. 
	 Andere	aanwinsten	zijn	onder	meer:	geluidsbanden	van	interviews	 
die Frank den Oudsten maakte met architecte Lotte Stam-Beese en een  
aantal maquettes van ambassadegebouwen, als onderdeel van het bouw-  
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en representatiebeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de jaren  
negentig	van	de	vorige	eeuw.	Er	zijn	archivalia	geacquireerd	van	de	architecten	
J.J.P.	Oud,	K.P.C.	de	Bazel,	I.	Moerman,	W.M.	Dudok,	Vucht	en	Steigenga.	
Tevens	is	een	begin	gemaakt	met	de	ontsluiting	van	het	documentatiearchief	
van	MVRDV.	Aan	de	hand	van	dit	archief	doet	Het	Nieuwe	Instituut	praktisch	
onderzoek naar het vraagstuk van digitalisering en stelt het ook de omgang 
met	een	levend	archief	binnen	het	Rijksarchief	aan	de	orde.	Het	documentatie- 
archief	van	MVRDV	bestaat	uit	circa	11.000	items	waaronder	audiovisueel	 
materiaal,	boeken,	tijdschriften-	en	krantenartikelen.

 Bibliotheek
De	bibliotheek	van	Het	Nieuwe	Instituut	is	in	2017	gegroeid	met	bijna	900	 
boeken	en	bijna	1.000	tijdschriftartikelen,	waarvan	een	groot	aantal	afkomstig	
uit	het	bureauarchief	van	Herman	Hertzberger

 3.3 Studiezaal en onderzoek
 
De studiezaal was in 2017 gedurende 210 dagen geopend. Er werden 2.890  
architecten,	onderzoekers	en	studenten	ontvangen	en	circa	6.100	archief- 
stukken en depotboeken opgevraagd. Diverse groepen, waaronder studenten 
van	de	Polytechnic University	of Bari	(Italië),	de	Universiteit	van	Mons (België),	
de	TU	Delft	in	samenwerking	met	Studio	Rotor,	de	Academie	van	Bouwkunst	
Amsterdam, de Hogeschool Rotterdam en The Berlage kregen begeleiding  
op zaal.  
	 Om	de	faciliteiten	voor	onderzoekers	te	verbeteren,	zijn	er	in	2017	vier	
speciale	overhead	boekenscanners	aangeschaft.	Deze	apparatuur	vergemak-
kelijkt	het	digitaliseren	van	boeken	en	tijdschriften	(ook	groot	formaat)	en	 
zorgt	ervoor	dat	kwetsbare	boeken	en	tijdschriften	tijdens	het	digitaliseren	niet	 
beschadigd raken.

Ondanks	de	voortschrijdende	digitalisering	en	de	introductie	van	de	collectie	
portal,	blijkt	de	studiezaal	gedurende	de	laatste	5	jaar	eerder	meer	dan	minder	
te	zijn	bezocht.	Vergeleken	met	2012	–	het	laatste	jaar	van	het	NAi	-	trekt	 
die	anno	2017	ongeveer	twintig	procent	meer	bezoekers.	Het	lijkt	erop	dat	het	 
digitale	portal	een	positieve	uitwerking	heeft	op	het	fysieke	gebruik	van	de	 
studiezaal,	de	bibliotheek	en	het	archief	als	analoog	onderzoeksinstrumentarium. 
Ook	de	hoeveelheid	opgevraagde	archiefstukken	en	depotboeken	stijgt	ge-
staag.	Er	worden	nu	jaarlijks	bijna	1.200	archiefstukken	opgevraagd	en	bijna	
450 depotboeken.

 3.4 Bruiklenen 

In	2017	heeft	Het	Nieuwe	Instituut	294	bruiklenen	in	behandeling	genomen	 
en	afgerond.	De	bruiklenen	zijn	ingezet	in	nationale	en	internationale	pre-
sentaties	van	onder	andere	het	Rijksmuseum	Amsterdam,	Gemeentemuseum	
Den	Haag,	Museum	Rotterdam,	Museum	Boijmans	Van	Beuningen,	Musées	
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de	la	Ville	de	Strasbourg,	Muzeum	Sztuki	w	Łodzi	en	het	Deutsches	Architek-
turmuseum. 

 3.5 Digitalisering en conservering 

Het	Nieuwe	Instituut	heeft	gedurende	2017	36.000	archiefstukken	gedigi-
taliseerd.	Dit	brengt	het	totale	aantal	gescande	beelden	uit	het	Rijksarchief	
voor	Nederlandse	Architectuur	en	Stedenbouw	op	260.000.	Hiervan	zijn	circa	
160.000 scans voorzien van metadata zodat ze via het Zoekportaal online  
toegankelijk	zijn.
	 Voor	het	omvangrijke	archief	van	architect/stedenbouwkundige	C.	van	
Eesteren	is	in	2016	met	Metamorfoze,	Nationaal	Programma	voor	het	behoud	
van	het	papieren	erfgoed,	de	samenwerking	aangegaan	om	een	deel	van	 
zijn	ontwerparchief	te	conserveren	en	te	digitaliseren.	De	conservering	heeft	 
in	2016	plaatsgehad.	Het	digitaliseringsproces	is	in	2017	gestart.   	

In	2016	is	Het	Nieuwe	Instituut	begonnen	met	een	meerjarig	fotoconserverings- 
project	voor	de	naar	schatting	300.000	foto’s	in	de	collectie	van	het	Rijksarchief 
voor	Nederlandse	Architectuur	en	Stedenbouw.	Op	basis	van	een	pilot	zijn	–	
zie	Jaarverslag	2016	–	inmiddels	50.000	foto’s	geconserveerd	en	gedigitali- 
seerd	(45.000	extern	door	de	firma	GMS	en	5.000	kwetsbare	afdrukken	intern).	

De	voorwerpencollectie	binnen	het	Rijksarchief	bestaat	uit	circa	500	objecten;	
van pennenbakjes en tekenmaterialen tot handgereedschappen, materiaal- 
stalen, serviesgoed en legpuzzels die tot de nalatenschap van een archi- 
tectonische	praktijk	behoren.	Deze	collectie	is	in	2017	beschreven	en	gefoto-
grafeerd	en	via	het	Zoekportaal	online	te	bekijken.	Ook	zijn	ze	geregistreerd	 
en	opnieuw	verpakt	zodat	aan	de	museale	richtlijnen	is	voldaan.

 3.6 Databeheer

Voor	het	databeheer	waren	er	tot	dusver	twee	afzonderlijke	systemen;	een	 
voor de registratie van de depotplaats (DRS) en een voor de registratie van  
de archieven en objecten. In 2017 is begonnen met de integratie van deze 
twee systemen. Ten behoeve van de migratie van de gegevens uit het depot-
registratiesysteem is er een data-analyse van de verschillende gegevens  
gedaan.	Er	zijn	reeds	de	nodige	aanpassingen	gedaan	zodat	de	verpakkings-	
en	standplaatsgegevens	aan	de	desbetreffende	archiefstukken	kunnen	 
worden	gekoppeld.	De	uiteindelijke	migratie	moet	in	2018	gestalte	krijgen.	
	 Het	registreren	en	koppelen	van	afbeeldingen	uit	de	collectie	was	een	
van	de	prioriteiten	in	2017.	Dit	heeft	tot	resultaat	gehad	dat	alle	maquettes	 
en	alle	afbeeldingen	uit	de	collectie	van	Huis	Sonneveld	nu	te	zien	zijn	binnen	
het Zoekportaal. 
	 Er	zijn	handleidingen	geschreven	voor	het	registreren	van	objecten	
en archieven, en voor de module ten behoeve van externe bruiklenen. In het 
kader van de uitwisseling van data met derden worden inmiddels gegevens 
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beschikbaar gesteld aan DeventIT. Die zal ze gaan gebruiken op de website 
MijnAdres.org.	Daarnaast	zijn	besprekingen	gevoerd	om	gegevens	op	de	 
websites van Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie en  
€opeana.eu	te	verbeteren.	

 3.7 Zoekportaal
 
Het	online	Zoekportaal	werd	in	2017	bijna	85.000	maal	bezocht	door	ruim	
61.000 bezoekers. Het aantal bezoekers is weliswaar lager dan in 2016  
(71.500	bezoekers),	maar	het	lijkt	erop	dat	de	portal	beter	wordt	benut	en	 
aanleiding	is	voor	meer	gerichte	vragen	aan	de	balie.	Er	werden	totaal	bijna	
265.000 pagina’s bekeken met een gemiddelde duur van 2,13 minuten. 
	 Er	zijn	in	2017	in	totaal	ruim	15.000	nieuwe	records	ingevoerd	in	de	 
archief	database	en	bijna	20.000	records	zijn	aangevuld.	Op	1	januari	2017	
waren 351 van de 637 archieven verwerkt.

De	grafieken	op	de	volgende	pagina	tonen	de	voortgang	in	digitalisatie	 
van de archieven. 

 Archieven
In	2017	heeft	het	instituut	38	nieuwe	archieven	erbij	in	beheer	genomen.	 
In	2017	zijn	er	308	archieven	gedigitaliseerd.

 Meters
is0meterarchiefdigitaal
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 3.8 Samenwerking 

Er waren in 2017 enkele succesvolle tentoonstellingen waarvoor Het Nieuwe 
Instituut	in	coproductie	veel	stukken	in	bruikleen	gaf.	Dat	gold	voor	de	ten- 
toonstelling	Architectuur	en	Interieur	–	het	verlangen	naar	Stijl	in	het	Gemeen-
temuseum	Den	Haag	waarin	135	archiefstukken	uit	de	Rijkscollectie	te	zien	
waren. Het was voor het eerst dat tekeningen, maquettes en meubelstukken 
van	deze	invloedrijke	beweging	uit	zowel	de	collectie	van	het	Gemeentemuseum	
Den Haag als uit de collectie van Het Nieuwe Instituut werden samengebracht.
In	het	kader	van	het	themajaar	100	jaar	De	Stijl	–	Mondriaan	to	Dutch	Design	
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waren	er	meerdere	samenwerkingsverbanden.	In	KAdE	Amersfoort	was	van	
mei	tot	september	2017	de	tentoonstelling	De	kleuren	van	De	Stijl	te	zien,	 
met	ruim	60	archiefstukken	uit	de	collectie	van	Het	Nieuwe	Instituut.	Andere	
bruiklenen gingen naar Museum Dr8888 (Drachten) voor de tentoonstelling 
100	jaar	De	Stijl.
	 In	december	2017	publiceerde	OASE,	onafhankelijk,	internationaal	 
en	peer-reviewed	tijdschrift	voor	architectuur,	een	themanummer	getiteld	 
De	effecten	van	architectuurmusea. Daarin wordt onder meer aandacht  
besteed	aan	Het	Nieuwe	Instituut,	als	een	van	de	drie	belangrijkste	erfgoed- 
instellingen voor architectuur ter wereld.

In	september	2017	was	Oxford	de	gaststad	voor	de	jaarlijkse PASIG (Preser-
vation	and	Archiving	Special	Interest	Group)	conferentie.	Behrang	Mousavi,	
General	Manager	Erfgoed	&	Facilitaire	Zaken	van	Het	Nieuwe	Instituut,	gaf	 
er	een	presentatie	over	het	conserveren	en	toegankelijk	maken	van	digitaal	
erfgoed	en	het	belang	van	samenwerking.

In	september	2017	gaf	PostNL	een	postzegelvel	uit	met	tien	iconische	
gebouwen	uit	de	Wederopbouwperiode.	De	foto’s	op	de	postzegels	zijn	af- 
komstig	uit	het	Rijksarchief	voor	Nederlandse	Architectuur	en	Stedenbouw.	
Ook	gaf	PostNL	in	samenwerking	met	Het	Nieuwe	Instituut	in	het	voorjaar	 
van 2017 een postzegelvel uit ter gelegenheid van 100	jaar	De	Stijl.	Mondriaan 
tot Dutch Design.	Op	de	postzegels	staan	werken	afgebeeld	van	kunstenaars	
van	De	Stijl,	afkomstig	uit	de	collecties	van	het	Gemeentemuseum	Den	Haag	
en Het Nieuwe Instituut. In Het Nieuwe Instituut was in de context van dit door 
ontwerpbureau PutGootink ontworpen postzegelvel een pop-in expo te zien. 

Vanaf	april	2017	waren	in	het	Rijksmuseum	Amsterdam	diverse	ontwerpen	
voor	het	dorp	Nagele	(1946–1964)	te	zien,	afkomstig	uit	het	Rijksarchief.	 
En	vanaf	november	2017	werd	in	hetzelfde	museum	een	aantal	tekeningen	 
uit	het	archief	van	architect	Piet	Blom	(1934–1999)	tentoongesteld.	In	zijn	 
serie Wonen	als	Stedelijk	Dak werkte Blom aan het idee van een nieuw  
samenlevingsmodel	waarin	alle	functies	van	stedelijk	leven	met	elkaar	zijn	 
geïntegreerd. 
	 In	2012	is	bij	NAi	010	uitgevers	het	collectieboek	Nederlandse archi- 
tectuur	in	250	topstukken	verschenen.	De	afdeling	Erfgoed	koestert	de	wens	
om ook een kindercollectieboek uit te geven. In 2017 is hiervoor de samen- 
werking	gezocht	met	uitgeverij	Rubinstein.	Samen	met	de	afdeling	Educatie	
van Het Nieuwe Instituut wordt er aansluitend ook een doe boek ontwikkeld. 
Beide	boeken	zullen	in	september	2018	verschijnen.

 3.9	Huis	Sonneveld 
 
Vanaf	2015	hebben	verscheidene	internationale	kunstenaars	de	opdracht	ge-
kregen	om	een	tijdelijke	interventie	in	Huis	Sonneveld	te	plegen,	waarbij	de	
museumwoning	fungeert	als	een	platform	voor	actuele	museale	vraagstukken	
en	als	inspiratiebron	voor	hedendaagse	kunstenaars	en	ontwerpers.	Vanaf	 
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november 2016 was de interventie van de Franse kunstenaar Dominique  
Gonzalez-Foerster te zien. Opera-House was een speciaal voor Huis  
Sonneveld gecreëerd werk, gebaseerd op vroeg twintigste-eeuwse opera- 
muziek en -technologie. De ervaring van het verhuizen van een traditionele 
naar een moderne omgeving vormde het uitgangspunt. Met verschillende 
soundtracks en objecten vormde Gonzalez-Foerster de statische omgeving 
van de museumwoning om tot een theatrale ruimte waar bezoekers zich  
als	act€s	doorheen	bewogen.
	 Deze	geluidsinstallatie	werd	door	een	breed	publiek	heel	positief	ont-
vangen	en	was	vermoedelijk	de	meest	toegankelijke	installatie	in	het	drieluik	
van	internationale	kunstenaars.	Tijdens	de	voorbereiding	werd	de	originele	 
geluidsinstallatie in het huis hersteld. In maart 2017 is het drieluik van inter- 
nationale	kunstenaars	afgesloten.	Tijdens	de	museumnacht	(4	maart	2017)	
werd	de	interventie	van	Gonzalez-Foerster	afgesloten	met	een	live	optreden.	 
Sopraan	Michelle	Mallinger	voerde	met	pianist	Charlie	Bo	Meijering	een	 
deel van de opera La Voix Humaine van componist Francis Poulenc op. 
 In het kader van behoud en beheer is er in 2017 tevens een  
conditiecheck uitgevoerd van al het chroom in Huis Sonneveld met behulp  
van	metaal	restaurator	Michel	Langeveld. 	



PostNL postzegelvel met tien iconische gebouwen uit de Wederopbouwperiode
Foto’s	gebouwen:	Rijksarchief	voor	Nederlandse	Architectuur	en	Stedenbouw



Architectuur	en	Interieur.	Het	Verlangen	naar	Stijl
Foto’s: Johannes Schwartz



Opera-House, Dominique Gonzalez-Foerster 
Foto’s:	?
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4. AGENTSCHAP VOOR ARCHITECTUUR,  
     DESIGN EN DIGITALE CULTUUR
 

 4.1 Inleiding

Het	Nieuwe	Instituut	formuleerde	bij	de	oprichting	de	ambitie	om	als	nationaal	 
instituut	op	verschillende	schaalniveaus	te	functioneren.	Met	lokale,	regionale	
en	internationale	activiteiten	en	partnerschappen	beoogde	het	ver	voorbij	 
de	grenzen	van	het	eigen	gebouw	te	opereren.	In	2016	werd	dankzij	een	extra	
injectie van het ministerie van OCW de internationaliseringsopdracht van  
Het	Nieuwe	Instituut	–	marktverruiming	en	statelijke	manifestaties	–	uitgebreid.	 
In	hetzelfde	jaar	is	besloten	de	activiteiten	die	het	op	lokaal,	regionaal	 
en internationaal niveau onderneemt te bundelen in Het Agentschap voor  
Architectuur,	Design	en	Digitale	Cultuur;	een	van	de	drie	pijlers	van	het	 
instituut.	In	2017	zijn	de	drie	schaalniveaus	duidelijk	herkenbaar	aanwezig	 
geweest in het beleid van het Agentschap.

 
 4.2 Internationaal beleid

Zoals	eerder	geformuleerd	in	het	Jaarverslag	2016	is	de	uitbreiding	van	 
de	internationaliseringsopdracht	een	resultaat	van	een	expliciete	behoefte	
vanuit	het	veld.	Na	de	culturele	bezuinigingen	in	2012	en	vanaf	de	start	 
van Het Nieuwe Instituut in 2013 bleek dat een aanspreekpunt voor het over- 
heidsbeleid Creatieve Industrie inzake internationalisering ontbrak.  
Het ministerie van OCW onderkende het hiaat en stelde additionele middelen 
ter beschikking aan Het Nieuwe Instituut om deze rol op zich te nemen. 
	 Het	Agentschap	geeft	invulling	aan	drie	additionele	rollen:	een	coördi-
natiefunctie	specifiek	gericht	op	het	faciliteren	van	internationale	activiteiten;	
‘talent	mapping’	ten	behoeve	van	een	jaarlijks	overzicht	van	talentvolle	 
afstudeerders	in	de	verschillende	ontwerpdisciplines;	en	de	ontwikkeling	van	
internationale	crossovers	waarbij	rond	belangrijke	maatschappelijke	vraag- 
stukken Nederlandse ontwerpexpertise wordt gekoppeld aan een internatio-
naal werkveld.
 Geconstateerd moet worden dat het vertrek van de manager Agent-
schap	en	het	wegvallen	van	de	coördinator	heeft	geleid	tot	enige	vertraging	
in de verdere opbouw van deze aanvullende taken binnen het Agentschap. 
Met de totstandkoming van dit Jaarverslag kan worden geconstateerd dat de 
vacante	plaatsen	opnieuw	zijn	bezet	en	het	Agentschap	met	de	kenmerkende	
voortvarendheid	zijn	taken	heeft	opgevat.

Via	het	Agentschap	is	Het	Nieuwe	Instituut	onderdeel	van	de	grotere	infra- 
structuur die Nederland op het gebied van internationalisering kent. Als  
coördinator onderhoudt het Agentschap contacten met alle cruciale spelers 
in het domein van de Creatieve Industrie, en ook met de diplomatieke posten, 
kennisinstellingen,	bedrijven	en	individuele	architecten,	ontwerpers	en	makers.	
Het combineert deze rollen met enkele opdrachten die Het Nieuwe Instituut al 
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sinds	zijn	oprichting	vervult.	Het	betreft	hier	onder	meer	de	organisatie	van	 
de	Nederlandse	bijdragen	aan	de	architectuur	biënnales	zoals	die	van	Venetië	
(de	zogenoemde	statelijke	presentaties)	en	activiteiten	in	het	kader	van	 
marktverruiming, het aanboren van buitenlandse markten voor Nederlandse 
architecten, ontwerpers, makers en organisaties.
 In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken is het 
Agentschap	tevens	verantwoordelijk	voor	de	uitvoering	van	het	Internationaal	
Bezoekersprogramma. Dit uiterst werkzame instrument brengt buitenlandse 
bezoekers	naar	Nederland	(bijvoorbeeld	naar	de	IABR,	de	Fashion	Week	of	 
de Dutch Design Week) en stimuleert op die manier een internationale dialoog 
en kennisuitwisseling. Ook dit jaar trekt het Internationaal Bezoekers- 
programma 167 bezoekers. 
 
Specifiek	gericht	op	activiteiten	met	internationale	doelen	faciliteert	Het	Nieuwe	
Instituut sinds 2016 vraag en aanbod vanuit het veld van architectuur, design 
en	digitale	cultuur	en	hun	crossovers.	Vanuit	zijn	coördinatiefunctie	verbindt	
het Agentschap makers en ontwerpers in de creatieve industrie met onder 
meer	wetenschappers,	bedrijven	en	de	diplomatieke	posten.	Concrete	voor-
beelden	zijn:	de	bemiddeling	bij	uitgaande	missies,	invulling	van	verzoeken 
en	het	wegwijs	maken	van	ambassades	en	internationale	contacten	in	het 
Nederlandse	ontwerpveld,	nauwe	samenwerking	met	de	gezamenlijke	portal	
CreativeHolland en de oprichting en inrichting van het samenwerkingsplat- 
form	Bureau	Creative	Holland.
 Het Nieuwe Instituut is in deze rol een makelaar in kennis en contacten, 
met	bijdragen	van	de	verschillende	partnerinstellingen	zoals	het	Stimulerings-
fonds	voor	de	Creatieve	Industrie,	Dutch	Culture,	het	Topteam	Creatieve	
Industrie, de branche- organisaties, kennisinstellingen en architecten, ontwer-
pers	en	makers	in	het	veld.	In	de	eerste	maanden	van	2018	zijn	er	vanuit	de	
verschillende	stakeholders	stappen	ondernomen	richting	een	verdere	afstem-
ming van de verschillende agenda’s. Daarmee is de aanzet gegeven voor een 
mogelijk	gedeelde	thematiek	of	programma.	Aanleiding	hiertoe	waren	enkele	
recente	veranderingen	in	de	wijze	van	financiering	en	de	focus	van	het	 
internationaliseringsprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 4.3 Regionaal: De Staat van Eindhoven/DATAstudio

 Rotterdam
Analoog	aan	de	landelijke	systematiek	inzake	de	BIS,	boog	ook	de	Raad	 
voor	de	Kunst	van	Gemeente	Rotterdam	zich	in	2016	over	de	aanvraag	van	
Het Nieuwe Instituut, waarin een appel werd gedaan op een structureel be- 
drag	van	€150.000,	waarmee	net	als	in	de	voorgaande	beleidsperiode	en	op	
basis	van	een	gezamenlijke	agenda	vorm	kon	worden	gegeven	aan	projecten	
zoals Het Skatepark op de West-Blaak en de Innovatie Markt in de Passage 
van	het	instituut.	De	Raad	adviseerde	echter	negatief	op	basis	van	de	consta-
tering	dat	er	voldoende	aandacht	was	voor	bijvoorbeeld	architectuur	binnen	
de	gemeentelijke	agenda.	In	plaats	van	structurele	ondersteuning	binnen	het	
Kunstenplan	kwamen	Gemeente	Rotterdam	en	Het	Nieuwe	Instituut	overeen	
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op projectbasis samen te werken, dat in 2017 resulteerde in Letters to The 
Mayor,	een	samenwerking	tussen	Gemeente	Rotterdam,	Storefront	for	Art	and	
Architecture	in	New	York	en	Het	Nieuwe	Instituut,	waarbij	lokale	architecten	
zijn	benaderd	om	per	brief	en	gericht	aan	de	burgemeester	uiting	te	geven	aan	
hun	visie	op	de	stad.	De	burgemeester,	de	heer	Aboutaleb,	heeft	de	uitkom-
sten	vervolgens	zelf	in	ontvangst	genomen	en	voorgesteld	een	vervolg	aan	het	
project	te	geven	door	met	zijn	ambtenaren	op	het	terrein	van	stedelijke	ontwik-
keling direct in dialoog te gaan met de respondenten over de toekomst van de 
stad.	Dit	vervolg	zal	in	2018	gestalte	krijgen.	Aan	de	oproep	is	een	presentatie	
verbonden geweest in Gallery 3 van het instituut. 

 Eindhoven
In 2015 startte Het Nieuwe Instituut de meerjarige samenwerking met de  
gemeente Eindhoven rond de ‘slimme samenleving’. De samenwerking  
DATAstudio	werd	tijdens	de	Dutch	Design	Week	2015	gelanceerd	als	De Staat 
van Eindhoven	en	tijdens	de	Dutch	Design	Week/World	Design	Event	2017	
met	de	Embassy	of	Data	afgesloten.	DATAstudio	draaide	om	de	vraag	hoe	je	
in	plaats	van	een	slimme	stad,	een	slimme	samenleving	kunt	worden.	Oftewel:	
wat	hebben	burgers	en	buurten	aan	data	en	technologie?	In	2016	en	2017	is	
hard gewerkt aan het ontwikkelen van een breed palet aan programmaonder-
delen,	zodat	het	gesprek	over	data	met	zoveel	mogelijk	mensen	kon	worden	
gevoerd. De Embassy	of	Data was met 63.000 bezoekers het zeer succesvolle 
sluitstuk (zie www.datastudio-eindhoven.nl voor het volledige naslagwerk 
van het programma).

	 Tentoonstelling	Embassy	of	Data	
De	Embassy	of	Data	(21– 29	oktober)	wilde	meer	bewustzijn	creëren	over	 
de	mogelijkheden	en	kansen	in	het	gebruik	van	data,	maar	ook	van	de	bedrei-
gingen én tekortkomingen. Binnen een straal van 400 meter rond de locatie  
in	het	verlaten	V&D	pand	in	de	binnenstad	werden	de	datapunten	in	het	 
gebied	geregistreerd.	Via	een	datapanorama	–	vormgegeven	door	informatie- 
ontwerper	Richard	Vijgen	–	zag	het	publiek	het	begin	van	een	niet	eerder	 
gevisualiseerd	beeld	van	de	Eindhovense	smart	city	ambities.	Bij	het	dataloket	
werd met bezoekers het gesprek gevoerd over de meerwaarde van data.  
Welke	data	wilden	zij	verzamelt	zien?	En	onder	welke	voorwaarden	zouden	 
zij	aan	zo’n	datacollectie	willen	bijdragen?	Er	werd	dagelijks	samengewerkt	
met studenten van Design Academy Eindhoven (onder leiding van Paolo  
Patelli en Alice Twemlow) en de Technische Universiteit Eindhoven (onder 
leiding	van	Sukanya	Krishnamurthy).	Het	tentoonstellingsontwerp	en	grafisch	
ontwerp	waren	van	Koehorst	in	’t	Veld.	

	 Lezingenreeks	en	internationale	conferentie
Hoe	word	je	een	slimme	samenleving	in	plaats	van	een	slimme	stad?	Deze	
vraag	stond	van	januari	t/m	juni	2017	centraal	in	een	maandelijkse	lezingen-
reeks	in	de	Bibliotheek	Eindhoven,	met	bijdragen	van	onder	meer	Marcel	
Schouwenaar,	Dr.	Linnet	Taylor,	Dietar	Offenhuber	en	Priya	Prakash.	Op	 
24	oktober	volgde	de	afsluitende	internationale	conferentie	Finale: Een stad  
zo slim als haar bewoners.	De	conferentie	presenteerde	de	bevindingen	en	 
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resultaten van de DATAstudio binnen een internationale context met gerenom-
meerde sprekers als Drew Hemment (FutureEverything), Maya Indira Ganesh 
(Tactical Technology Collective) en Usman Haque (Umbrellium). Het publiek 
werd vervolgens uitgedaagd om naar aanleiding van twee vraagstellingen uit 
de lezingen met elkaar in gesprek te gaan. 

 Educatieprogramma MapLab 
Hoe	zien	kinderen	hun	wijk?	MapLab, ontwikkeld door ontwerper Anab Jain 
(oprichter	van	Superflux	uit	Londen)	en	de	Eindhovense	educatief	ontwerpers	
Beam it Up, was een driedelige workshop voor basisschoolleerlingen in  
de	leeftijd	7–10	jaar.	De	kinderen	brachten	de	omgeving	van	hun	school	in	
kaart: van ‘eng steegje’ tot ‘beste verstopplek’. Hun bevindingen in de vorm 
van	foto’s,	verhalen	en	tekeningen	zijn	verwerkt	in	een	digitale	kaart	van	 
Eindhoven: https://maplabkids.nl. Het project vergaarde op een kwalitatieve 
manier data ver de belevingswereld van een doorgaans buitengesloten, maar 
interessante	doelgroep.	Inmiddels	hebben	vijf	scholen	uit	Eindhoven	aan	het	
project	meegedaan.	Tijdens	de	Embassy	of	Data hebben de leerlingen van de 
deelnemende scholen hun visie op de stadsontwikkeling van Eindhoven met 
het publiek gedeeld. Hun voorstellen werden enthousiast ontvangen door een 
panel waarin de burgemeester van Eindhoven, een ontwerper en een beleid-
smaker zitting hadden. 

	 Macht	van	je	muisklik	
Bepalen	jouw	muisklikken	de	hoogte	van	je	zorgpremie?	Wat	voor	gegevens	
zijn	er	over	jou	opgeslagen	en	wie	is	eigenaar	van	die	informatie?	Wat	gebeurt	
ermee	en	wat	kun	je	er	zelf	mee?	Pieter	van	Klaveren	(docent	creative	tech- 
nologies aan SintLucas in Eindhoven) en Nadine Roestenburg (onderzoeker 
en	curator)	informeerden	hun	publiek	in	meerdere	sessies	over	wat	er	al	is	 
én	wat	misschien	nog	mogelijk	wordt:	van	buurtbewoners	die	met	hun	telefoon	
de straatverlichting bedienen tot verkeersregelaars die precies weten wie  
waar in de auto zit. Om de wereld van morgen goed vorm te kunnen geven  
is	het	belangrijk	elkaar	vandaag	kritische	vragen	te	stellen.	Embassy	of	Data  
organiseerde	drie	keer	deze	stoomcursus	over	data,	terwijl	de	presentatie	 
ook	op	middelbare	scholen	en	in	de	wijkcentra	werd	gehouden.	

 Woenseltopia 
Stel	dat	het	voor	bewoners	gedurende	negen	jaar	onmogelijk	zou	zijn	hun	 
wijken	Woenselse	Heide	en	de	Tempel	te	verlaten;	hoe	zouden	die	buurten	
dan	moeten	worden	aangepast?	In	de	serious	game	Woenseltopia	kregen	
deelnemers,	gezeten	rond	een	grote	speeltafel,	de	kans	oplossingen	te	beden-
ken	over	hoe	zij	op	basis	van	beschikbare	data	voor	voldoende	voedsel	 
en geschikte woningen, maar ook voor een goede publieke ruimte en gezond-
heidszorg gingen zorgen.
 Woenseltopia had als doel onbekende kwaliteiten van buurtbewoners 
zichtbaar	te	maken	in	het	streven	bevolkingsgroepen	en	leeftijdscategorieën	
dichter	bij	elkaar	te	brengen.	Het	spel	kon	tegelijk	nieuwe	ideeën	voor	ver-
schillende	ruimtelijke	en	sociale	vraagstukken	bij	bewoners	ophalen	en	testen.	
Woenseltopia is ontwikkeld in samenwerking met Play	the	City. 
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	 Publicatiereeks	E52
De DATAstudio onderzocht	samen	met	webmagazine	E52	de	transitie	die	 
de	stad	Eindhoven	moet	doormaken	om	daadwerkelijk	een	smart	society	te	
worden.	Van	welke	voorbeelden	valt	te	leren?	In	2017	werden	gezamenlijk	 
40	bijdragen	geschreven	onder	de	noemer	Naar	een	Smart	Society.	

 4.4 Crossovers en netwerken

	 City	Forces
In	2017	hebben	Het	Nieuwe	Instituut	en	Storefront	for	Art	and	Architecture	
(New York) City	Forces	gelanceerd,	een	gezamenlijk	cultureel	crossover- 
programma dat de machtsverhoudingen onderzoekt tussen degenen die  
betrokken	zijn	bij	de	ontwikkeling	van	de	mondiale	stad.	De	rol	van	architecten,	
politici, beleidsmakers, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en woning-
corporaties	bij	het	vormgeven	van	de	hedendaagse	metropool	wordt	kritisch	
beoordeeld in een serie evenementen (waaronder Letters to the Mayor),  
tentoonstellingen en projecten die onder meer in New York, Rotterdam en Rio 
de Janeiro worden gehouden. Dit partnerschap wordt ondersteund door het 
Nederlandse Consulaat in New York. De tentoonstelling Control	Syntax	Rio, 
ontwikkeld in opdracht van Het Nieuwe Instituut en hier tussen juni 2016 en 
januari 2017 te zien, markeerde de start van de samenwerking. Op 27 maart 
opende	de	tentoonstelling	bij	Storefront.	Zie:	https://hetnieuweinstituut.nl/
het-nieuwe-instituut-gaat-samenwerking-aan-met-storefront-art-and-architecture- 
new-york.

Storefront	for	Art	and	Architecture	propageert	innovatieve	en	kritische	bijdra-
gen aan het ontwerp van steden en landschappen en het denken over de 
openbare ruimte. De tentoonstellingen, evenementen, competities, publicaties 
en	projecten	van	Storefront	bieden	een	alternatief	platform	voor	dialoog	en	 
samenwerking,	dwars	door	disciplinaire,	geografische	en	ideologische	grenzen	
heen.	Sinds	de	oprichting	in	1982	heeft	Storefront	het	werk	van	ruim	duizend	
architecten en kunstenaars gepresenteerd.

	 Architectuurbiënnale	Venetië	2018
Het	Nieuwe	Instituut	is	opdrachtgever	voor	de	officiële	Nederlandse	bijdrage	
aan de 16e Internationale Architectuurbiënnale van Venetië. Die wordt ontwik-
keld onder de titel WORK,	BODY,	LEISURE.
	 Om	samenwerking	bij	de	kennisproductie	in	het	domein	van	de	archi- 
tectuur	te	stimuleren,	hebben	Het	Nieuwe	Instituut	en	het	Stimuleringsfonds	
voor	de	Creatieve	Industrie	gezamenlijk	een	Open	Call	uitgeschreven.	 
Onderzoekers	en	praktijkmensen	worden	betrokken	bij	de	ontwikkeling	en	ver- 
spreiding van onconventionele, kritische ideeën. De Open Call is gelanceerd op 
21 september 2017 en ondersteunt projectvoorstellen voor het uitgebreide pro-
gramma	van	het	Nederlandse	Paviljoen	met	een	maximumbudget	van	€50.000,	
waaraan	Het	Nieuwe	Instituut	en	het	Stimuleringsfonds	gezamenlijk	bijdragen.
Geselecteerde	voorstellen	dienen	te	reflecteren	en	te	reageren	op	het	 
thema	van	het	paviljoen.	In	dialoog	met	het	curatorial	team,	de	bijdragende	 
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instellingen	en	hun	partners	werken	zij	mee	aan	het	uitgebreide	programma	 
van WORK,	BODY,	LEISURE. 
	 Met	deze	titel	verwijst	het	Nederlands	Paviljoen	naar	de	ruimtelijke 
configuraties,	leefomstandigheden	en	noties	over	het	menselijk	lichaam,	 
die onder invloed van drastische veranderingen in het arbeidsethos en de 
arbeidsomstandigheden	aan	herdefinitie	toe	zijn.	In	reactie	op	de	sterk	toene-
mende rol van automatisering en robotisering tracht het project nieuwe vormen  
van	creativiteit	en	verantwoordelijkheid	binnen	het	architectonische	domein	 
te bevorderen.

De	Nederlandse	inzending	wil	een	katalysator	zijn	in	een	mondiaal	gesprek	
over	alternatieve	manieren	van	leven,	waarbij	wordt	voortgebouwd	op	de	lange	
geschiedenis van Nederland als vruchtbare bodem voor innovatieve archi- 
tectonische	en	maatschappelijke	visies.
	 Nederland	is	aantoonbaar	een	proefbodem	geweest	waar	ook	de 
toekomst van de arbeid werd verbeeld. Vooral het werk van architect en  
kunstenaar	Constant	Nieuwenhuys	is	op	dit	gebied	een	drijvende	kracht	 
geweest.	In	zijn	project	New	Babylon	(1956–74) presenteerde Constant een 
architectonisch	paradigma	van	vrije	ruimte	en	ontspanning.	Dankzij	automati-
sering kan de samenleving haar energie besteden aan creativiteit en spel,  
en kunnen individuen hun eigen omgeving vormgeven. Naarmate het oeuvre 
van	Constant	zich	ontwikkelde,	maakte	zijn	optimistische	visie	over	de	 
mogelijkheden	en	plezierige	kanten	van	de	geautomatiseerde	arbeid	geleidelijk	
plaats	voor	een	complexer	perspectief.	Geweld	zou	niet	worden	uitgebannen	
door	de	nieuwe	technologische	orde,	gemobiliseerd	om	de	onmiddellijke	 
behoeften	van	de	maatschappij	te	bevredigen;	het	zou	eerder	een	intrinsiek	
onderdeel	worden	van	zijn	processen	en	doeleinden.

Hoewel dit jaarverslag 2017 niet de meest geëigende plek is voor een kritische 
terugblik,	is	het	inmiddels	duidelijk	dat	met	de	mogelijkheden	van	de	cross-
over middelen en de samenwerking tussen Agentschap en Research nieuwe 
vormen van cultuur-diplomatie, internationalisering en talentontwikkeling  
zijn	ontstaan,	waar	in	het	kader	van	beleidsvorming	nader	op	dient	te	worden	 
gereflecteerd.	De	succesvolle	presentaties	van	Nederlandse	ontwerpers	 
in	Wenen,	Sao	Paulo,	Shenzhen	en	New	York	in	2017	zijn	hiervoor	illustratief.		
Naast dit overzicht van de verschillende activiteiten, zal in de loop van 2018 
een beleidsmatige terugblik op het eerste jaar van het cross-over programma 
worden geboden. Deze terugblik wil het instituut ook graag met de verschillende 
stakeholders delen. 



Embassy	of	Data
Foto:	Gert-Jan	van	Rooij



Embassy	of	Data
Foto’s:	Gert-Jan	van	Rooij
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5. EDUCATIE

 5.1 Inleiding

Het Nieuwe Instituut is dé plek voor architectuur, design en digitale cultuur. 
Door middel van educatieve programma’s worden kinderen, jongeren en vol-
wassenen	zich	bewust	van	hun	rol	als	ontwerpers	van	de	toekomst	en	krijgen	
zij	praktische	en	intellectuele	handvatten	aangereikt	waarmee	zij	zelf	aan	de	
slag kunnen gaan. In 2017 is sterk ingezet op het vergroten van zichtbaarheid 
van	de	programma’s	bij	het	onderwijs.	De	onderwijsbrochure	benadrukte	hoe	
de methodieken ontwerpend leren en maakeducatie in Het Nieuwe Instituut 
zorgen voor hoogwaardige en relevante educatieprogramma’s. De programma’s 
werden	toegelicht	binnen	de	wensen	van	het	onderwijs,	bijvoorbeeld	door 
specifieke	kerndoelen	te	benoemen.	
	 De	programma’s	zijn	gestoeld	op	de	principes	van	ontwerpend	leren	
en	overstijgen	de	afzonderlijke	disciplines.	Zo	gebruiken	ze	traditionele	en	
hedendaagse technieken en time-based media. De unieke en aansprekende 
educatieve positie van Het Nieuwe Instituut wordt steeds helderder en beter 
uitgedragen.	In	2017	resulteerde	dit	in	een	sterke	stijging	van	het	aantal	boe-
kingen	van	onderwijsprogramma’s.	Binnen	het	familieprogramma	zijn	de	cijfers	
en kwaliteit van de programma’s stabiel, maar kan nog een slag worden  
geslagen. Dit is dan ook ten doel gesteld voor 2018. De groeiende interesse 
voor de educatieve programma’s van Het Nieuwe Instituut laat zich goed 
illustreren	aan	de	hand	van	de	inschrijvingen	voor	de	verschillende	nieuws- 
brieven die beide eens in de twee maanden worden verstuurd.
 

Onderwijs
Families

175
396

680
487

December 2016 December 2017

 5.2 Familieprogramma

Zowel in de tentoonstellingen van Het Nieuwe Instituut als in Huis Sonneveld 
konden	families	in	2017	een	programma	volgen.	In	Huis	Sonneveld	was	dat	 
de doorlopende, interactieve audiotour	Logeren	bij	Leonard waarin kinderen 
vanaf	6	jaar	het	huis	met	een	logeerkoffer	ontdekken	vanuit	het	oogpunt	 
van de Leonard; de kleinzoon van meneer en mevrouw Sonneveld. In Het 
Nieuwe Instituut bezochten kinderen de tentoonstelling Designing	the	Surface. 
Ze volgden hier een speelse audiotour ingesproken door Chris Bajema.  
In	deze	audiotour	stond	niet	alleen	kijken	en	luisteren	centraal,	maar	werden	
deelnemers	ook	actief	uitgenodigd	zelf	verschillende	technieken	uit	te	probe-
ren. Op het Dek ontwierpen en maakten jong en oud honderden buttons, waar-
bij	ze	met	verschillende	oppervlaktebehandelingen	konden	experimenteren.	
Daarnaast	konden	zowel	kinderen	als	volwassenen	wekelijks	deelnemen	aan	
een	zondagmiddagworkshop	die	inhoudelijk	aan	de	tentoonstelling	was	gelinkt.	

Uitgestuurde
nieuwsbrieven
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Tijdens	de	tentoonstelling	Finders Keepers	werd	opnieuw	een	familieroute	
aangeboden.	In	de	tentoonstelling	verzamelden	families	opdrachtenkaarten	
waarmee ze verhalen achter de gepresenteerde verzamelingen ontdekten. 
Ook	keken	en	luisterden	ze	naar	de	verhalen	van	leeftijdsgenoten	in	een	 
minidocumentaire	en	stelden	ze	zelf	verzamelingen	samen.	Op	het	Dek	 
werkten kinderen mee aan een groeiende verzameling papieren vliegtuigen 
geïnspireerd door het werk van kunstenaar Harry Smith. Elke zondagmiddag 
konden	kinderen	deelnemen	aan	een	workshop	aansluitend	bij	het	thema	 
van de tentoonstelling.

Het Nieuwe Instituut staat steeds beter op de kaart als plek voor ‘de ont- 
werpers van de toekomst’. 
	 In	2018	wordt	een	nieuw	en	herkenbaar	format	ontwikkeld	en	getest	
waarin	wordt	afgestapt	van	wekelijkse	workshops	en	vol	wordt	ingezet	op	 
familiefestivals	tijdens	de	schoolvakanties	(regio	midden).	Op	die	manier	 
kunnen	we	onze	aandacht,	budget	en	energie	efficiënt	en	doelgericht	benut-
ten:	op	specifieke	momenten	kunnen	we	met	een	opvallend	aanbod	een	 
groter publiek bereiken. 

 5.3	Onderwijsprogramma

In Het Nieuwe Instituut onderzoeken leerlingen op kritische en creatieve  
wijze	de	veranderingen	en	uitdagingen	van	de	wereld	van	vandaag	en	 
morgen.	Zij	kunnen	zelf	alternatieve	oplossingen	bedenken	voor	de	ontworpen	
wereld	waarin	zij	opgroeien.	Zo	ontwikkelen	zij	hun	blik	op	actuele	en	toe- 
komstige	vraagstukken	en	leren	ze	dat	zij	de	ontwerpers	van	de	toekomst	 
zijn.	De	onderwijsprogramma’s	van	Het	Nieuwe	Instituut	zijn	toekomstgericht.	 
Dat vraagt om een interdisciplinaire aanpak, het gebruik van ontwerpend  
leren en de inzet van 21e-eeuwse vaardigheden. 

In	2017	is	de	onderwijsprogrammering	verstevigd	en	uitbreid.	Het	nieuwe	 
erfgoedprogramma	Huis in Verandering	confronteert	leerlingen	met	het	ver-
nieuwende en vooruitstrevende ontwerp van Huis Sonneveld. Ze nemen  
deel aan een interactieve rondleiding en ontwerpen een innovatieve toevoeging, 
waarmee	het	monument	ook	vandaag	een	huis	voor	de	toekomst	kan	zijn.	 
Het programma was direct in trek en de populariteit is nog steeds groeiend.  
De	onderwijsprogramma’s	Ontwerp	mee	aan	de	Toekomst	en Start-Up sluiten 
aan	bij	de	wisselende	presentaties	en	thema’s	van	Het	Nieuwe	Instituut	en	
werden in 2017 gecontinueerd. Ontwerp	mee	aan	de	Toekomst is een actueel 
en	herkenbaar	programma	voor	het	onderwijs.	De	samenwerking	met	de	
SKVR	in	het	multimediaprogramma	Start-Up resulteerde met name in groeps-
bezoeken vanuit Cultuurtraject. Daarnaast verdiepten we onze samenwerking 
met Basisschool het Landje door te investeren in een kunst- en techniekproject 
rond Huis in Verandering. Alle leerlingen van groepen 6 en 7 bezochten Huis 
Sonneveld en werkten hun ontwerpideeën in atelierworkshops op school uit in 
3D-ontwerpen die per klas in kleine presentaties in het museum te zien waren.  
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Met	het	uitbouwen	van	een	inhoudelijk	sterke	onderwijsprogrammering	en	 
het	vergroten	van	de	zichtbaarheid	van	Het	Nieuwe	Instituut	in	het	onderwijs	
was	2017	een	succesvol	jaar.	In	2018	wordt	die	lijn	verder	doorgetrokken	 
met	programmering	voor	nog	meer	onderwijsniveaus,	een	collectieboek,	een	
pilot	voor	een	onderwijsprogramma	in	het	archief	en	een	toegevoegde	focus	 
op het vmbo.

 5.4 Educatienetwerk 

Het educatienetwerk van Het Nieuwe Instituut is in 2017 met diverse partners 
uitgebreid.	Voor	de	familieprogrammering	is	samengewerkt	met	gasteducatoren, 
ontwerpers en makers uit verschillende disciplines. Zo werkten educator  
Karen	de	Moor	en	radiomaker	Chris	Bajema	aan	de	kinderaudiotour	Lekker	
Oppervlakkig. De zondagmiddagworkshops werden regelmatig ontwikkeld en/
of	verzorgd	door	kunstenaars	zoals	Esmé	Hofman,	Floris	Hin	en	Johannes	
Schwartz. Daarnaast werd ingezet op de zichtbaarheid en herkenbaarheid van 
Het Nieuwe Instituut als plek voor toekomstgerichte programma’s en maak- 
educatie.	Bijvoorbeeld	door	deelname	aan	programma’s	als	ABC	van	het	 
maken	(Platform	Maker	Education).	Voor	2018	werd	de	samenwerking	met	 
het	Techniekpact	Zuid-Holland	en	betrokkenheid	bij	Citylab	010	voorbereid.
	 Om	het	familieprogramma	van	Het	Nieuwe	Instituut	in	Rotterdam	onder	
de	aandacht	te	brengen	namen	we	deel	aan	het	LisKids	festival	in	Rotterdam, 
het	Rotterdams	Tekenfestival	en	het	jaarlijkse	Jeugd	Vakantie	Paspoort.	 
In	het	voorjaar	hielden	leerlingen	van	het	Lyceum	Kralingen	een	Instagram	
Take-over	en	tot	slot	verzorgde	educatie	een	populaire	workshop	tijdens	de	
Museumnacht	010.	Ook	landelijk	waren	we	zichtbaar,	bijvoorbeeld	door	een	
samenwerking	met	Kidsproof.	Tijdens	de	schoolvakanties	werd	Het	Nieuwe	
Instituut bezocht door museuminspecteurs van de Museumvereniging, met  
als	hoogtepunt	de	beste	(landelijke)	museuminspectie	in	de	voorjaarsvakantie	
met	officiële	uitreiking.

In	2017	heeft	de	afdeling	Educatie	vanuit	de	onderwijsprogrammering	diverse	
gesprekken	gevoerd	met	onderwijsinstellingen.	Naast	basisschool	Het	Landje	
die	vaste	gespreks-	en	samenwerkingspartner	is,	zijn	gesprekken	gevoerd	met	
de Augustinusschool en de Jan Prins school. Daarnaast is het CRM-bestand 
stevig	aangepakt	en	voorbereid	op	de	aankomende	focus	op	vmbo-scholen	in	
de	regio	Rotterdam.	Het	Kenniscentrum	Cultuureducatie	Rotterdam	(KCR)	 
is	als	intermediair	vaste	partner	in	het	stedelijke	onderwijsveld.	Een	groot	deel	
van	de	onderwijsboekingen	verloopt	via	het	stadsbrede	kunst-	en	cultuurmenu	
waarin	Het	Nieuwe	Instituut	een	stevige	positie	heeft.	Daarnaast	was	KCR	in	
2017	partner	bij	het	ontwikkelen	van	een	CKV-pilot	programma	waarvoor	Het	
Nieuwe	Instituut	samenwerkte	met	Showroom	MAMA.	Met	de	SKVR	werd	 
in	2017	het	multimediale	onderwijsprogramma	Start-Up	ontwikkeld	en	gestart.	
Ook	met	DATAstudio	Eindhoven	werd	een	nieuw	onderwijsprogramma	 
opgezet:	Maplab.	Dit	programma	werd	voorafgaand	aan	de	Dutch	Design	
Week uitgevoerd op een drietal basisscholen in Eindhoven. De samenwerking  
met	Museum	Boijmans	Van	Beuningen	en	De	Kunsthal	ten	behoeve	van	 
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de	jaarlijkse	docentenmiddag	is	voortgezet.	In	april	organiseerde	Het	Nieuwe	 
Instituut met Erwin Groenenberg van de Thomas More Hogeschool een  
docentendag	waar	die	een	lezing	gaf	over	de	waarde	van	nieuwsgierigheid	 
en	ontvankelijkheid	bij	leerlingen	en	de	rol	die	verrassing	daarbij	speelt.	

 5.5 The New Haberdashery

In	2017	werd	de	stoffenwinkel	annex	werkplaats	The	New	Haberdashery	 
door ruim 2.700 mensen bezocht en maakten 206 makers gebruik van de 
werkplaats	om	zelf	producten	te	maken.	The	New	Haberdashery	zorgde	 
voor activering van het Dek als makersplek en voorzag met name in de  
behoefte	aan	duurzame	kleding	en	gebruiksvoorwerpen.	Daarnaast	heeft	 
The New Haberdashery een enthousiaste gemeenschap aan zich weten te 
binden.	De	wekelijkse	zondagmiddagworkshops	werden	42	keer	gegeven,	
waarvan 20 door externe ontwerpers. Deelnemers van de workshops waar-
deerden	de	begeleiding	door	de	workshopleiders	en	vrijwilligers.



Familieroute	tijdens Finders Keepers
Foto’s: Fred Ernst



Save	Flight-workshop	tijdens	Finders Keepers
Foto: Fred Ernst



Logeren	bij	Leonard, Huis Sonneveld
Foto’s:	Christofer	?



Huis Sonneveld
Foto:	Christofer	?
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6. ORGANISATIE

 6.1 Prestatieoverzicht

 Prestatieverplichtingen
Het iconische pand van Het Nieuwe Instituut biedt als verzamelplek van ont- 
werpend	Nederland	een	breed	scala	aan	mogelijkheden	om	publieksfuncties	 
te	vervullen	en	partnerships	te	faciliteren.	Buiten	de	eigen	behuizing	worden	 
op verschillende (inter)nationale locaties activiteiten ontplooid met een  
publieksgerichte	functie.	De	installatie	Automated Landscapes op de Bi-City 
Biennial	of	Urbanism	and	Architecture	in	Shenzhen	is	het	meest	actuele	inter-
nationale voorbeeld, naast de presentatie van Architecture	of	Appropriation in 
Sao	Pãulo	en	Control	Syntax	Rio	bij	Storefront	in	New	York.	De	coproductie	
rond	De	Stijl	met	het	Gemeentemuseum	Den	Haag	en	de	tentoonstelling	rond	
de	Data	Studio	tijdens	Dutch	Design	Week	in	Eindhoven	illustreren	de	ver-
schillende perspectieven binnen de regionale benadering.

Het Nieuwe Instituut trok in 2017 377.567 bezoekers, waarvan 365.886 in  
Nederland. De nieuwe regionale activiteiten resulteerden in174.388 bezoekers. 
Het bescheiden aantal van 11.681 internationale bezoekers wordt verklaard 
door	het	tweejaarlijkse	karakter	van	de	(Architectuur)Biënnale	van	Venetië	
waar het instituut in de ‘even’ jaren het Nederlands paviljoen programmeert  
en	dan	dus	aanzienlijk	meer	bezoekers	genereert.	Een	totaal	van	ruim	191.000	
bezoekers werd in eigen huis aan het Museumpark ontvangen en maakt  
daarmee Het Nieuwe Instituut tot een van de grote lokale spelers. In Huis  
Sonneveld werden 19.000 gasten ontvangen. 
 Vergeleken met 2016 is er over de verschillende programmaonder- 
delen	een	flinke	stijging	in	de	hoeveelheid	bezoekers	waar	te	nemen,	waarbij	
het aantal betalende bezoekers met 69.389 ruim boven het gestelde doel  
van 55.000 ligt. Ook digitaal weet Het Nieuwe Instituut steeds meer unieke  
bezoekers te bereiken: 441.011 in 2017, ten opzichte van 420.908 in 2016. 

Ook met betrekking tot Educatie tonen de aantallen deelnemers in ver- 
gelijking	met	de	situatie	van	2016	een	duidelijke	groei.	Door	middel	van	off-	 
en online mailingen, het organiseren van twee docentenmiddagen waarvan 
één	in	samenwerking	met	Museum	Boijmans	Van	Beuningen	en	de	Kunsthal,	
gesprekken met scholen in Rotterdam en het plaatsen van gerichte adverten-
ties	is	ingezet	op	het	benaderen	van	primair	en	voortgezet	onderwijs	zowel	 
in Rotterdam, als regionaal en nationaal. In 2017 resulteerde deze nieuwe  
aanpak in 2.906 bezoekers uit het PO (tegenover 1.802 in 2016) en 4.911 be-
zoekers uit het VO (tegenover 2.054 in 2016). De huidige koers wordt in 2018  
verder	ontwikkeld.	Met	het	familieprogramma	heeft	de	educatie-afdeling	in	
2017 9.180 bezoekers bereikt. 
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 Ondernemerschap 
In de tweede beleidsperiode is het vergroten van het eigen verdienvermogen 
door	(maatschappelijk)	ondernemerschap	binnen	de	gehele	organisatie	een 
belangrijke	prioriteit.	Het	Nieuwe	Instituut	richt	zich	op	de	realisatie	van	speciale	
ondernemende activiteiten en het aantrekken van derde en vierde geldstromen. 
Voorwaarde	is	dat	deze	activiteiten	blijven	aansluiten	bij	de	kernopdracht	van	
Het Nieuwe Instituut. Inzicht in de samenstelling van de eigen inkomsten wordt 
gepresenteerd in de exploitatierekening van de jaarrekening.

Het	Instituut	stelt	jaarlijks	een	begroting	op	welke	per	kwartaal	met	de	RvT	
wordt	besproken	en	waar	indien	nodig	tijdig	op	wordt	bijgestuurd,	waarbij	de	
kernopdracht continue wordt gewaarborgd. 

Zo is in 2017 onderzocht hoe het instituut de relatie tussen mensen en ma- 
teriële	en	immateriële	artefacten	in	een	nieuw	retailconcept	kan	verankeren.	 
In 2018 wordt dat concept gerealiseerd.
 Eveneens in 2017 is het plan ontwikkeld en tot uitvoering gebracht  
om de 5de en 6de verdieping van Het Nieuwe Instituut in te zetten als Works-
pace voor creatieve ondernemers. Doel van de Workspace is het netwerk  
rond het instituut te verbinden, het ondernemerschap van de deelnemers  
te	ondersteunen	en	de	maatschappelijke	en	ondernemende	positie	van	Het	 
Nieuwe	Instituut	kracht	bij	te	zetten.	Eind	2017	zijn	belangstellenden	via	de	 
eigen	communicatiekanalen	en	die	van	partners	geïnformeerd.	In	2018	wordt	 
dit	open	platform	met	de	gemeenschap	van	gebruikers	verder	ontwikkeld.	 
Zij	zullen	ook	betrokken	zijn	bij	de	inhoudelijke	programmering	van	het	insti- 
tuut	en	kunnen	gebruik	maken	van	alle	faciliteiten.

Naast de Workspace is in 2017 tevens een start gemaakt met de ontwikkeling 
van een integraal plan op het gebied van makerspace(s). Als extra dimensie 

PRESTATIEOVERZICHT 2017

Totaal aantal bezoeken
– waarvan in Nederland

waarvan in Rotterdam
waarvan betalend 1)

waarvan niet betalend 2)

waarvan buiten Rotterdam
waarvan betalend 

waarvan niet betalend 3)

– waarvan in het buitenland
waarvan betalend 3)

waarvan niet betalend 3)

– waarvan educatie
waarvan PO 1)

waarvan VO 1)

waarvan overig 1)

377.567
365.886

191.498
69.389

122.109

174.388
-

174.388

11.681
-

11.681

16.997
2.906

4.911

9.180

2017 2016 2015 2014

701.936
318.560

267.863
70.478

197.385

50.697
-

50.697

383.376
-

383.376

16.514
1.802

2.054

12.658

284.049
161.551

161.216
74.886

86.330

335
120

215

122.498
-

122.498

8.069
1.202

789

6.078

256.886
143.326

106.076
41.138

64.938

37.250
9.306

27.944

113.560
-

113.560
10.286

574

1.512

8.200
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binnen	het	huidige	inhoudelijke	aanbod,	biedt	de	makerspace	meerwaarde	
voor	de	ondernemende,	onderzoekende	en	lerende	praktijk	van	ons	werkveld.	
De propositie wordt gekoppeld aan de verschillende doelgroepen, van leerling 
tot	professional,	en	zal	op	de	locatie	van	Het	Nieuwe	Instituut	in	Rotterdam	
worden gerealiseerd.

 6.2 Marketingcommunicatie en begunstigers

Vanuit	zijn	prestatieverplichtingen	richtte	Het	Nieuwe	Instituut	zich	in	2017	 
onder meer op het aantrekken van nieuwe doelgroepen en het stimuleren van 
herhaalbezoek	van	de	bestaande	(professionele)	achterban.	De	marketing-
communicatiestrategie	spitste	zich	in	sterkere	mate	toe	op	drie	hoofddoelgroepen: 
het vakpubliek, de museumbezoeker en de jeugd. Verschillende marketing-  
en	communicatiestrategieën	zijn	ingezet	om	die	doelgroepen	te	bereiken,	 
uit te breiden en met elkaar te verbinden.
 Met collectieve marketingpartners zoals het Nederlands Bureau voor 
Toerisme en Congressen, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, de Bank-
Giro	Loterij	en	Museumkaart	wordt	het	brede	museumpubliek	aangesproken.

Samenwerking met culturele organisaties, opleidingsinstituten en beroeps- 
organisaties	is	een	belangrijk	instrument	voor	het	bereiken	en	(ver)binden	van	
professionals	in	de	disciplines	architectuur,	design	en	digitale	cultuur.	Ook	 
in	2017	heeft	de	kwalitatieve	trend	van	verjonging	onder	bezoekers	zich	door-
gezet,	conform	het	actieve	beleid	dat	het	instituut	al	enige	jaren	voert.	Door	 
zijn	ondersteunende	rol	binnen	de	creatieve	industrie	en	programmering	zoals	 
de Thursday Night Live! is het instituut steeds beter in staat ontwerpers en  
makers uit de verschillende vakgebieden aan het instituut en met elkaar te  
verbinden. 

 Digitaal
In	2017	zijn	de	websites	van	de	‘erfinstellingen’	NAi,	Premsela	en	Virtueel	 
Platform	verder	gearchiveerd:	relevante	inhoud	is	overgezet	naar	de	website	
van	Het	Nieuwe	Instituut	en	de	oude	websites	hebben	een	archiefstatus	 
gekregen. De digitale vindbaarheid van het instituut op disciplines is daardoor 
sterk verbeterd.
	 Door	campagnes	beter	te	taggen	en	effecten	te	meten	is	de	effec- 
tiviteit van de site gestegen: meer online kaartverkoop, meer mensen die de 
bezoekinformatie	opvragen,	etc.	In	2018	zullen	campagnes	inhoudelijk	en	in	
tijd	nóg	beter	op	elkaar	worden	afgestemd	en	de	effecten	inzichtelijk	gemaakt.
 De toename van het websitebezoek hangt mede samen met de ver- 
kregen Google Grant, die Het Nieuwe Instituut met inzet van Adwords beter  
in	staat	stelt	relevante	geïnteresseerden	met	zijn	content	te	bedienen.	

 PR en sociale media
Verscheidene	online	en	offline-instrumenten	zijn	gebruikt	om	de	uiteenlopende	
doelgroepen	te	bereiken;	er	verschenen	artikelen	in	lokale,	regionale,	landelijke	
en	internationale	media,	zowel	in	print	als	digitaal.	In	het	bijzonder	de	tentoon- 
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stellingen Sleep Mode en Designing	the	Surface hebben veel, en positieve  
reacties opgeleverd.
 In 2017 is het bereik van het instituut op sociale media verder toege- 
nomen. De voornaamste kanalen Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn  
bereikten eind 2017 in totaal 57.618 volgers. Het aantal volgers op Facebook 
was	eind	2017	met	6,2%	gestegen	tot	38.691,	Twitter	groeide	met	9,5%	naar	
9.326	volgers,	het	aantal	volgers	op	Instagram	steeg	met	76,5%	naar	7.899	 
en	LinkedIn	met	30,7%	naar	1.150.	Medio	oktober	is	een	nieuw	Instagram- 
kanaal geopend om de eigen collectie onder de aandacht te brengen.

	 Begunstigers	
Het instituut kende in 2017 verschillende groepen begunstigers. De Vrienden 
van	Het	Nieuwe	Instituut	kregen	exclusieve	rondleidingen	door	het	archief,	 
bezochten de tentoonstelling Architectuur en Interieur. Het verlangen naar  
Stijl	in	het	Gemeentemuseum	Den	Haag	en	namen	deel	aan	de	jaarlijkse	 
Vriendendag, dit jaar in de vorm van een picknick in de tuin van Huis Sonneveld.  
Eind 2017 is een nieuwe, internationaal georiënteerde begunstigerskring van 
Members	gestart	rond	het	Thursday	Night	programma.	In	2017	zijn	ook	de	 
eerste	leden	toegetreden	tot	het	Heritage	Network,	een	exclusief	netwerk	rond	
het	Rijksarchief.	Tot	slot	heeft	de	BankGiro	Loterij	de	samenwerking	voor	vijf	
jaar	verlengd	met	een	jaarlijkse	bijdrage	ter	versterking	van	de	publieksfunctie	
van Het Nieuwe Instituut.

 6.3 Financiën 

De	totale	baten	over	2017	zijn	uitgekomen	op	€	10,3	mln	(2016:	11	mln).	 
Hiervan	is	€	8,8	mln	(2016:	8,9	mln)	structuele	OCW	subsidie,	€	1,2	mln	(2016:	 
€	1,3	mln)	eigen	inkomsten	en	€	0,3	mln	(2016:	0,7	mln)	publieke	subsidies.	 
De	begroting	van	2017	is	€	10,8	mln.	Het	verschil	tussen	de	gerealiseerde	 
baten	en	gebudgetteerde	baten	van	ca.	€	500.000	wordt	met	name	veroor- 
zaakt	door	de	toewijzing	van	ontvangen	gelden	als	vooruitontvangen	subsidie.	 
Deze	zijn	verantwoord	in	de	jaarrekening	onder	de	overlopende	passiva	 
(Respectievelijk	€	297.000	en	€	252.000).
 
De	eigen	inkomsten	zijn	ca.	€	200.000	lager	uitgekomen	dan	gebudgetteerd.	
Dit	is	voornamelijk	het	gevolg	van	lagere	opbrengsten	uit	educatie	rondleidin-
gen	en	workshops	opbrengsten	(ca.	€	65.000),	lagere	cafe	opbrengsten	
(ca.	€	65.000)	en	lagere	inkomsten	private	middelen	ten	behoeve	van	collectie-
beheer (ca. 43.000).
	 De	overige	kosten	zijn	ca.	€	350.000	lager	dan	gebudgetteerd.	De	 
belangrijkste	oorzaken	hiervan	zijn	lagere	kosten	erfgoed	(ca.€	300.000),	 
internationaal	(ca.	€	320.000)	en	commercie	&	marketing	(ca.	€	70.000).	Deze	 
onderdelen kampten in 2017 met een suboptimale bezetting. Daarnaast kwa-
men	de	kosten	voor	automatisering	ca.	€	60.000	lager	uit.		Hiertegenover	staan	
hogere	kosten	voor	het	cafe	(ca.	€	220.000),	programma	(ca.	€	80.000),	onder-
zoek	(ca.	€	50.000)	en	W&S	RvT	leden,	externe	adviezen	en	accountantkosten	
(ca.	€	100.000).	Op	verzoek	van	de	RvT	zijn	extra	werkzaamheden	door	de	 
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accountant	uitgevoerd.	De	rentebaten	van	€	92.000	waren	niet	begroot	en	 
zijn	het	gevolg	van	afwikkeling	vanuit	de	herbeoordeling	Uniform	Herstelkader	 
rentederivaten	MKB.

De balanspositie van Het Nieuwe Instituut per ultimo 2017 is gezond,  
met	een	current	ratio	van	1,67	(2016:	1,36),	een	solvabiliteitsratio	van	37,6%	 
(2016:	36,4%)	en	een	weerstandsvermogen	van	23,4%	(2016:	19,0%).
 
De kasstroom van het instituut wordt per kwartaal gemonitord. De uitgaven  
in	planning	worden	afgestemd	op	het	ritme	van	de	driemaandelijkse	subsidie-
betalingen.	Uitgaven	zijn	te	allen	tijde	gebaseerd	op	een	goedgekeurde	 
(project)begroting.
 
 6.3.1	Groot	onderhoud en	investeringen
 
Het Nieuwe Instituut maakt gebruik van een meerjarig onderhouds- en investe-
ringsplan	waarin	voor	2017	ca.	€	380.000	aan	uitgaven	was	gebudgetteerd.	 
De	werkelijke	uitgaven	in	2017	bedragen	ca.	€	15.000.	De	in	het	plan	opge-
nomen	maar	niet	uitgevoerde	onderhoudswerkzaamheden	zien	voornamelijk	
op	gevelbekleding	(ca.	€	220.000)	welke	op	basis	van	nader	onderzoek	en	
voortschrijdend	inzicht	in	2017	nog	niet	noodzakelijk	werden	geacht.	Tevens	
hebben de geplande onderhouds- en investeringsuitgaven voor verlichting (ca. 
€	100.000)	en	de	diverse	liften	(ca.	€	21.000)	dit	jaar	niet	plaatsgevonden.	Een	
van de oorzaken hiervan is de aanscherping van het aanbestedingsbeleid en 
daardoor opgelopen vertragingen. Het Nieuwe Instituut beoordeeld en hereikt 
jaarlijks	het	meerjarig	onderhouds-	en	investeringsplan.

 6.4 Risicobeheersing

Risicobeheersing	is	een	integraal	onderdeel	van	de	dagelijkse	bedrijfsvoering.	
Een	goede	beheersing	van	de	financiële,	operationele	en	compliance	 
risico’s is essentieel voor het realiseren van de (strategische) doelstellingen. 
Per	categorie	(financieel,	operationeel,	compliance)	worden	de	risico’s	 
geïdentificeerd	en	worden	per	risico	de	mogelijke	impact,	de	risicobereidheid	
en	de	mogelijke	mitigerende	maatregelen	vastgesteld.	Gezien	de	aard	van	 
de	organisatie	kunnen	risico’s	niet	altijd	worden	gekwantificeerd.	

De inzichten uit de risicobeheersing en de inzet van mitigerende maatrege-
len werden in 2017 periodiek besproken binnen de RvB. Dit proces stelt Het 
Nieuwe	Instituut	in	staat	zijn	risico’s	binnen	de	overeengekomen	begrenzing	
te	houden	en	zo	nodig	procedures	en	werkwijzen	aan	te	passen.	Per	kwartaal	
wordt het risicomanagement binnen de auditcommissie besproken en geac- 
tualiseerd, en zo nodig besproken binnen de RvT.

 Financiële risico’s
Het Nieuwe Instituut wil geen enkel beleggingsrisico lopen en houdt de liquide 
middelen derhalve geheel aan als kasgelden, banktegoeden en deposito’s met 
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een	looptijd	korter	dan	twaalf	maanden.	De	bij	geldinstellingen	aangehouden	
saldi	zijn	direct	opeisbaar,	eventueel	met	opoffering	van	rentebaten.
	 Het	Nieuwe	Instituut	heeft	een	rentederivaat	ter	afdekking	van	het	 
renterisico,	waarbij	variabele	rente	is	omgeruild	voor	een	vaste	rente,	dat	in	 
de opgenomen hypothecaire leningen ligt besloten.
 
Met	betrekking	tot	financiële	verplichtingen	is	het	beleid	dat	deze	pas	worden	
aangegaan,	indien	de	lasten	kunnen	worden	gefinancierd	uit	gegarandeerde	
baten.	In	de	praktijk	vertaalt	zich	dit	in	een	jaarprogramma	en	bijbehorende	 
begroting met twee categorieën activiteiten: activiteiten die zeker worden  
uitgevoerd	omdat	deze	volledig	kunnen	worden	gefinancierd	met	‘structure-
le inkomsten’ en ‘overige inkomsten’ waarvan met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid	kan	worden	gesteld	dat	deze	zullen	worden	ontvangen;	 
en daarnaast activiteiten die pas worden opgestart indien de benodigde  
financiële	middelen	zijn	zeker	gesteld.

Het	Nieuwe	Instituut	stuurt	op	een	dekkingsgraad	van	minimaal	25%.	 
De dekkingsgraad laat zien in hoeverre de organisatie in staat is minstens  
een kwartaal aan alle structurele verplichtingen te voldoen, mochten zich 
onverhoopt omstandigheden in het kader van continuïteit van de organisatie 
voordoen	waarin	dit	nodig	mocht	zijn.	De	kaders	van	de	BIS	en	de	Erfgoed- 
wet	worden	hierbij	als	leidraad	gehanteerd,	aangezien	deze	de	grootste	impact	
hebben op de continuïteit van het Instituut als organisatie. De dekkingsgraad 
eind	2017	is	31,2%	(2016:	29,2%).

De	continuiteit	is	voor	een	groot	deel	afhankelijk	van	de	subsidie	vanuit	 
OCW. De huidige planperiode loopt tot en met 2020. Het Instituut ziet ook voor 
de daaropvolgende periodes de nut en noodzaak voor de samenleving en is  
hierover continue met stakeholders in gesprek. Daarnaast zet de organisatie  
bewust in op ondernemerschap gericht op uitbreiding van het verdienvermo-
gen uit eigen inkomsten. 

In 2017 is een nieuw team samengesteld welke risicomanagement als primair 
aandachtspunt	heeft.	Op	deze	wijze	vergroot	het	Instituut	het	risicobewustzijn	
binnen de organisatie.

 Operationele risico’s
In de uitvoering van activiteiten staat veiligheid centraal: veiligheid van  
de medewerkers, bezoekers en de collectie. De bestaande groep BHV-ers  
is	in	2017	op	herhalingscursus	geweest	en	nieuwe	BHV-ers	zijn	getraind.	 
Ook het “Collectie Hulpverlenings-plan (CHV-plan) is in 2017 onder de loep  
genomen.	De	op-	en	afbouw	van	tentoonstellingen	wordt	onderkend	als	een	
belangrijk	veiligheidsrisico.	De	organisatie	hanteert	strikte	veiligheidsproce- 
dures	en	werkt	met	professioneel	materiaal	en	ervaren	personeel	om	deze	 
risico’s	te	mitigeren.	De	afdeling	gebouwbeheer	ziet	hierop	toe.

De	huidige	IT	systemen	zijn	op	onderdelen	verouderd	wat	op	diverse	plekken	
binnen de organisatie leidt tot extra handmatige werkzaamheden en controles. 
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Binnen het Instituut worden op diverse plekken vernieuwingsslagen door- 
gevoerd	met	verbetering	van	afhankelijke	processen.

	 Compliance	risico’s
Het Nieuwe Instituut is werkgever, publieksinstelling en (vanuit het oogpunt 
van	financiering)	decentrale	overheid.	In	al	die	gedaanten	wordt	proactief	de	
relevante wet- en regelgeving gevolgd. Uitgangspunt is dat wordt voldaan  
aan alle vigerende compliance-eisen. Periodiek wordt geïnventariseerd wat  
de	actuele	geldende	wet-	en	regelgeving	is,	welke	wijzigingen	op	termijn	te	
verwachten	zijn	en	wat	de	impact	van	deze	wijzigingen	voor	het	instituut	kan	 
zijn.	Interne	processen	worden	waar	nodig	bijgesteld.
 In 2017 is een aantal governance procedures geoptimaliseerd, onder 
meer rond project- en programmamanagement en inkoop. In dat kader is  
de inrichting van de organisatie ook op een paar punten aangepast, teneinde  
de	verantwoordelijkheden	rond	governance	breed	binnen	de	organisatie	 
te verankeren.

 6.5 Organigram

In	2017	is	het	organigram	van	Het	Nieuwe	Instituut	enigszins	gewijzigd.	 
Dit	hangt	voornamelijk	samen	met	het	opheffen	van	de	afdeling	Bedrijfsvoering	
en het re-alloceren van de daarmee samenhangende activiteiten. Er is een 
stafafdeling	gevormd,	waarin	Financiële	Zaken,	HRM	en	Office	Management	
zijn	gebundeld.	Gebouwenbeheer	en	Facilitaire	Zaken	zijn	ondergebracht	 
binnen	de	afdeling	Erfgoed,	en	Hospitality	is	opgegaan	in	de	integrale	activiteiten	
rond publieksbegeleiding in het kader van business development.
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6.6 Human Resources 

In	2017	zijn	stappen	gezet	in	het	invoeren	van	een	nieuw	functiegebouw,	 
conform	afspraken	hieromtrent	tijdens	de	fusie	van	de	drie	samenstellende	 
organisaties.	In	vervolg	op	de	invoering	zal	vanaf	2018	worden	gewerkt	 
met	persoonlijke	ontwikkelingsplannen	(POP).	Die	zijn	in	eerste	instantie	 
gericht op individuele talentontwikkeling binnen de organisatie, maar in het 
verlengde	daarvan	ook	op	een	professionaliseringsslag	van	de	organisatie	 
als	geheel.	Het	vernieuwde	functiewaarderingstraject	en	de	start	van	de	
POP-methodiek (met daaraan gekoppelde interne trainingen) zal in 2018  
zorgen	voor	een	piek	in	de	opleidingsbehoefte.	Daarom	is	een	additioneel	 
bijzonder	opleidingsbudget	voorzien	in	de	jaarrekening	van	2017.

Het	Nieuwe	Instituut	eindigde	in	2017	met	89	medewerkers	in	een	tijdelijk	 
of	vast	dienstverband.	Dat	aantal	was	nagenoeg	gelijk	aan	dat	van	het	begin	
van het jaar. 
 

	 Toelichting	flexibele	schil	
Het	aantal	flexkrachten	(freelancers,	stagiaires,	uitzendkrachten,	vrijwilli- 
gers)	is	gedurende	het	jaar	sterk	verminderd.	De	oorzaak	lag	met	name	bij	 
het	teruglopend	aantal	vrijwilligers,	dat	varieert	in	lijn	met	de	aard	van	de	 
tentoonstellingen.

 Stagiairs
Er	wordt	een	actief	stagebeleid	gevoerd.	Per	afdeling	zijn	er	2	stageplaatsen	
beschikbaar voor stagiairs die zich voor minimaal 3 dagen per week gedurende 
minimaal	3	maanden	aan	het	instituut	verbinden.	In	2017	zijn	er	stageplaatsen	
toegezegd aan 17 nieuwe stagiairs en hebben 20 stagiairs hun leerperiode  
afgerond.	

 Freelancers
Met	16	freelancers	zijn	in	2017	nieuwe	opdrachten	gestart;	8	opdrachten	 
liepen dit jaar door. 

Verloop medewerkers 
2017

Medewerkers met
– vast dienstverband
–	tijdelijk	dienstverband
Totaal in dienstverband
Stagiaires
Freelancers
Vrijwilligers
Uitzendkrachten
Payroller	Café
Totaal flexkrachten
Totaal

57
33
90

9
8

35
0

20
72

162

Uit dienst/
einde opdracht

In dienst/
begin opdracht

Omzetting
contract

Stand per
31 12 2017

Stand per
01 01 2017

-10
-10
-20
-20
-8

-29
0

-15
-72
-92

0
18
18
17
16
3
3

13
52
70

5
-4
1
0
-1
0
0
0

-1
0

52
37
89

5
16
9
3

18
51

140
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	 Vrijwilligers
De	tentoonstelling	The	Life	Fair	werd	tot	in	het	begin	van	2017	ondersteund	
met	vrijwilligers.	In	de	tweede	helft	van	2017	zijn	alleen	vrijwilligers	ingezet	bij	
The	New	Haberdashery	en	niet	bij	andere	onderdelen	van	de	programmering.	

	 Wet	DBA
De	Wet	DBA	is	voorlopig	van	de	baan.	Toch	zijn	de	Overeenkomsten	van	 
Opdracht	die	het	instituut	met	freelancers	afsluit	wel	op	de	intenties	van	de	 
wet aangepast. Per 1 januari 2020 zal er een nieuwe maatregel komen die  
duidelijkheid	moet	scheppen	over	de	arbeidsrelatie	tussen	opdrachtgevers	 
en opdrachtnemers. 

	 Verzuimrapportage
In 2017 had Het Nieuwe Instituut te kampen met een aantal langdurig zieken. 
Aan het begin van het jaar waren er 4 langdurig zieken van wie er gedurende 
het	eerste	en	tweede	kwartaal	3	uit	dienst	zijn	gegaan.	In	het	vierde	kwartaal	
waren er 3 nieuwe gevallen van langdurig verzuim. Daardoor is het verzuim-
percentage	over	2017	niet	wezenlijk	lager	dan	in	het	voorgaande	jaar.	Met	een	
gemiddelde	van	5,17%	zit	het	instituut	boven	het	landelijk	gemiddelde.	In	2018	
zal	hier	met	een	aantal,	met	de	arbo-arts	afgestemde,	gerichte	maatregelen	
extra aandacht aan worden besteed.

 6.7 Governance Code Cultuur 

Het	Nieuwe	Instituut	wordt	conform	de	Governance	Code	Cultuur	bestuurd	
middels het Raad-van-Toezicht-model, door een Raad van Bestuur met  
twee	statutair	directeur-bestuurders:	een	algemeen	&	artistiek	directeur	en	 
een	directeur	business	&	development.	De	algemeen	&	artistiek	directeur 
is bestuursvoorzitter en in geval van een verschil van mening is de stem van 
de voorzitter doorslaggevend. De Raad van Bestuur wordt op organisatorisch, 
beleidsmatig en strategisch vlak ondersteund door de bestuurssecretaris,  
die tevens zorgt voor een transparante relatie tussen Raad van Bestuur en de 
Raad	van	Toezicht.	Bij	de	vervulling	van	zijn	taak	richt	de	Raad	van	Bestuur	
zich	naar	het	belang	van	de	stichting	en	de	bij	de	stichting	betrokken	personen.	
In	de	uitvoering	van	zijn	taak	als	bestuur	neemt	hij	toepasselijke	wet-	en	 
regelgeving in acht. Het Nieuwe Instituut beschikt over een ondernemingsraad 
die	conform	de	wet	wordt	geconsulteerd.

De	Raad	van	Toezicht	is	werkgever	van	het	bestuur	en	heeft	tot	taak	toe	te	
zien op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen 
de	stichting	Het	Nieuwe	Instituut.	Tevens	staat	hij	het	bestuur	met	raad	en	
advies	terzijde.	Bij	de	vervulling	van	zijn	taak	richt	de	Raad	van	Toezicht	zich	
naar	het	belang	van	de	stichting	en	de	bij	de	stichting	betrokken	personen. 
In	de	uitvoering	van	zijn	taak	als	toezichthouder	neemt	hij	de	bepalingen	uit	
de	statuten	en	de	Governance	Code	Cultuur	in	acht.	Bij	samenstelling	van	de	
raad	wordt	rekening	gehouden	met	diversiteit,	expertise	en	onafhankelijkheid	
van	de	leden.	De	raad	reflecteert	jaarlijks	op	eigen	functioneren.	
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De beloning van de directeur-bestuurders en leden van de Raad van Toezicht 
valt	binnen	de	kaders	van	de	Wet	Normering	Bezoldiging	Topfunctionarissen	 
publieke en semipublieke sector.

 6.8 Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 

In 2017 is de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 
van Het Nieuwe Instituut als volgt:

 Raad van Bestuur
 
Guus Beumer
– Voorzitter Raad van Bestuur per 1 november 2012
– Algemeen Directeur- bestuurder

 - Adviesraad	Kunst	en	Publieke	ruimte,	Maastricht

Adriana Strating
– Lid Raad van Bestuur per 1 september 2016
–	Directeur-bestuurder	Business	&	Development

 - Voorzitter Stichting Museumpark Rotterdam
 - Lid Regieraad stadsgebied Hoboken
 - Oprichter Multrajectum
 - Associate Partner de Baak
 - Associate Hanya Partners

 Raad van Toezicht

Judith van Kranendonk 
Judith	van	Kranendonk	Consultancy,	Amsterdam
– Voorzitter RvT, lid RC 01 10 2017
	 -	Lid	commissie	Joodse	Erfpachttegoeden,	Gemeente	Amsterdam	
 (09 2017 – heden)
 - Voorzitter RvT, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (10 2016 – heden)
 - Lid	RvT,	Cobra	Museum	of	Modern	Art,	Amstelveen	(07 2013 – heden)
 - Voorzitter RvT, CODART, Den Haag (01 2016 – heden)
 - Lid adviesraad Name Herinneringskamp Westerbork (11 2012 – heden)
 - Voorzitter	RvT	Opera	Nijetrijne,	Nijetrijne	(07 2012 – heden)
 - Bestuurslid, Pedagogiek ontwikkeling 0-7 (09 2009 – heden)
 - Voorzitter RvT Metropole Orkest, Hilversum (08 2013 – 01 2018)   
- Voorzitter RvT Philharmonie Zuidnederland, Eindhoven (09 2012 – 01 2018) 
 - Voorzitter	RvT	Landelijk	Kenniscentrum	voor	Cultuureducatie	en	 
 Amateurkunst, Utrecht (2013 – 09 2017)

Jetse Sprey
Advocaat	en	partner	bij	Versteeg	Wigman	Sprey	Advocaten	(hoofdfunctie)
– Lid RvT 01 05 2017

 - Voorzitter Stichting Voor Je Buurt
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 - Voorzitter Stichting M.G.V.
 - Voorzitter	Stichting	Under	The	Blue	Surface	There	Are	Not	Many	
 People That Can Hear You
 - Mentor (startup) accelerator Rockstart 

Juliette Bekkering
Architect/directeur Bekkering Adams Architecten bv
Hoogleraar Architectural Design and Engineering
– Lid RvT 01 05 2017

 - Lid	adviescommissie	Platform	Rotterdam

Caspar van der Woude 
Managing Directeur Agile Marketing Agency
– Lid RvT 10  05 2017
– Voorzitter AC 01 05 2017  

 - Lid	RvT	Grafisch	Lyceum	Rotterdam	(GRL)	(2014 – heden)

Afaina de Jong
Founder Director AFARAI
– Lid RvT 10  05 2017 – 30  11 2017

 - Adviseur	Stimuleringsfonds	Creatieve	Industrie	(05 2013 – heden)
 - Tutor, Sandberg Instituut, Radical Cut Up (10 2017 – heden)
 - Phd	Candidate,	Amsterdam	Institute	of	Social	Science	Research	
  (2014 – heden)
 - Adjunct	assistant	Professor	TU	Delft/	Faculty	of	Architecture
  (2014 – 2017)

Farid Tabarki 
Founding director Studio Zeitgeist
– Lid RvT 31  01 2012 – 25  06 2017 
– Voorzitter RvT 05  02 2017 – 30  09 2017 
	 -	Lid	RvT	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	(01 2017)
 - Bestuurslid Mediamatic (01 2017)
 - Bestuurslid MasterPeace 
 - Bestuurslid Turning Point 
 - Lid curatorium De Baak 
 - Bestuurslid Novel Society (2015 – 12 2017)

Ruben Brouwer
Directeur	Juridische	Zaken	&	HR	Mojo	Concerts
– Lid RvT, Lid RC 01 02 2012 – 31  05 2017

 - Bestuurslid Vereniging van Evenementenmakers (VVEM)

Henk Christophersen 
Chief	Talent	Officer	bij	Nomads	bv.
– Lid RvT, Lid AC 31 01 2012 – 31  05 2017 
– Voorzitter AC 03 06 2017 – 31  05 2017  
	 -	Regent	bij	Fonds	Sluyterman	van	Loo
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	 -	Bestuurslid	bij	Circus	Werkplaats	Boost
	 -	Oprichter/partner	bij	OZCAR
	 -	Adviseur	inloophuis	de	Kraanvogel	

Caroline Nevejan
Hoofdfunctie:	Onderzoeker	bij	TU	Delft
– Lid RvT 26 03 2015 – 31  05 2017
	 -	Voorzitter	RvT	Centre	for	Investigative	Journalism	in	London	
	 CIJ	is	onderdeel	van	Goldsmiths,	University	of	London

 

 6.9 Terugblik 2016 vanuit de Raad van Toezicht 

Conform	afspraak	in	maart	2016,	heeft	de	nieuwe	voorzitter,	in	samenwer-
king met een extern wervingsbureau, een geheel nieuwe Raad van Toezicht 
samengesteld. Dit betekent dat het instituut in de vergadering van mei 2017 
afscheid	heeft	genomen	van	vier	leden	van	de	raad,	waarna	in	juni	een	thema-
tische	kennismakingsbijeenkomst	is	georganiseerd	waarbij	vier	nieuwe	leden	
zijn	verwelkomd.	Uit	de	nieuwe	raad	is	tevens	een	nieuwe	auditcommissie	 
samengesteld,	die	in	september	voor	het	eerst	heeft	vergaderd.	Helaas	heeft	
de	raad	eind	november	alweer	afscheid	genomen	van	een	van	zijn	nieuwe	
leden,	omdat	in	de	praktijk	bleek	dat	het	toezichthouderschap	zich	lastig	liet	
combineren	met	een	intensief	internationaal	werkschema.	De	raad	zal	in	2018	
tot werving van een nieuw lid overgaan.

Tijdens	het	verslagjaar	heeft	de	Raad	van	Toezicht	vijfmaal	vergaderd	in	 
aanwezigheid	van	de	Raad	van	Bestuur.	Tijdens	deze	bijeenkomsten	is	onder	
meer goedkeuring verleend aan de jaarrekening van 2016, het jaarplan 2018 
en	de	begroting	2018.	Ook	zijn	het	directiereglement,	het	declaratiereglement	
en	het	aanbestedingsbeleid	opnieuw	vastgesteld,	in	lijn	met	de	in	2016	 
geformuleerde	maatregelen.	Daarnaast	is	het	resultaat	van	het	medewerkers- 
tevredenheidsonderzoek besproken, dat in het najaar van 2016 is uitgevoerd, 
alsook het resultaat van het benchmark onderzoek dat in voorjaar 2017 is  
uitgevoerd.

De	auditcommissie	heeft	aanvullend	zesmaal	vergaderd	met	de	directeur- 
bestuurder	business	&	development	en	de	business	controller,	waarvan	vier	
reguliere vergaderingen als voorbereiding op de raadsvergaderingen en  
twee	bijzondere	vergaderingen	in	het	najaar	welke	in	het	kader	stonden	van	
het aanbestedings- en selectieproces voor de accountant inzake de periode 
2018–2020.		Tijdens	deze	bijeenkomsten	is	onder	andere	gesproken	over	 
een	adequate	inrichting	van	financiële	en	administratieve	processen,	de	bij- 
behorende risicoanalyse, de gewenste impact management methodiek en  
de	manier	waarop	de	auditcommissie	hierover	geïnformeerd	wenst	te	worden.

In	overeenstemming	met	de	governance	code	cultuur	heeft	de	Raad	van	 
Toezicht in 2017 wederom de eigen rol binnen de organisatie kritisch geëva- 
lueerd.	Daarbij	is	stilgestaan	bij	het	functioneren	van	de	voorzitter	en	de	 
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afzonderlijke	leden,	het	functioneren	in	teamverband,	de	effectiviteit	van	het	
toezicht, de kwaliteit van besluiten en de communicatie met de Raad van  
Bestuur en de ondernemingsraad. 

Zoals	te	doen	gebruikelijk	heeft	de	Raad	van	Toezicht	ook	in	dit	verslagjaar	
tweemaal vergaderd met de ondernemingsraad, waarvan eenmaal in aan- 
wezigheid van de Raad van Bestuur.

In	2017	zijn	wijzigingen	doorgevoerd	ten	aanzien	van	de	organisatorische	
structuur	en	de	operationele	processen.	De	raad	heeft	deze	ontwikkelingen	
met	belangstelling	gevolgd	en	onderschrijft	en	ondersteunt	deze	met	het	oog	
op	het	maatschappelijke	en	economische	belang	van	het	Instituut.	De	Raad	
van Toezicht is zich bewust van de impact van de organisatorische aanpas-
singen	in	de	afgelopen	twee	jaar	op	de	medewerkers	en	heeft	veel	waardering	
voor de inzet en betrokkenheid van de gehele organisatie om samen vorm  
te geven aan een bestendige en succesvolle toekomst.
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7. COLOFON 

Het Nieuwe Instituut 
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam 
www.hetnieuweinstituut.nl

Het Nieuwe Instituut is een Stichting met ANBI status. Het instituut is de  
ondersteunende instelling voor de creatieve industrie in Nederland. De crea-
tieve	industrie	is	aangewezen	als	een	van	de	topsectoren	die	een	belangrijke	
economische	en	maatschappelijke	meerwaarde	voor	Nederland	hebben.	 
Nederland wil de kracht van architectuur, vormgeving en nieuwe media –  
sectoren	die	sterk	marktgericht	zijn	–	maximaal	benutten.	In	al	deze	disciplines	
gaat	artistieke	kwaliteit	samen	met	functionaliteit.	Ze	dragen	bij	aan	oplossingen	
voor	de	leefomgeving	en	versterken	de	economie.	Voor	het	benutten	van 
die	kracht	zijn	verbindingen	belangrijk:	tussen	de	disciplines	onderling	en	tus-
sen	de	disciplines	en	maatschappelijke	en	zakelijke	partners.
 Het Nieuwe instituut richt zich op de kernbegrippen ontwerp en inno- 
vatie,	met	bijzondere	aandacht	voor	sectoroverstijgende	samenwerking	en	
matchmaking tussen ontwerpers en producenten, alsook voor de ontwikkeling 
van	professionals	binnen	de	sector.
	 Het	instituut	beheert	en	ontsluit	cultureel	erfgoed,	op	basis	van	het	
Rijksarchief	voor	Nederlandse	Architectuur	en	Stedenbouw,	stimuleert	onder-
zoek, programmeert tentoonstellingen en lezingen- en debattenprogramma’s 
in binnen- en buitenland.
	 Het	Nieuwe	Instituut	is	ontstaan	op	1	januari	2013	uit	een	fusie	van	het	
Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design 
en	Mode	en	Virtueel	Platform,	kennisinstituut	voor	e-cultuur.
	 Het	Nieuwe	Instituut	is	een	landelijke	BIS-instelling	en	ontplooit	activi- 
teiten binnen de kaders van de opdracht van het ministerie van OCW. Als lan-
delijke	instel-	ling	ontplooit	het	instituut	activiteiten	in	diverse	regio’s,	alsmede	
in	zijn	standplaats	Rotterdam.	Tevens	heeft	het	instituut	een	internationale	 
opdracht binnen het kader van culturele diplomatie.
 Het Nieuwe Instituut is naast EYE het enige ondersteunende instituut 
binnen	de	BIS.	Wat	betreft	de	bijdrage	aan	de	ontwikkeling	van	de	creatieve	
industrie in Nederland werkt het instituut vanuit de BIS in tandem met het  
Stimuleringsfonds	voor	de	Creatieve	Industrie.
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ACTIVA
Vaste activa
 I.  Materiële vaste activa
Totale vaste activa

Vlottende activa
 II.  Vorderingen
 III.  Liquide middelen
Totale vlottende activa

TOTALE ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen
 I.  Algemene reserve
 II.  Bestemmingsreserves
	 III.		 Bestemmingsfonds	OCW	2013-2016
 IV.  Bestemmingsreserve OCW 2017-2020
 V.  Bestemmingsreserve OCW Collectiebeheer
Totale eigen vermogen

Voorzieningen
 VI.  Groot onderhoud gebouwen
 VII.  Overige voorzieningen
Totale voorzieningen

Langlopende schulden
 VIII. Hypothecaire lening ABN-Amro bank
Totale langlopende schulden > 1 jaar

Kortlopende schulden
 IX. Overige verplichtingen
Totale kortlopende schulden < 1 jaar

TOTALE PASSIVA

2017 2016

3.158.037
3.158.037

904.119
2.363.166
3.267.285

6.425.322

436.102
1.166.967
425.248
222.222
165.792

2.416.331

617.924
58.000

675.924

1.380.000
1.380.000

1.953.067
1.953.067

6.425.322

3.493.754
3.493.754

980.091
1.271.991

2.252.083

5.745.837

394.311
1.269.132
425.248

0
0

2.088.691

428.188
117.000
545.188

1.460.000
1.460.000

1.651.958
1.651.958

5.745.837

BALANS PER 31 DECEMBER
Na resultaatbestemming, bedragen in EUR
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begroting
2017

BATEN
Eigen inkomsten
 1.  Publieksinkomsten (2+3)
	 2.	 Kaartverkoop
 3. Overige publieksinkomsten
 4. Publieksinkomsten (1)
 5. Sponsorinkomsten
 6. Overige directe inkomsten
 7. Totaal overige directe inkomsten (5+6)
 8. Totaal directe inkomsten (4+7)
  
 9. Indirecte inkomsten
 10. Private middelen – particulieren incl. 
  vriendenverenigingen
	 11.	 Private	middelen	–	bedrijven
	 12.	 Private	middelen	–	private	fondsen
	 13.	 Private	middelen	–	goede	doelenloterijen
 14. Bijdragen uit private middelen (10+11+12+13)
 15. Totaal eigen inkomsten (8+9+14)
 16. Totaal structureel OCW (17+18+19)

	 17.	 OCW	–	regeling	specifiek	cultuurbeleid
  (publieksactiviteiten)
	 18.	 OCW	–	erfgoedwet	onderdeel	huisvesting
		 17.	 OCW	–	erfgoedwet	onderdeel	collectiebeheer
 20. Totaal structureel Gemeente
 21. Totaal structureel publieke subsidie overig
 22. Totaal subsidies (16+20+21)
 23. Totaal incidentele publieke subsidie
 24. Totaal subsidies (22+23)

TOTALE BATEN (15+24)

werkelijk
2017

werkelijk
2016

250.774
226.465
24.309

250.774
0

199.436
199.436
450.210

435.805
17.737

7.500
16.795

300.216
342.248

1.228.262
8.806.163

5.992.683

581.709
2.231.771

0
52.988

8.859.150
227.368

9.088.518

10.316.780

314.500
230.000

84.500
314.500

0
210.000
210.000
524.500

500.000
25.000

50.000
0

300.000
375.000

1.399.500
9.158.599

6.148.413

571.985
2.438.201

0
87.500

9.246.099
150.000

9.396.099

10.795.599

286.686
201.079
85.607

286.686
1.815

218.751
220.566
507.251

439.113
22.609

7.500
12.870

300.572
343.551

1.289.915
8.853.181

5.934.209

518.280
2.400.692

102.500
77.500

9.033.181
654.448

9.687.629

10.977.545

EXPLOITATIEREKENING	OVER	HET	JAAR	2017
Bedragen in EUR 
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begroting
2017

LASTEN
 1.  Personeelslasten totaal
 2. Huisvestingskosten
	 3.	 Afschrijvingen
 4. Overige
  Totale lasten (1+2+3+4)

 5. Saldo uit gewone bedrijfsvoering
 6. rentebaten
 7. rentelasten
 8. Saldo rentebaten / -lasten (6+7)

EXPLOITATIERESULTAAT (5+8)

werkelijk
2017

werkelijk
2016

5.227.617
806.454
416.004

3.530.827
9.980.901

333.543
92.626

-100.866
-8.240

327.640

5.515.324
810.705
498.000

3.873.284
10.697.313

98.286
0

-98.286
-98.286

0

5.358.234
738.727
462.045

4.756.016
11.315.022

-337.477
3.335

-104.557
-101.222

-438.699

Lasten en resultaat
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Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Afschrijvingen	materiele	vaste	activa
Mutatie voorzieningen
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Subtotaal

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiele vaste activa/gebouw

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing	uit	langlopende	schulden
Mutatie liquide middelen

Liquide middelen begin boekjaar
Liquide middelen einde boekjaar
Mutatie liquide middelen

2017 2016

327.640
416.004
130.736
78.309
301.109

1.251.461

-80.286

-80.000
1.091.175

1.271.991
2.363.166
1.091.175

-438.699
462.045
254.501
279.476
25.344

582.666

-196.074

-80.000
306.592

965.399
1.271.991
306.592

KASSTROOMOVERZICHT
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ALGEMENE TOELICHTING

Stichting Het Nieuwe Instituut is statutair gevestigd en kantoorhoudend te 
(3015	CB)	Rotterdam	aan	het	Museumpark	25	en	geregistreerd	bij	de	Kamer	
van	Koophandel	onder	nummer	54584353.

1. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

 1.1 Algemeen

De	stichting	heeft	de	jaarrekening	opgesteld	volgens	de	wettelijke	bepalingen 
van	Titel	9	Boek	2	Burgerlijk	Wetboek,	de	richtlijnen	van	de	Raad	voor	de	
Jaarverslaglegging en het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellin-
gen, subsidieperiode 2017–2020.
	 De	jaarrekening	is	opgesteld	in	euro’s.	Voor	de	begroting	zijn	de	 
door	de	Raad	van	Toezicht	goedgekeurde	cijfers	gehanteerd.	De	jaarrekening	
is opgemaakt op 23 april 2018.

 1.2 Materiële vaste activa

De	materiële	vaste	activa	worden	gewaardeerd	op	aanschaffingswaarde	minus 
ontvangen	subsidies.	De	overige	materiële	vaste	activa	zijn	gewaardeerd	op	
aanschaffingswaarde	minus	afschrijvingen	gebaseerd	op	de	geschatte	econo-
mische	gebruiksduur	en	eventuele	bijzondere	waardeverminderingen.

 1.3 Vorderingen

Vorderingen	worden	bij	eerste	verwerking	opgenomen	tegen	de	reële	waarde	
en	vervolgens	gewaardeerd	tegen	de	geamortiseerde	kostprijs	minus	de	beno-
digde voorziening voor oninbaarheid.

 
 1.4 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kasgelden, banktegoeden en deposito’s met  
een	looptijd	korter	dan	twaalf	maanden.	De	bij	genoemde	geldinstellingen	aan-
gehouden	saldi	zijn	direct	opeisbaar,	eventueel	met	opoffering	van	rentebaten.

 
 1.5 Voorzieningen

Voorzieningen	worden	gevormd	voor	in	rechte	afdwingbare	of	feitelijke	verplich- 
tingen	die	op	balansdatum	bestaan,	waarbij	waarschijnlijk	is	dat	een	uitstroom	
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van	middelen	noodzakelijk	is	en	waarvan	de	omvang	op	betrouwbare	wijze	is	
in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 1.6 Langlopende schulden

Bij	de	eerste	opname	van	langlopende	schulden	worden	deze	opgenomen	 
tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen trans- 
actielasten. De langlopende schulden worden na de eerste waardering  
gewaardeerd	tegen	de	geamortiseerde	kostprijs	volgens	de	effectieve-rente-
methode.	Winst	of	verlies	worden	in	de	exploitatierekening	opgenomen	zodra	
de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede  
via het amortisatieproces.

 
 1.7	Kortlopende	schulden

Bij	de	eerste	opname	van	kortlopende	schulden	worden	deze	opgenomen	 
tegen de reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen trans-
actielasten. De overige kortlopende schulden worden na de eerste verwerking 
gewaardeerd	tegen	de	geamortiseerde	kostprijs	volgende	effectieve-rente- 
methode.	Winst	of	verlies	worden	in	de	exploitatierekening	opgenomen	zodra	
de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via 
het amortisatieproces.

 1.8	Geamortiseerde	kostprijs

De	geamortiseerde	kostprijs	is	het	bedrag	waarvoor	een	financieel	actief	of	
financiële	verplichting	bij	de	eerste	verwerking	in	de	balans	wordt	opgenomen	
of	verminderd	met	aflossingen	op	de	hoofdsom,	vermeerderd	of	verminderd	
met	de	via	de	effectieve	rente-methode	bepaalde	cumulatieve	amortisatie	van	
het	verschil	tussen	dat	eerste	bedrag	en	het	aflossingsbedrag	en	verminderd	
met	eventuele	afboekingen	wegens	bijzondere	waardeverminderingen	of	 
oninbaarheid.

 1.9	Reële	waarde	van	financiële	instrumenten

De	reële	waarde	van	een	financieel	instrument	is	het	bedrag	waarvoor	een	 
actief	kan	worden	verhandeld	of	een	passief	kan	worden	afgewikkeld	tussen	
ter	zake	goed	geïnformeerde	partijen,	die	tot	een	transactie	bereid	en	van	 
elkaar	onafhankelijk	zijn.

 1.10 Derivaten en hedge-accounting

Stichting	Het	Nieuwe	Instituut	maakt	gebruik	van	afgeleide	financiële	 
instrumenten,	namelijk	renteswaps	ter	afdekking	van	de	gelopen	risico’s	 
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betreffende	renteschommelingen	op	de	hypothecaire	lening.	Het	beleid	van	 
de	stichting	is	om	niet	te	handelen	in	financiële	instrumenten.	De	stichting	 
past	kostprijshedge-accounting	toe	op	basis	van	individuele	documentatie	 
per individuele hedge-relatie.

De stichting documenteert het volgende:
– Documentatie van de algemene hedge-strategie, hoe de hedge-relaties  
passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande  
de	effectiviteit	van	deze	hedge-relaties.
– Documentatie van de in het soort hedge-relatie betrokken hedge-instrumenten 
	en	afgedekte	posities.

De	afdekkingen	die	aan	deze	strikte	voorwaarden	voor	hedge	accounting	 
voldoen, worden als volgt verantwoord.

De	waardering	van	het	derivaat	is	afhankelijk	van	de	afgedekte	post	en	 
is als volgt:
– Indien	de	afgedekte	post	tegen	kostprijs	in	de	balans	wordt	verwerkt,	 
dan	wordt	ook	het	derivaat	tegen	kostprijs	gewaardeerd.
– Zolang	de	afgedekte	post	in	de	kostprijs-hedge	nog	niet	in	de	balans	 
is verwerkt, wordt ook het hedge-instrument niet geherwaardeerd. Indien  
de	afgedekte	post	een	monetaire	post	in	vreemde	valuta	betreft,	wordt	het	 
derivaat,	voor	zover	het	valuta-elementen	in	zich	heeft,	ook	gewaardeerd	 
tegen de contante koers op balansdatum. Indien het derivaat valuta-elementen 
in	zich	heeft,	wordt	het	verschil	tussen	de	contante	koers	die	geldt	op	het	 
moment	van	afsluiten	van	het	derivaat	en	de	termijnkoers	waartegen	het	 
derivaat	zal	worden	afgewikkeld,	verdeeld	over	de	looptijd	van	het	derivaat.

De resultaatbepaling is als volgt:
– Op	elke	balansdatum	wordt	bepaald	of	sprake	is	of	is	geweest	van	 
ineffectiviteit.
– Indien	de	kritische	kenmerken	van	het	hedge-instrument	en	van	de	afge- 
dekte	positie	niet	aan	elkaar	gelijk	zijn	of	zijn	geweest,	is	dit	een	indicatie	dat	 
de	kostprijs	hedge	een	ineffectief	deel	bevat.	Het	eventuele	ineffectieve	deel	
wordt	bepaald	door	middel	van	de	dollar	offset	methode.
– Indien	en	voor	zover	de	ineffectiviteit	per	balansdatum	op	cumulatieve	 
basis	in	een	verlies	resulteert,	wordt	de	ineffectiviteit	verwerkt	in	de	exploitatie-
rekening.
– Indien	de	afgedekte	positie	van	een	verwachte	toekomstige	transactie	leidt	 
tot	een	financieel	actief	of	een	financiële	verplichting,	dan	worden	de	daarmee	
verbonden	nog	niet	in	het	resultaat	verwerkte	winsten	of	verliezen	verantwoord	
in	de	exploitatierekening	in	dezelfde	periode(n)	als	waarin	het	verkregen	actief	
of	de	aangegane	verplichting	het	resultaat	beïnvloedt.
– Indien wordt verwacht dat een (deel van een) verlies dat nog niet in de ex- 
ploitatierekening is verwerkt, in de toekomst niet met een tegengestelde winst 
uit	de	afgedekte	positie	wordt	gecompenseerd,	dan	wordt	dit	verlies	direct	in	 
de exploitatierekening opgenomen.
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Indien	de	afgedekte	positie	van	een	verwachte	toekomstige	transactie	leidt	 
tot	de	opname	van	een	niet-financieel	actief	of	een	niet-financiële	verplichting,	
of	indien	een	verwachte	toekomstige	transactie	betreffende	een	niet-financi-
eel	actief	of	een	niet-financiële	verplichting	een	bindende	overeenkomst	wordt	
waarvoor	kostprijshedge-accounting	wordt	toegepast,	worden	de	hiermee	 
samenhangende nog niet in het resultaat verwerkte winsten en verliezen  
verantwoord	in	de	exploitatierekening	in	dezelfde	periode(n)	als	waarin	het	 
verworven	actief	of	de	aangegane	verplichting	het	resultaat	beïnvloedt.	Tot	 
het moment van verantwoording in de exploitatierekening worden eventueel  
gerealiseerde	winsten	of	verliezen	van	hedge-instrumenten	als	overlopende	
posten op de balans opgenomen.

Kostprijshedge-accounting	wordt	beëindigd	indien:
–	het	hedge-instrument	afloopt,	wordt	verkocht,	beëindigd	of	uitgeoefend.	 
Het cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet 
in	de	exploitatierekening	was	verwerkt	toen	er	sprake	was	van	een	effectieve	
hedge	wordt	afzonderlijk	in	de	overlopende	posten	in	de	balans	verwerkt	tot	 
de	afgedekte	transactie	plaatsvindt.
– de hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting.  
Indien	de	afgedekte	positieven	in	de	toekomst	verwachte	transactie	betreft,	
vindt de verwerking van de hedge-resultaten als volgt plaats:
 – Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt  
	 wordt	hedge	accounting	vanaf	dat	moment	stopgezet.	Het	hiermee	 
 samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument  
	 dat	in	de	periode	waarin	de	hedge	effectief	was	buiten	de	exploitatie- 
	 rekening	of	off-balance	was	gehouden,	blijft	afhankelijk	van	de	situatie		
	 off-balance	of	op	de	balans.
 – Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaats- 
 vindt wordt het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op  
	 het	hedge-instrument	dat	in	de	periode	waarin	de	hedge	effectief	was	 
	 buiten	de	exploitatierekening	of	off-balance	was	gehouden,	naar	de	 
 exploitatierekening overgebracht.
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2. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
 

 2.1 Baten

Subsidies	zijn	opgenomen	in	de	met	de	subsidietoezegging	samenhangende	 
subsidieperiode.	Overige	bijdragen	zijn	verwerkt	in	de	periode	waarin	de	acti- 
viteiten	waarvoor	deze	zijn	toegezegd,	zijn	uitgevoerd.
 Subsidies met een bestedingsverplichting en sponsorgelden worden  
verantwoord in het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd. Overige in-
komsten worden verwerkt in de periode waarop ze betrekking hebben.

 2.2 Personeelsbeloningen

 Pensioenen
Het	Nieuwe	Instituut	is	aangesloten	bij	de	pensioenregeling	van	Pensioen-
fonds	Zorg	en	Welzijn.	Dit	pensioenfonds	is	een	bedrijfstakpensioenfonds	met	 
een	toegezegde	pensioenregeling	(multi-employer	defined	benefit-regeling).	 
Gezien	het	feit	dat	de	pensioenregeling	een	multi-employer	regeling	betreft	is	 
de	pensioenregeling	als	een	toegezegde	bijdrage	(defined	contribution-regeling)	
verantwoord. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensi-
oenlast	gelijk	is	aan	de	over	die	periode	aan	het	pensioenfonds	verschuldigde	
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum  
nog	niet	zijn	voldaan,	wordt	hiervoor	een	verplichting	opgenomen.	Als	de	 
op	balansdatum	reeds	betaalde	premies	de	verschuldigde	premies	overtreffen,	
worden	een	overlopende	actiefpost	opgenomen	voor	zover	sprake	is	zal	 
zijn	van	terugbetaling	door	het	fonds	of	van	verrekening	met	in	de	toekomst	
verschuldigde	premies.	De	beleidsdekkingsgraad	van	pensioenfonds	Zorg	 
en	Welzijn	bedroeg	ultimo	2017	98,6%	(2016	90,1%).

 2.3 Lasten

Lasten worden verwerkt in de periode waarop de lasten betrekking hebben. 
Eventueel te verwachten verliezen op ‘’overlopende projecten’’ worden voor-
zien in de periode waarin de verliezen worden vastgesteld.

 2.4 Financiële baten en lasten

Rentebaten	en	rentelasten	worden	tijdsevenredig	verwerkt,	rekening	houdend	
met	de	effectieve	rentevoet	van	de	betreffende	activa	en	passiva.

3.	Grondslagen	bij	het	opstellen	van	
    het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA
Vaste activa
I. Materiële vaste activa

Stand per  
01 01 2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve
afschrijvingen

Subtotaal

Af:	Subsidies
Boekwaarde per 
01 01 2017

Mutaties in 2017
Investeringen
Desinvesteringen 
aanschafwaarde

Desinvesteringen 
cum.	afschrijvingen

Afschrijvingen
Totaal

Stand per 
31 12 2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve 
afschrijvingen

Af:	Subsidies
Boekwaarde per 
31 12 2017

16.054.511

-5.372.930
10.681.581

-10.059.618

621.963

0

0

0
-52.015
-52.015

16.054.511

-5.424.945
10.629.566

-10.059.618

569.948

464.312

-464.312
0

0

0

0

0

0
0
0

464.312

-464.312
0

0

0

4.054.122

-561.907
3.492.215

-1.500.000

1.992.215

0

0

0
-102.165
-102.165

4.054.122

-664.072
3.390.050

-1.500.000

1.890.050

2.503.009

-1.623.433
879.576

0

879.576

80.286

-8.550

8.550
-261.824
-181.538

2.574.746

-1.876.707
698.039

0

698.039

58.798

-58.798
0

0

0

0

0

0
0
0

58.798

-58.798
0

0

0

23.134.752

-8.081.379
15.053.372

-11.559.618

3.493.754

80.286

-8.550

8.550
-416.004
-335.717

23.206.488

-8.488.833
14.717.655

-11.559.618

3.158.037

maquette-
depot

educatie-
paviljoen

inventaris 
en inrichting

andere vaste
bedrijfs- 

middelen totaalgebouw

In	het	verslagjaar	heeft	de	verzekering	het	gebouw	Museumpark	25	opnieuw	
getaxeerd.	De	verzekerde	waarde	is	bijgesteld	naar	€	22.562.000,	waarvan	 
€	2.667.000	inventaris.	Het	maquettedepot	in	een	van	de	Schiehallen	bij	de	
Van	Nelle	Fabriek	is	verzekerd	voor	€	500.000.
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De	investeringen	in	het	gebouw	worden	afgeschreven	in	25	jaar	(educatie- 
paviljoen),	20	jaar	(koelmachine	en	brandmeldinstallatie),	respectievelijk	 
10 jaar (interne verbouwing 2015). Investeringen in de inventaris worden  
afgeschreven	in	10	jaar	en	in	hard-	en	software	in	5	of	3	jaar.

Ter egalisatie van lasten van groot onderhoud aan het gebouw is een voor- 
ziening voor groot onderhoud gevormd.

Vlottende activa

2.351.651
11.515

2.363.166

3.267.285

1.260.449
11.542

1.271.991

2.252.083

Debiteuren

Belastingen (BTW)

Overlopende activa
Waarborgsommen
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen posten
Overige overlopende activa
Subtotaal

Te ontvangen subsidies en bijdragen van derden
BankGiro	Loterij
Mondriaan Fonds inzake Body
Mondriaan Fonds inzake Erich Weiss
Gemeente Eindhoven inzake De Staat van Eindhoven
Ministerie van OCW/BuZa inzake Internationale bezoekers
Subtotaal

TOTAAL VORDERINGEN

Banken
Kassen

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

2017

2017

2016

2016

80.559

172.668

55.231
160.948
98.786
33.591

348.556

300.000
0
0

2.336
0

302.336

904.119

172.430

203.884

48.703
156.617
27.069
32.386

264.776

300.000
1.000

20.000
2.502

15.500
339.002

980.091

III. Liquide middelen

II. Vorderingen



95 Het Nieuwe Instituut – Jaarrekening 2017

PASSIVA
I. Eigen vermogen

Het	positieve	resultaat	ad	€	165.792	van	Erfgoed	is	toegevoegd	aan	het	 
bestemmingsfonds	OCW	Collectiebeheer.	De	afschrijvingslast	ad	€	102.165	 
inzake het educatiepaviljoen is onttrokken aan het bestemmingsreserve  
Educatiepaviljoen.	Het	resterende	saldo	ad	€	264.012	is	verdeeld	over	de	 
Algemene	Reserve	en	het	Bestemmingsfonds	OCW	niet	bestede	subsidie.

II.	Toelichting	Bestemmingsfonds	OCW	 
niet bestede subsidie HNI 2013–2016

resultaat
bestemming

Algemene Reserve Het Nieuwe Instituut
Bestemmingsfonds	OCW	

niet bestede subsidie HNI 2013-2016
Bestemmingsfonds	OCW	

niet bestede subsidie HNI 2017-2020
Bestemmingsfonds	OCW	Collectiebeheer
Bestemmingsreserve Educatiepaviljoen

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

stand
01 01 2017

stand
31 12 2017

394.311

425.248

0
0

1.269.132

2.088.691

327.640
102.165

-165.792
0

264.012

425.248
0
0
0

425.248

669.853
37.715

-37.715
-244.606
425.248

-438.699
102.165

0
25.567

-310.967

41.791

0

222.222
165.792
-102.165

327.640

436.102

425.248

222.222
165.792

1.166.967

2.416.331

Exploitatieresultaat
Direct toegerekend aan bestemmingreserve educatiepaviljoen
Direct	toegerekend	aan	bestemmingsfonds	Erfgoed
Direct	toegerekend	aan	bestemmingsfonds	Premsela

Saldo te verdelen over Algemene Reserve en
Bestemmingsfonds OCW niet bestede subsidie HNI

Stand per 1 januari
Bestemmingsfonds	OCW	Het	Nieuwe	Instituut
Bestemmingsfonds	OCW	niet	bestede	subsidie	Premsela
Onttrokken uit expoitatiesaldo Premsela
Toegevoegd niet bestede subsidie
Stand per 31 december

2017

2017

2016

2016

0
222.222
222.222

0
0
0

III.	Toelichting	Bestemmingsfonds	OCW	
niet bestede subsidie HNI 2017–2020

Stand per 1 januari
Bestemmingsfonds	OCW	Het	Nieuwe	Instituut
Toegevoegd niet bestede subsidie
Stand per 31 december

2017 2016



96 Het Nieuwe Instituut – Jaarrekening 2017

2017 2016

2017 2016

IV.	Toelichting	Bestemmingsfonds	OCW	Collectiebeheer

V.	Toelichting	Bestemmingsfonds	Educatiepaviljoen

VI. Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari
Toegevoegd
Besteed
Saldo per 31 december

Stand per 1 januari
Toegevoegd
Besteed
Saldo per 31 december

Stand per 1 januari
Toegevoegd
Besteed
Saldo per 31 december

2017 2016

Op basis van het in 2016 herziene meerjarenplan groot onderhoud is  
de	dotatie	aan	de	voorziening	groot	onderhoud	conform	de	begroting	2017	 
bepaald	op	€	205.000.	Het	plan	voorziet	in	€	493.468	aan	onderhoud	 
in	2018.	In	2017	is	conform	meerjarenplan	onderhoud	uitgevoerd	wat	ten	 
laste van de voorziening is geboekt.

0
165.792

0
165.792

1.269.132
0

-102.165
1.166.967

428.188
205.000
-15.264
617.924

117.000
58.000

-117.000
58.000

1.371.297
0

-102.165
1.269.132

290.688
137.500

0
428.188

0
117.000

0
117.000

0
0
0
0

2017 2016VII. Overige voorzieningen

Stand per 1 januari
Toegevoegd
Besteed
Saldo per 31 december

Deze	voorziening	is	gevormd	ten	behoeve	van	verwachte	afvloeiingskosten.
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ABN AMRO Bank N.V. – hypothecaire lening
In november 2006 is ten behoeve van de nieuwbouw van het educatie- 
paviljoen	een	hypothecaire	lening	verstrekt	voor	een	bedrag	van	€	2.500.000.	
De	bank	heeft	hiervoor	het	pandrecht	voor	het	gebouw	(Museumpark	25,	35	 
en Jongkindstraat 5), evenals de daaraan verbonden roerende zaken verwor-
ven.	In	dit	kader	heeft	Het	Nieuwe	Instituut	(vooheen	NAi)	bij	de	ABN	AMRO	
Bank	N.V.	een	kredietovereenkomst	afgesloten	met	een	variabele	rente	voor 
€	2.000.000	(einddatum	1	januari	2023).	De	aflossing	voor	2018	ad	€	80.000	 
is	onder	de	kortlopende	schulden	gerubriceerd.	De	schuld	langer	dan	vijf	jaar	
bedraagt	€	980.000	met	een	variabele	rentevoet.

1.460.000
-80.000

1.380.000

1.540.00
-80.000

1.460.000

2017 2016

ABN AMRO Bank N.V. Hypothecaire lening
Stand per 1 januari
Aflossing	verslagjaar
Saldo per 31 december

VIII. Langlopende schulden
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2017 2016IX.	Kortlopende	schulden

Crediteuren

Belastingen (Loonheffing)

Pensioenen

Nog te besteden subsidies en bijdragen van derden
Bijdrage	MVRDV	inventarisatie	MVRDV	archief
Vrienden van Het Nieuwe Instituut, activiteiten
Design Trust
Graham Foundation
Subtotaal

Aflossingsverplichting uit langlopende schulden
ABN AMRO Bank N.V.Hypothecaire lening

Overlopende passiva
Te betalen personeelskosten
Te betalen kosten
Overige overlopende passiva
Terug	te	betalen	subsidies	en	bijdragen
Subtotaal

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

450.446

130.257

91.927

0
3.779
4.900
3.200

11.879

80.000

353.019
280.050
555.488

0
1.188.558

1.953.067

187.521
75.179
34.512

297.213

122.000
90.000
40.000

252.000

6.275

555.488

0
0
0
0

0
0
0
0

8.780

8.780

653.625

127.510

13.105

7.500
38.018

0
0

45.518

80.000

376.798
285.257

8.780
61.365

732.200

1.651.958

Projectsubsidie Biënnales 
Project marktverruiming
Internationale Bezoekers Programma’s
Subtotaal Internationaal

Reading Room
E-Depot
Kindercollectieboek	2018
subtotaal Erfgoed

subtotaal Overige

TOTAAL

2017Specificatie	overige	overlopende	passiva

Zie verder toelichting Structureel OCW.

2016
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 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

	 Ministerie	van	OCW
Voor	de	periode	2017–2020	heeft	het	ministerie	van	OCW	een	structurele	 
subsidie	toegezegd	van	€	22.893.652	(€	5.723.413	per	jaar)	en	voor	2017	 
een	subsidie	Erfgoedwet	van	€	3.010.186.	Daarnaast	is	voor	2017–2020	 
in het kader van het Internationaal Cultuurbeleid een projectsubsidie van 
€	2.050.000	verleend,	waarvan	€	350.000	door	het	ministerie	van	Buitenlandse	
Zaken voor het programma Buitenlandse bezoekers. Voor 2018 is een  
subsidie	Erfgoedwet	van	€	3.065.480	toegezegd.

Bij	schrijven	d.d.	30	augustus	2017	heeft	het	ministerie	van	OCW	bepaald	 
dat	het	saldo	bestemmingsfonds	OCW	2013–2016	niet	teruggevorderd	wordt.	
Dit	deel	van	het	bestemmingsfonds	is	besteedbaar	aan	de	kernactiviteiten	
waarvoor de instellingssubsidie 2017–2020 is verleend.

	 BankGiro	Loterij
Voor	de	periode	2018-2022	is	per	jaar	in	principe	een	bijdrage	van	EUR	
200.000	toegezegd.	De	bedragen	zijn	inzetbaar	voor	grotere	presentaties.

	 Huur–	en	leaseverplichtingen
Eind	2017	zijn	er	geen	overeenkomsten	korter	dan	1	jaar.	In	de	onderstaande	
tabel	zijn	de	overeenkomsten	langer	dan	1	jaar	en	korter	dan	5	jaar	weergegeven.

 Rente- en kasstroomrisico

Renterisico is het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen  
van	een	financieel	instrument	fluctueert	als	gevolg	van	wijzigingen	in	markt- 
rentetarieven.	In	2010	is	conform	de	aangegane	verplichting	in	de	financierings- 
overeenkomst een Interest Rate Swap (IRS) contract gesloten met als ingangs- 
datum 1 januari 2011. Dit IRS contract dekt volledig het renterisico van de 
stichting	af	en	vormt	daarmee	een	effectieve	hedge	en	is	derhalve	geen	sprake	
van	een	speculatief	karakter.	Het	contract	heeft	een	looptijd	van	25	jaar.	 
 De renteswap is aangegaan voor de periode 1 januari 2011 tot 1 januari 
2035	voor	een	hoofdsom	van	€	2.000.000.	De	negatieve	marktwaarde	(MTM)	
van	het	Interest	Rate	Swap	contract	per	31	december	2017	bedraagt	€	502.203	
(2016:	€	598.89).	Per	1	januari	2011	is	het	volledige	hypotheekbedrag	van	 
€	2.000.000	opgenomen.	Op	dit	hypotheekbedrag	is	tot	en	met	2017	€	540.000	
afgelost.	(In	het	verslagjaar	€	80.000).

01 01 2009

01 01 2016
15 02 2013

31 12 2019

01 01 2021
15 02 2019

27.554

8.483
5.616

27.535

8.280
5.560

einddatum
huurcontract

 Verplichtingen langer dan 1 jaar  
 en korter dan 5 jaar
Kats	en	Waalwijk	
Vastgoedmanagemen
BNP Paribas Leasing (v/h Ricoh)
Océ Nederland B.V.

ingangsdatum
huurcontractVerhuurder/leasemaatschappij huur 2017 huur 2016
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publieks-
activiteiten

BATEN
Eigen inkomsten
 1.  Publieksinkomsten (2+3)
	 2.	 Kaartverkoop
 3. Overige publieksinkomsten
 4. Publieksinkomsten (1)
 5. Sponsorinkomsten
 6. Overige directe inkomsten
 7. Totaal overige directe 
   inkomsten (5+6)
 8. Totaal directe inkomsten (4+7)
  
 9. Indirecte inkomsten
 10. Private middelen – particulieren  
  incl. vriendenverenigingen
	 11.	 Private	middelen	–	bedrijven
	 12.	 Private	middelen	–	private	fondsen
 13. Private middelen 
	 	 –	goede	doelenloterijen
 14. Bijdragen uit private  
  middelen (10+11+12+13)
 15. Totaal eigen inkomsten 
  (8+9+14)
 16. Totaal structureel OCW 
  (17+18+19)

	 17.	 OCW	–	regeling	specifiek	
  cultuurbeleid (publieksactiviteiten)
	 18.	 OCW	–	erfgoedwet	
  onderdeel huisvesting
		 17.	 OCW	–	erfgoedwet	
  onderdeel collectiebeheer
 20. Totaal structureel Gemeente
 21. Totaal structureel publieke 
  subsidie overig
 22. Totaal subsidies (16+20+21)
 23. Tot. incidentele publieke subsidie
 24. Totaal subsidies (22+23)

TOTALE BATEN (15+24)

werkelijk
2017

collectie-
beheer

algemeen
beheer

250.774
226.465
24.309

250.774
0

199.436

199.436
450.210

435.805

17.737
7.500

16.795

300.216

342.248

1.228.262

8.806.163

5.992.683

581.709

2.231.771
0

52.988
8.859.150

229.368
9.088.518

10.316.780

196.654
172.373
24.281

196.654
0

81.511

81.511
278.165

435.805

17.737
0

16.795

300.216

334.748

1.048.717

1.698.448

1.582.477

0

115.971
0

52.988
1.751.435

213.828
1.965.263

3.013.980

54.120
54.092

28
54.120

0
26.905

26.905
81.025

0

0
7.500

0

0

7.500

88.525

2.697.509

0

581.709

2.115.800
0

0
2.697.509

15.540
2.713.049

2.801.574

0
0
0
0
0

91.020

91.020
91.020

0

0
0
0

0

0

91.020

4.410.206

4.410.206

0

0
0

0
4.410.206

0
4.410.206

4.501.226

CATEGORIALE	EXPLOITATIEREKENING	 
OVER HET JAAR 2017
Bedragen in EUR 
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LASTEN
 1.  Personeelslasten totaal
 2. Huisvestingskosten
	 3.	 Afschrijvingen
 4. Overige
  Totale lasten (1+2+3+4)

 5. Saldo uit gewone 
  bedrijfsvoering
 6. Rentebaten
 7. Rentelasten
 8. Saldo rentebaten / 
  -lasten (6+7)

EXPLOITATIERESULTAAT (5+8)

5.227.617
806.454
416.004

3.530.827
9.980.901

333.543
92.626

-100.866

-8.240

327.640

1.442.047
0
0

1.569.597
3.011.644

0
0
0

0

2.336

1.177.119
581.709
114.300
762.654

2.635.782

165.792
0
0

0

165.792

2.608.451
224.745
301.704

1.198.576
4.333.476

167.751
92.626

-100.866

-8.240

159.511

Lasten en resultaat
publieks-

activiteiten
werkelijk

2017
collectie-

beheer
algemeen

beheer
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begroting
2017

begroting
2017

begroting
2017

Entreegelden Museum
Entreegelden Huis Sonneveld
Educatie
Rondleidingen en workshops
Totaal

Commerciële verhuur/retail
Doorbrekende personeelslasten
Doorberekende materiele beheerlasten
Fotowerk/scans	erfgoed
Doorberekende lasten projecten en bruikleen
Totaal

Het	Nieuwe	Café
Totaal

werkelijk
2017

werkelijk
2017

werkelijk
2017

I.	Kaartverkoop	 
(zie exploitatierekening punt 2)

II. Overige directe inkomsten
(zie exploitatierekening punt 6)

III. Indirecte inkomsten
(zie exploitatierekening punt 9)

werkelijk
2016

werkelijk
2016

werkelijk
2016

189.355
37.110

22.526
1.783

250.774

260.000
20.000
24.500
10.000

314.500

216.476
32.022
28.962
9.226

286.686

142.929
14.358
6.892

16.380
18.877

199.436

160.000
10.000
5.000

15.000
20.000

210.000

177.741
9.528
4.718

12.714
14.050

218.751

435.805
435.805

500.000
500.000

439.113
439.113

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIE- 
REKENING	OVER	HET	JAAR	2017

 Toelichting inkomsten

begroting
2017

In	2017	heeft	het	Nieuwe	Instituut	dankbaar	 
deze	bijdragen	ontvangen:

Vrienden
MVRDV (Collectiebeheer)
Wilhelmina E. Jansen Fonds
Stichting Swart van Essen
Goethe Instituut
Design	Trust	Hong	Kong
Graham Foundation
BGL Ledendag
Totaal

werkelijk
2017

IV.	Bijdragen	uit	private	middelen
(zie exploitatierekening punt 14)

werkelijk
2016

17.737
7.500

0
2.500

0
6.752
5.153
2.390

42.032

25.000
0
0
0
0
0
0
0

25.000

22.609
7.500

10.000
2.500

370
0
0
0

42.979
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begroting
2017

BankGiro	Loterij
Totaal

werkelijk
2017V.	Bijdragen	uit	goede	doelenloterijen

werkelijk
2016

300.216
300.216

300.000
300.000

300.572
300.572

begroting
2017

Basisinfrastructuur
Internationalisering
Erfgoedwet
Totaal

werkelijk
2017

VI. Totaal Structureel OCW
(zie exploitatierekening punt 16)

werkelijk
2016

5.530.383
462.300

2.813.480
8.806.163

5.423.413
725.000

3.010.186
9.158.599

5.509.209
425.000

2.918.972
8.853.181

Een bedrag van € 549.213 aan structurele subsidie OCW en overige publieke  
bijdragen	is	nog	niet	besteed	en	verantwoord	onder	de	nog	te	besteden	 
middelen.	HNI	heeft	toestemming	van	OCW	om	€ 275.000 aan budget be-
stemd	voor	projecten	inzake	Erfgoed	(zie	eerder	commentaar)	te	verschuiven	 
naar 2018 (is geworden € 252.000) vanwege vertraging in het proces.  
Ten behoeve van internationalisering is een budget van € 297.000 verschoven 
naar 2018, waarvan € 187.500 is bestemd voor de Biënnale van Venetië die 
in november 2018 gehouden wordt.

Bij	schrijven	d.d.	7	september	2017	(referentie	1222697)	heeft	het	ministerie	
voor 2017	een	aanvullende	bijdrage	in	de	arbeidskostenontwikkeling toege-
kend	van	2,04%.	Hiervan	is	€ 81.730 voor	de	Basis	Infra	Structuur	en	€ 34.818 
voor	het	onderdeel	collectiebeheer.	Daarnaast	is	een	bijdrage	van	1,470%  
toegekend als prijsbijstelling. Hiervan is € 25.240	voor	de	Basis	Infra	Structuur,	 
€ 9.724 voor	de	post	huisvesting	op	grond	van	de	erfgoedwet	en	€ 10.752 voor 
het	onderdeel	collectiebeheer.	De	totale	aanvullende	bijdrage	is	€ 162.264.

ICB Subsidie (zie exploitatierekening punt 21)
Voor de periode 2017–2020 is in het kader van het internationaal cultuurbeleid 
een bedrag van maximaal € 87.500 per jaar, € 350.000 voor de gehele periode 
toegekend	(Brief	van	16	februari	2017	WC,	referentie	1104794) door het minis-
terie van Buitenlandse Zaken voor het programma Buitenlandse Bezoekers.
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begroting
2017

In	2017	heeft	het	Nieuwe	Instituut	
onderstaande subsidies mogen ontvangen:

Gemeente Eindhoven
Dutch Design Foundation
NCDD (Collectiebeheer)
Mondriaanfonds
Gemeente Rotterdam (Letters to the Mayor)
Stimuleringsfonds	Creatieve	Industrie
Consulaat generaal Shenzhen
Consulaat generaal Sao Paulo
Consulaat Milaan
DesignAcademy
OCW Internationalisering Creatieve Industrie
Fonds	Kwadraat	(New	Material	Award)
OCW London Design Biënnale
NCDD
Fonds 21, Erich Weiss
NWO, Museumbeurs
OCW Incidenteel Meerjarenonderhoudsplan
Fonds	21,	Tijdelijk	Modemuseum
Ministerie Buitenlandse Zaken
Koninklijke	Bibliotheek,	Van	Eesteren	Archief
Prins	Bernhard	Cultuurfond
Prins	Clausfonds,	bijdrage	Blue

TOTAAL

werkelijk
2017

werkelijk
2016

144.836
25.000
15.540
15.000
11.270
6.689
4.900
4.480

826
826

0
0
0
0
0
0
0
0
0

 0
0
0

229.368

0
0
0
0
0
0
0
0
0

 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 0

0

145.002
0
0

10.000
0

4.275
0
0
0
0

175.000
63.277
50.000
42.685
40.000
35.576
30.000
20.000
18.987
15.995
2.902

750

654.448

Incidentele publieke subsidies
(zie exploitatierekening punt 23)

Bijdrage gemeente Eindhoven
Op basis van een intentieovereenkomst d.d. 23 maart 2015 heeft de gemeente 
Eindhoven	een	jaarlijkse	projectbijdrage	van	€ 150.000 toegekend, op voor-
waarde	dat	Het	Nieuwe	Instituut	daarnaast	minimaal	67%	van	dit	bedrag	zelf	
bijdraagt.	Voor	2017 is een voorschot van € 142.500 ontvangen en rest nog 
een bedrag van € 2.336 te ontvangen (zie nog te ontvangen subsidies).
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begroting
2017

begroting
2017

realisatie
2017

LASTEN
 1.  Personeelslasten totaal
 2. Huisvestingskosten
	 3.	 Afschrijvingen
 4. Overige
  Totale lasten (1+2+3+4)

 5. Saldo uit gewone bedrijfsvoering
 6. rentebaten
 7. rentelasten
 8. Saldo rentebaten / -lasten (6+7)

EXPLOITATIERESULTAAT (5+8)

 
Specificatie	personeelslasten
 1.  Personeelslasten 
  vast contract
 2.  Personeelslasten 
	 	 tijdelijk	contract
 3.  Personeelslasten 
  inhuur
 4. Personeelslasten 
  totaal (1+2+3)

Vrijwilligers

	 5.		 Vrijwilligers:	fte
	 6.		 Vrijwilligers:	personen

werkelijk
2017

werkelijk
2016

realisatie
2016

5.227.617
806.454
416.004

3.530.827
9.980.901

333.543
92.626

-100.866
-8.240

325.303

€

3.953.572

1.060.897

272.147

5.286.617

aantal

4,2
42

aantal

3,5
35

aantal

1,4
14

€

4.389.855

990.869

134.500

5.515.324

€

3.830.407

1.044.479

483.348

5.358.234

fte

55,2

16,2

7,3

78,7

fte

62,6

16,3

1,3

80,2

fte

54,9

17,3

5,2

77,4

5.515.324
810.705
498.000

3.873.284
10.697.313

98.286
0

-98.286
-98.286

0

5.358.234
738.727
462.045

4.756.016
11.315.022

-337.477
3.335

-104.557
-101.222

-438.699

Lasten en resultaat

Personeel	en	vrijwilligers

1. Personeelslasten

Er	is	vanuit	gegaan	dat	een	vrijwilliger	0,1	FTE	vertegenwoordigt.
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begroting
2017

begroting
2017

begroting
2017

Groot onderhoud
Energiekosten
Onderhoud
Schoonmaakkosten
OZB	en	heffingen
Overige huisvestingslasten
Totaal

Gebouw
Investering educatiepaviljoen
Inventaris en inrichting
Totaal

Algemene kosten
Raad van Toezicht
Externe adviezen
Accountants- en admninistratiekosten
Kantoorbenodigdheden,	porti	
en	huishoudelijke	zaken

Telefoon/fax/internet
Fotokopieerkosten
Automatiseringskosten
Subtotaal

werkelijk
2017

werkelijk
2017

werkelijk
2017Kantoorkosten

werkelijk
2016

werkelijk
2016

werkelijk
2016

205.000
199.582
118.458
155.409

53.194
74.810

806.454

205.000
240.000
105.000
130.000
45.000
85.705

810.705

137.500
194.461
190.675
128.151
42.000
45.939

738.727

52.015
102.165
261.824
416.004

38.456
45.753
50.065
70.335

76.014
28.077
13.869

262.316
584.884

66.000
5.000

15.000
35.000

77.500
27.000
18.000

320.000
563.500

38.488
24.715
11.031
36.130

89.823
22.750
12.316

341.620
576.873

52.000
102.165
343.835
498.000

51.857
102.165
308.023
462.045

2. Huisvestingslasten

3.	Afschrijvingskosten

De investering loopt achter op de planning vanwege de Europese  
aanbesteding	en	derhalve	de	afschrijvingen.

4. Overige

Vanwege werving- en selectie van leden van de Raad van Toezicht, alsmede 
onderzoek en advies inzake WNT en notuleerservice, zijn de kosten van Raad 
van Toezicht € 40.000 hoger dan begroot. De kosten van Externe adviezen  
zijn	vanwege	een	geschil	met	een	huurder	€ 45.000 hoger dan begroot.
Accountants- en administratiekosten vallen onder meer hoger uit vanwege 
aanvullend werk naar aanleiding van vragen van de audit commissie.
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begroting
2017

begroting
2017

Erfgoed
Programma
Internationaal
Marketing,	Communicatie	&	Commercie
Research	&	Development
Beleid	&	Actualiteit
Overige projecten (incl. Hospitality)
Café
Subtotaal

Algemeen
Collectie en archieven
Automatisering (Digitaal, E-depot)
Junior collectieboek
Reading	Room	(transformatie	studiezaal)
Totaal erfgoed

werkelijk
2017

werkelijk
2017

Activiteiten

Uitsplitsing	erfgoed

werkelijk
2016

werkelijk
2016

569.132
967.372
237.763
359.642
122.708
239.704

4.877
436.745

2.937.943

870.039
886.254
557.500
429.942
70.000

274.050
0

214.000
3.301.785

426.030
1.453.765

560.678
635.540
253.283
314.854

7.617
519.374

4.171.143

49.923
380.107
115.769
20.131
3.202

569.132

58.050
415.500
211.489
60.000

125.000
870.039

44.917
361.567

19.411
135

0
426.030

 Toelichting	Erfgoed

De automatiseringsprojecten, waaronder de ontwikkeling van een e-depot  
zijn vertraagd mede in verband met de langere tijd die partnerorganisaties  
nodig hebben en vanwege de noodzaak (Europees) aan te besteden. Hier- 
door is de oplevering van een nieuw serverpark vertraagd.
	 De	ontwikkeling	van	de	Reading	Room	heeft	vertraging	opgelopen	 
omdat	de	consultatie	van	verschillende	architecten	meer	tijd	heeft	gevraagd	
dan	verwacht.	Het	kindercollectieboek	voor	het	primair	onderwijs	zal	naar	 
verwachting in september 2018	verschijnen.	Voor	alle	drie	de	posten	is	het	
verschil	tussen	begrote	middelen	en	uitgaven	in	afstemming	met	het	ministerie	
van OCW opgenomen onder de post ‘’vooruit ontvangen subsidies’’.

 Toelichting op de uitgaven internationaal

De toegekende middelen voor Biënnales, Marktverruiming en Internationale 
bezoekersprogramma’s, waarvoor een aparte projectsubsidie voor 2017–2020 
is	toegekend,	zijn	in	2017	niet	geheel	besteed.	Dit	heeft	vooral	te	maken	 
met het ritme van de projecten. De Biënnale Venetië vindt in 2018 plaats en 
ook de projecten binnen marktverruiming, waaronder de New Material Award, 
die	in	samenwerking	met	het	Materialenfonds	(Stichting	Doen)	wordt	uitge-
voerd, kennen geen strakke verdeling naar kalenderjaar. Voor alle posten  
is	het	verschil	tussen	begrote	en	bestede	middelen,	eveneens	na	afstemming	
met het ministerie van OCW, opgenomen als “vooruit ontvangen subsidies”.
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begroting
2017

Coördinatie/informatie/mapping/crossovers
Manifestaties	-	biënnales
Marktverruiming
Internationaal bezoekersprogramma
Totaal internationaal

werkelijk
2017Uitsplitsing internationaal

werkelijk
2016

106.865
24.843
74.821
31.234

237.763

158.875
183.000
150.000
65.625

557.500

41.621
439.018
38.394
41.645

560.678
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 Wet Normering Topinkomens – Verantwoording 2017

Het Nieuwe Instituut werd tot 1 september 2016 geleid door één algemeen  
directeur-bestuurder. Per 1 september 2016 is er een Raad van Bestuur,  
bestaande	uit	een	algemeen	directeur	en	een	directeur	Business	&	Develop-
ment. Daarnaast kent het instituut een Raad van Toezicht. Besluiten worden 
genomen	door	de	Raad	van	Bestuur.	Daarnaast	functioneert	een	manage-
mentteam,	bestaande	uit	de	managers	van	de	afdelingen	Erfgoed,	Programma, 
Commercie	&	Marketing,	Research	en	Agentschap.	Beide	directeuren	zijn	 
volledig bevoegd. 

Per 1 januari 2013	is	de	Wet	normering	bezoldiging	topfunctionarissen	publieke 
en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld  
op	basis	van	de	volgende	op	Het	Nieuwe	Instituut	van	toepassing	zijnde	regel-
geving: het algemene WNT-maximum.
 Het bezoldigingsmaximum in 2017 is voor Het Nieuwe Instituut  
€ 181.000, in 2016 was dat € 179.000. Het weergegeven individuele WNT- 
maximum	is	berekend	naar	rato	van	de	omvang	(en	voor	topfunctionarissen	
tevens	de	duur)	van	het	dienstverband,	waarbij	voor	de	berekening	de	 
omvang	van	het	dienstverband	nooit	groter	kan	zijn	dan	1,0	fte.	Het	individuele 
WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de 
voorzitter	15%	en	voor	de	overige	leden	10%	van	het	bezoldigingsmaximum,	
berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
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Duur dienstverband in 2017
Omvang dienstverband
Gewezen	topfunctionaris?
Echte	of	fictieve	dienstbetrekking?

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen	betaalbaar	op	termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband in 2016

Bezoldiging 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen	betaalbaar	op	termijn

Totaal bezoldiging 2016
Individueel WNT-maximum 2016

Functie

G.J. BEUMER

Directeur-bestuurder

1/1 - 31/12
1,00 FTE

nee
echte

181.000

129.528
-

11.345

-

140.872

1/1 - 31/12
1,00 FTE

127.617
-

11.141

138.758
179.000

BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

 Leidinggevende	topfunctionarissen
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Duur dienstverband in 2017
Omvang dienstverband
Gewezen	topfunctionaris?
Echte	of	fictieve	dienstbetrekking?

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen	betaalbaar	op	termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband in 2016

Bezoldiging 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen	betaalbaar	op	termijn

Totaal bezoldiging 2016
Individueel WNT-maximum 2016

Functie

A.B. STRATING
Directeur Business Development, 

bestuurder

1/1 - 31/12
0,9 FTE

nee
echte

162.900

115.368
-

10.210

-

125.578

1/9 - 31/12
0,8 FTE

31.039
-

2.971

34.010
47.864
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Duur dienstverband
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen	betaalbaar	op	termijn
Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016
Bezoldiging 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen	betaalbaar	op	termijn

Totaal bezoldiging 2016
Individueel WNT-maximum 2016

Functie(s)
Lid RvT en 

auditcommissie
Lid RvT en 

auditcommissie
Voorzitter

auditcommissie

J.	van	Kranendonk C. van der Woude F. Azarkan

1/1 - 31/12
27.150

-
3.200

-
-
-

-

3.200

1/1 - 31/12
-

400
-
-

400
5.768

25/7 - 31/12
7.964

-
1.350

-
-
-

-

1.350

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

1/1 - 3/6
-

1.050
-
-

1.050
7.552

 Toezichthoudende	topfunctionarissen
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Duur dienstverband
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen	betaalbaar	op	termijn
Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016
Bezoldiging 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen	betaalbaar	op	termijn

Totaal bezoldiging 2016
Individueel WNT-maximum 2016

Functie(s) Lid RvT Lid RvTLid Rvt

J.D. Bekkering A.H. de Jong J. Sprey

12/9 - 31/12
5.611

-
350

-
-
-

-

350

-
-
-
-
-

-
-

27/6 - 1/12
7.964

-
450

-
-
-

-

450

-
-
-
-
-

-
-

10/5 - 31/12
12.127

-
900

-
-
-

-

900

-
-
-
-
-

-
-

VOOR	AKKOORD	RAAD	VAN	BESTUUR

G.J. BEUMER       A.B. STRATING
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BIJLAGE	I	
Bij	de	jaarrekening

 Exploitatiesaldo

Het	exploitatiesaldo	2017	bedraagt	€	327.640.

De	afschrijvingslast	educatiepaviljoen	is	direct	ten	laste	gebracht	van	 
de bestemmingsreserve.

In overeenstemming met het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies  
2017–2020	is	het	resulterende	saldo	van	€		55.528	verdeeld	over	 
Bestemmingsfonds	OCW	Het	Nieuwe	Instituut	resp.	Algemene	Reserve	 
naar rato van de reguliere subsidie uit de Cultuurnota.

Exploitatiesaldo
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve Educatiepaviljoen
Bestemmingsfonds	OCW	Collectiebeheer
Bestemmingsfonds	OCW	niet	bestede	subsidie	HNI
Totaal toerekening exploitatieresultaat

Overige gegevens
2017

Resultaat algemeen

327.640
41.791

-102.165
165.792
222.222
327.640
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8. OVERIGE GEGEVENS

VERKLARING	RAAD	VAN	TOEZICHT

De	Raad	van	Toezicht	van	Stichting	Het	Nieuwe	Instituut	verklaart	hierbij	 
kennis genomen te hebben van de jaarrekening, het bestuursverslag en  
de accountantsverklaring over het jaar 2017, en deze stukken te hebben  
goedgekeurd.

Tevens verklaart de Raad van Toezicht van Stichting Het Nieuwe Instituut op 
de	hoogte	te	zijn	van	de	Governance	Code	Cultuur,	inclusief	de	principes	voor	
het Raad van Toezicht-model, en hiernaar te handelen.

Was getekend,

Mevrouw	Judith	van	Kranendonk	(voorzitter)

Plaats, datum


