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Net als voor andere gesubsidieerde cultuurinstellingen was 
2019 voor Het Nieuwe Instituut een belangrijk jaar in de 
aanloop naar de aanstaande beleidsperiode 2021–2024. 
In verscheidene stadia waren vertegenwoordigers van de 
complete organisatie het afgelopen jaar betrokken bij de 
gedachtebepaling rond de toekomstige profilering van het 
instituut en de vertaling van bestaande en nieuwe ambities in 
concrete activiteiten. Daarbij was vooral de invloed merkbaar 
van het recente project Neuhaus. Geïnspireerd door de viering 
van honderd jaar Bauhaus, presenteerde Neuhaus in de  
loop van 2019 een nieuw type (tijdelijke) academie voor meer-
dan-menselijke kennis, waar even radicale vragen over de 
toekomst van ontwerp en samenleving werden gesteld als een 
eeuw eerder. Maar nu vanuit een perspectief waarin de mens 
niet meer de enige maatstaf kan zijn, en alle vormen van leven 
– van microben tot kunstmatig intelligente systemen – een 
gelijkwaardige positie innemen. Neuhaus accelereerde het 
denken over diversiteit en inclusiviteit; thema’s die al langer op 
de agenda van het instituut stonden maar die in het licht van 
groeiende ecologische en sociale problemen en al even snel 
ontwikkelende technologieën alleen maar urgenter worden.

Bij het denken over de periode 2021– 2024 was de beleids-
matige context van het ministerie van OCW vanzelfsprekend 
belangrijk. Naast de inhoudelijke zwaartepunten die het 
instituut vanuit de eigen ontwikkeling wenst aan te brengen, 
werden de uitgangspuntenbrief van minister Van Engelshoven, 
evenals het advies van de Raad voor Cultuur Ontwerp voor  
de Toekomst als grondslag beschouwd. Anders dan bij de 
twee voorafgaande beleidsperiodes verliep het gesprek over 
de toekomstige bekostiging dit keer echter over twee sporen: 
die van de Basis Infrastructuur (BIS) en die van het Erfgoed.

Gezien de hybride rol en het brede takenpakket besloot  
Het Nieuwe Instituut dat het in de komende beleidsperiode 
graag van de mogelijkheid gebruik maakt om als erfgoed-
instelling gefinancierd te worden. Voor activiteiten met een 
uitdrukkelijk sectoraal karakter is opnieuw een appel gedaan 
op BIS- middelen. Het verschil in bekostigingssystematiek 
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– Erfgoed-aanvraag en BIS-aanvraag – moest zich in twee 
afzonderlijke beleidsplannen weerspiegelen. Hoewel beide 
plannen voortkomen uit eenzelfde achtergrond en daarom een 
samenhangend perspectief schetsen, kennen ze een andere 
timing. De BIS-aanvraag is in januari 2020 bij het ministerie 
ingediend; de Erfgoedaanvraag zal eind 2020 worden voltooid.

Het Jaarverslag 2018 maakte al melding van de eenmalige 
investering die door het Ministerie van OCW gedurende zes 
jaar is toegekend aan het programma Architectuur Dichterbij. 
Dit omvangrijke conserverings- en digitaliseringsproject 
moet ertoe bijdragen dat de Rijkscollectie voor Nederlandse 
Architectuur en Stedenbouw – en in het bijzonder de 
collectie ontwerptekeningen – beter houdbaar, zichtbaar 
en bruikbaar zal zijn voor huidige en nieuwe gebruikers. 
Met de aanbesteding en uitwerking van de eerste fase van 
dit programma is in 2019 een begin gemaakt. Bovendien is 
er een proces van reflectie gestart dat moet bijdragen aan 
het formuleren van een integrale visie op de verzameling 
die het mogelijk maakt om vanuit de collectie een 
innovatieve benadering te ontwikkelen voor de omgang met 
multidisciplinaire archieven, binnen en buiten het instituut.

In dit kader kan ook de vervolgopdracht aan Het Nieuwe 
Instituut worden gelezen op het gebied van archieven design 
en digitale cultuur. Het ministerie heeft het instituut in 2019 
verzocht een netwerk- en platformfunctie voor deze collecties 
te vormen. Ook hier is het de opgave om kennisdeling over 
behoud en beheer van collecties en netwerkvorming te 
stimuleren en collecties digitaal te verbinden en toegankelijk 
te maken. In 2019 en 2020 werkt Het Nieuwe Instituut aan de 
eerste stappen in dit proces. Tussen Architectuur Dichterbij en 
deze netwerk- en platformfunctie zullen de komende periode 
ongetwijfeld informatie en ervaring worden uitgewisseld.
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I See That I See What You Don’t See  
benutte de complexe verhouding tussen 
licht en donker en tussen zien en niet  
zien als startpunt voor een nader begrip 
van de tegenstrijdige effecten van die 
verhouding op mens, aarde en andere 
organismen. De presentatie vormde  
de Nederlandse bijdrage aan de  
XXII Triennale di Milano, en was daarna  
te zien Het Nieuwe Instituut.

I SEE THAT I SEE WHAT YOU 
DON’T SEE — MILAAN
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I SEE THAT I SEE WHAT YOU 
DON’T SEE — ROTTERDAM
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THE COMMON INN

Een gemeenschappelijke verblijf-
plaats die ruimte bood aan talent: 
aan presentaties, gesprekken, 
performances en reflecties op talent 
en talentontwikkeling. Een Open 
Call to Anyone and Everything 
resulteerde in een presentatie van 
75 makers en denkers, variërend in 
leeftijd, achtergrond en ervaring.
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ARCHITECTUUR DICHTERBIJ

Architectuur Dichterbij is een zesjarig 
project ter verbetering van de 
zichtbaarheid en toegankelijkheid van 
de Rijkscollectie, mogelijk gemaakt 
door een eenmalige investering van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW). Er zijn 
projecten gestart op het gebied van 
onderzoek, conservering, restauratie 
en digitalisering.
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Met Neuhaus sloot Het Nieuwe  
Instituut zich aan bij de wereldwijde 
viering van het honderdjarig jubileum 
van Bauhaus, maar beperkte zich 
bewust niet tot het verheerlijken van 
wat deze legendarische school in  
het verleden heeft bereikt. Neuhaus, 
een tijdelijke academie voor meer- 
dan-menselijke kennis, blies de 
oorspronkelijke drijfveren en geestdrift 
van Bauhaus nieuw leven in en  
belichaamde ze opnieuw, geïnspireerd 
door de actualiteit.

Het openingssymposium van Neuhaus 
bracht kunstenaars, ontwerpers,  
theoretici, makers en meer-dan-
menselijke (collectieve) lichamen bij 
elkaar om gezamenlijk de uitdagingen 
van de huidige tijd te schetsen, de 
centrale Neuhausthema’s te presen-
teren en zo het curriculum in te leiden.

Een veelzijdig, dynamisch curriculum  
reageerde op de planetaire burn-out 
van het huidige tijdperk, in samen-
werking met academies, ontwerpers, 
kunstenaars, theatermakers, 
machines, chef-koks, uitvinders,  
onderzoekers, algoritmes, activisten  
en buurtbewoners.

NEUHAUS
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TERUGBLIK 2019 /  
VOORUITBLIK 2020

Tussen half mei en half september nam Neuhaus bezit van vrijwel het volledige 
instituut. Neuhaus positioneerde zich tegen de achtergrond van verscheidene 
crises die zich momenteel gelijktijdig lijken te voltrekken, en die niet los te  
zien zijn van een stormachtige technologische ontwikkeling. Geijkte financiële, 
politieke en maatschappelijke systemen bezwijken. De planeet raakt in hoog 
tempo uitgeput. En de klimaatcrisis laat zich nauwelijks nog ontkennen. In veel 
van die ontwikkelingen is het menselijk ontwerpend vermogen niet schuldloos. 
In hun vernieuwingsdrang hebben architecten en ontwerpers bijgedragen 
aan de uitputting, verkwisting en overproductie waarvoor zij nu, op grond 
van diezelfde kwaliteit, geacht worden een belangrijke rol te spelen in het 
onderzoek naar oplossingen.

Vanuit dit besef programmeerde de academie voor meer-dan-menselijke 
kennis een breed programma, met diverse leerlijnen. Neuhaus daagde 
bezoekers en deelnemers uit na te denken over andere bronnen van 
kennis dan uitsluitend het menselijk vernuft. En het stelde vragen bij het 
antropocentrische wereldbeeld dat technologie maar ook de planeet als 
ondergeschikt beschouwt aan het welzijn van de menselijke populatie. 
De leerlijnen waren ingebed in een divers en intensief programma van fysieke 
ervaringen (installaties), trainingen, workshops, lezingen, wandelingen, 
filmvertoningen, performances en (internationale) onderzoeksbijeenkomsten.
 Ruwweg de helft van het Neuhaus programma werd geconcipieerd  
en geproduceerd door Het Nieuwe Instituut. De andere helft ontstond op  
basis van voorstellen uit een Open Call voor externe projecten. Een 
indrukwekkende reeks onderzoekers, ontwerpbureaus, kunstenaars en 
educatieve instellingen deed mee en kreeg binnen het instituut ondersteuning 
bij de realisatie van hun bijdragen. 

Voor Het Nieuwe Instituut heeft Neuhaus bewezen dat het meer-dan-
menselijke perspectief een vitale bijdrage kan leveren aan vernieuwing in 
het ontwerpveld en daarmee in de samenleving. Gedurende 2020 en daarna 
zullen diverse aspecten die in de leerlijnen van Neuhaus werden aangestipt, 
dieper worden verkend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Zoöp, een coöperatieve 
juridische entiteit aan waarin mensen een partnerschap aangaan met  
andere ecologische levensvormen, en ook voor een thema als Matter. 
Waar het instituut in de afgelopen jaren in de context van de doorlopende 
onderzoekslijn De Dingen en De Materialen diverse projecten organiseerde 

rond materialen als hout, glas en plastic, introduceert het denken over een 
meer-dan-menselijke benadering een tamelijk radicale breuk. Materialen 
vormen de grondstof voor de menselijke scheppingsdrang: hout is een 
productief gemaakte boom. Materie heeft geen menselijk ingrijpen nodig om 
van waarde te zijn. 
 In 2020 onderzoekt het project Lithium hoe dit mineraal tegelijk onze 
laptops van stroom voorziet, als helpt bij het bestrijden van depressies.  
Kan lithium helpen bij het opnieuw opladen van de wereld, en welke rol is dan 
weggelegd voor ontwerpers?

De verkenningen van een nieuwe rol voor de ontwerpsectoren beperkten 
zich in 2019 niet tot de looptijd van Neuhaus. Ook in het uiterst goedbezochte 
Thurday Night Live! programma keerde het perspectief geregeld terug en 
in november verzamelden docenten, lectoren en andere betrokkenen uit 
het kunstonderwijs zich voor een bijeenkomst onder de titel Redesigning 
the Designer. De constatering dat de antropocentrische focus van de 
ontwerpdisciplines om fundamentele herziening vraagt, is nog maar 
betrekkelijk vers. Toch is het afgelopen jaar gebleken hoezeer de essentie 
daarvan resoneert in de gemeenschap van ontwerpers, architecten, curatoren 
en opleiders, en hoezeer ook het publiek bij deze thematiek betrokken wil 
worden. Toen Het Nieuwe Instituut zijn jaarlijkse Call for Fellows publiceerde, 
ditmaal met het thema ‘BURN-OUT. Exhaustion on a Planetary Scale’, 
kwamen er 197 projectvoorstellen binnen uit landen als Australië, Barbados, 
China, Egypte, Frankrijk, Guatemala, Nederland, Italië, Peru, Roemenië en 
Zuid-Afrika.

Onderzoek is de afgelopen jaren een steeds belangrijker schakel geworden 
tussen de verschillende activiteiten. Het Nieuwe Instituut verwierf met 
zijn fellowships en de eigen onderzoeksagenda een stevige positie in het 
internationale veld, waarbij de meest recente projecten drie perspectieven – 
te weten dekolonisatie, het post-anthropoceen en queering – verenigen. Met 
deze agenda weet het instituut snel aan te sluiten bij de thema’s die ook in de 
buitenwereld de toon zetten.

Neem bijvoorbeeld de XXIIste Triënnale van Milaan die in 2019 onder artistieke 
directie stond van architectuur- en designcurator Paola Antonelli. Haar keuze 
voor Broken Nature: Design Takes on Human Survival als overkoepelend 
thema verraadde een herkenbaar startpunt. Als design in de voorbije decennia 
zo sterk heeft kunnen bijdragen aan de beschadiging van onze natuurlijke 
habitat, aldus Antonelli, dan zou het op zijn minst bereid moeten zijn om – 
waar dat nog mogelijk is – bij te dragen aan het herstel. Op uitnodiging van 
het ministerie van OCW realiseerde Het Nieuwe Instituut, in samenwerking 
met extern curator Angela Rui, een bijdrage aan Broken Nature. De installatie 
I See That I See What You Don’t See, met werken van diverse kunstenaars, 
architecten en ontwerpers, concentreerde zich op de effecten van het 
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 Met regelmaat hebben het instituut en partners in het veld de afgelopen 
jaren aandacht gevraagd voor het ontbreken van beleid ten aanzien van 
archieven op het gebied van vormgeving en digitale cultuur. In maart 2019 
sloot de tentoonstelling Speculatief Design Archief waarin de verkenning naar 
een toekomstige archiefvoorziening voor deze disciplines centraal stond.  
Al tijdens de looptijd van de tentoonstelling had het ministerie de handschoen 
opgenomen, en in overleg met Het Nieuwe Instituut en de Beroepsorganisatie 
Nederlandse Ontwerpers een inventarisatieopdracht verstrekt die belangrijke 
en bedreigde archieven op het gebied van design en digitale cultuur in kaart 
moest brengen. Begin juni kon het resultaat van deze brede verkenning, 
waaraan tal van organisaties uit beide deelgebieden hun bijdrage leverden, 
aan het ministerie worden gepresenteerd. Kort daarna besloot de minister 
een ontwikkelbudget beschikbaar te stellen dat partijen tot het ingaan van de 
nieuwe beleidsperiode de kans geeft de planvorming rond de voorgestelde 
decentrale archiefvoorziening verder uit te werken.
 Door zijn betrokkenheid bij dit traject en als beheerder van de 
Rijkscollectie onderkent Het Nieuwe Instituut ten volle het belang van het 
erfgoedvraagstuk dat bovendien een toenemend belangrijke rol is gaan 
spelen in het nationale cultuurbeleid. Gedurende 2020 wordt gewerkt aan de 
uitwerking van de plannen voor een toekomstige netwerk- of platformfunctie 
voor de archieven design en digitale cultuur, en aan de afstemming met het 
brede veld van betrokken ontwerpers en archieven. 
 In alle opzichten was 2019 voor Het Nieuwe Instituut een productief jaar 
waarin een breed publiek genoot van een tentoonstelling als The Hoodie en 
een internationaal gezelschap specialisten van naam en faam bijdroegen 
aan de samenstelling van de More-than-human reader. Met professor 
Rosi Braidotti, een belangrijke stem in de actuele post-humanistische 
theorievorming, wordt gedurende 2020 verder gewerkt aan het onderzoek naar 
de implicaties van deze beschouwingswijze voor het ontwerpdomein.
 Sinds het najaar van 2019 is een projectoverstijgende samenwerking tot 
stand gebracht met het Rotterdamse collectief Concrete Blossom. Zij waren 
nauw betrokken bij de programmering rond de tentoonstelling The Hoodie en 
bij de ontwikkeling van een jongerenprogramma. Daarnaast is het collectief 
ook in 2020 betrokken bij de alledaagse gang van zaken in het instituut.  
Met ongevraagd advies, extra programmering en bijvoorbeeld via voorstellen 
voor de ontwikkeling van een HR-strategie dragen deze activiteiten bij aan 
de vereiste – en soms ongemakkelijke – dialoog met talloze, verschillende 
stemmen in het veld. Tegelijk ondersteunen ze het gezamenlijk onderzoek 
naar strategieën rond inclusiviteit. In een versplinterd ontwerpveld wil Het 
Nieuwe Instituut immers zowel meerstemmig zijn als verbindend optreden.

helverlichte landschap dat onder meer in Nederland is ontstaan. Om optimaal 
te kunnen produceren is een kassengebied als in het Westland 24/7 verlicht. 
En ook op vele andere plekken wordt het duister vrijwel uitgebannen. Maar 
tegen welke prijs? 
 Toen de installatie in september naar Rotterdam verhuisde, werd de 
feestelijke opening aangegrepen voor een symposium. In een bomvolle 
aula luisterden de bezoekers naar presentaties waarin de duisternis het 
voornaamste thema was. 
 I See That I See… kon alleen zo snel en zo breed worden ontwikkeld 
omdat er binnen de afdeling Research van Het Nieuwe Instituut al sinds 
2017 tijd onderzoek gaande is rond het thema ‘automated landscapes’. 
Daarbij wordt de opkomst van volledig geautomatiseerde werklandschappen 
vastgelegd en ondervraagd. In 2019 zijn resultaten van dit onderzoek tevens 
gepubliceerd, besproken en getoond in onder andere Mexico Stad, Hong 
Kong en Shenzhen. Veelal is er ten behoeve van deze publieke presentaties 
intensief samengewerkt tussen de Researchafdeling en het Agentschap voor 
Design en Digitale Cultuur van het instituut, terwijl ook de diplomatieke posten 
en lokale partners nauw betrokken waren bij de realisatie.
 In 2020 biedt de Biennale Architectura in Venetië het podium voor een 
nieuwe samenwerking, waarbij de installatie Multispecies Urbanism – de 
Nederlandse inzending – een antwoord zal geven op de centrale vraag van  
de biënnale: Hoe zullen we samenleven? Het Nieuwe Instituut stelt echter 
eerst een vraag terug, namelijk: Wie is wij? En beantwoordt die vraag 
vervolgens met een perspectief op stedenbouw waarbij de zeggenschap van 
mensen en meer-dan-mensen (van planten en bodemleven tot kunstmatige 
cognitieve systemen) uitgangspunt van het ontwerp is.
 De thematische en organisatorische verwevenheid van activiteiten 
binnen verschillende geledingen van Het Nieuwe Instituut is het resultaat van 
een gerichte inspanning. Die heeft in 2019 zichtbaar gerendeerd. Weliswaar 
opereert het instituut vanuit drie pijlers – het Museum voor Architectuur, 
Design en Digitale Cultuur, de Rijkscollectie van Nederlandse Architectuur en 
Stedenbouw en het eerdergenoemde Agentschap, geflankeerd door Research 
– maar precies zoals het instituut de synergie tussen de ontwerpdisciplines 
tracht te versterken, doet het dat ook binnen de eigen organisatie.
 Het Nieuwe Instituut kreeg in 2018 op basis van het programmaplan 
Architectuur Dichterbij door het ministerie van OCW een bedrag van elf 
miljoen euro toegezegd. In het voorjaar van 2019 zijn twaalf projecten in 
uitvoering genomen. De begrippen ‘houdbaar’, ‘bruikbaar’ en ‘zichtbaar’ zijn 
daarbij richtinggevend. Tot en met 2024 wordt gewerkt aan het verbeteren 
van de fysieke staat van de Rijkscollectie, aan de (digitale) ontsluiting en de 
publiekmaking van het omvangrijke bezit. Bovendien maakte Het Nieuwe 
Instituut dit jaar een begin met een strategische heroriëntatie op de eigen 
erfgoedtaak. Die heeft alleen maar aan belang gewonnen sinds het besluit 
van de minister om vanaf de komende Cultuurplanperiode een belangrijk 
deel van de instituutstaken als erfgoedtaken aan te merken. Met ingang van 
2021 zal zogenoemde rol van de verbinder – belegd in het Agentschap – nog 
voornamelijk vanuit de Basis Infrastructuur (BIS) worden bekostigd.
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Inclusiviteit

In overeenstemming met de Code Culturele Diversiteit, huldigt Het Nieuwe 
Instituut sinds de start in 2013 het principe van inclusiviteit (op het gebied 
van geloof, leeftijd, gender, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, 
wereldbeeld etc.). Inclusiviteit is een vereiste om daadwerkelijk ‘meerstemmig’ 
te zijn. Het instituut meent zo de complexiteit van maatschappelijke opgaven 
optimaal voor het voetlicht te kunnen brengen, wat overigens niet betekent 
dat het instituut nu al voor iedereen de veilige, uitnodigende plek is die het wil 
zijn. De genderneutrale toiletten in het gebouw zijn slechts een eerste stap. 
Inclusiviteit een blijvend aandachtspunt dat op allerlei wijzen en niveaus om 
investeringen vraagt.

Bij het werven van partners is inclusiviteit telkens een uitgangspunt. Bijvoor-
beeld met betrekking tot onderwerpkeuze en line-up van Thursday Night Live. 
In de zomerprogrammering Just Hanging Out nam architectenbureau AFARAI 
‘het rondhangen’ in De Nieuwe Tuin als een beginpunt om na te denken  
over eigenaarschap, de waarde van ‘vrije’ publieke plekken, en hoe  
de aanwezigheid van ‘anderen’ de publieke ruimte impact heeft op de ervaring 
en benadering van ruimte.

In het kader van Internationale Vrouwendag nodigde Het Nieuwe Instituut 
iedereen uit om mee te werken aan ‘De omgekeerde vrouw’. (zie ook 
Study Centre, pagina 60). Met deze interventie wilde Het Nieuwe Instituut 
de man-vrouw verhoudingen binnen het architectonische onderzoeks- en 
werkveld zichtbaar en bespreekbaar maken. De actie leidde tot heftige 
reacties op sociale media.

In het najaar van 2019 is de eerder genoemde samenwerking aangegaan 
met het Rotterdamse Collectief Concrete Blossom. In eerste instantie 
speelde Concrete Blossom een prominente rol bij de programmering in 
het kader van de tentoonstelling The Hoodie en bij de ontwikkeling van 
een jongerenprogramma. Maar het collectief ontregelt in allerlei andere 
hoedanigheden ook de alledaagse gang van zaken in het instituut. Die 
bewuste verstoringen – ongevraagd advies, programmering buiten het 
gebouw van het instituut– vormen de kern van een gezamenlijk en doorlopend 
onderzoek naar de mogelijkheden van de ‘tussenruimte’ tussen formele en 
informele insituties en hinten naar een alternatieve inrichting van Het Nieuwe 
Instituut en andere cultuurinstellingen. 

PUBLIEK PROGRAMMA /  
MUSEUM VOOR  
ARCHITECTUUR, DESIGN EN  
DIGITALE CULTUUR

Het Nieuwe Instituut realiseert zijn publieke programma in nauwe samen-
werking met externe partners, waaronder opleidingen, kennis instellingen  
en musea, de gemeente Rotterdam, diverse ontwerpcollectieven en 
individuele makers. Zo bedient en betrekt Het Nieuwe Instituut een 
gevarieerde en groeiende gemeenschap van bezoekers en deelnemers: 
geëngageerd cultuurpubliek, professionals, jongeren en kinderen.

Binnenshuis leveren de afdelingen Research, Agentschap en de Rijkscollectie 
voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw essentiële bijdragen aan  
de programmering. Naast de twee doorlopende onderzoekslijnen De Dingen 
& De Materialen en Landschap & Interieur vormde het vraagstuk van een 
‘Global Burn-Out’ een rode draad in het programma. Daarmee wordt de 
aandacht gericht op de belangen van andere lichamen, soorten, wezens en 
ecosystemen dan uitsluitend de menselijke soort – en meer in het bijzonder 
zelfs bepaalde soorten mensen – die in het westers vooruitgangsdenken altijd 
zo’n centrale positie heeft ingenomen. De huidige ecologische en sociaal-
politieke crises zijn niet los te zien van de uitsluitingsmechanismen die dit 
antropocentrisme met zich mee brengt.
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PROGRAMMATISCHE TERUGBLIK

Speculatief Design Archief
 Tentoonstelling
 tot en met 10 maart 2019

Met een tijdelijk archief speculeerde Het Nieuwe Instituut op het belang van 
een archief van het Nederlandse design en digitale cultuur. Een geheugen 
van het Nederlandse ontwerp. Wie zal wat voor de toekomst gaan bewaren? 
Waarom en hoe? Aan de hand van aanstekelijke voorbeelden verkende 
het Speculatief Design Archief de vorm en betekenis die zo’n collectie in 
de toekomst kan krijgen. Een concreet resultaat was een actieve lobby 
in samenwerking met onder meer de Beroepsorganisatie Nederlandse 
Ontwerpers (BNO). Die heeft ertoe geleid dat binnen de BIS nu ruimte wordt 
gemaakt voor een netwerk- of platformfunctie die kennisdeling over behoud 
en beheer van collecties en netwerkvorming stimuleert en collecties digitaal 
verbindt en toegankelijk maakt. Het Ministerie van OCW heeft Het Nieuwe 
Instituut gevraagd een voorstel te formuleren dat de overbruggingsperiode tot 
aan de nieuwe beleidsperiode benut om vorm te geven aan de eerste stappen 
in het beoogde proces.

Prix de Rome Architectuur
 Tentoonstelling
 tot en met 10 maart 2019 

De Prix de Rome is de oudste en meest prestigieuze Nederlandse prijs voor 
architecten onder de 35 jaar. Sinds 2012 wordt de prijs georganiseerd en 
gefinancierd door het Mondriaan Fonds. De vier finalisten, Alessandra Covini 
(winnaar), Katarzyna Nowak, Bram van Kaathoven en Rademacher de Vries 
bogen zich over een fictieve opdracht, toegespitst op het Sixhaven-gebied in 
Amsterdam. 

Habitat: Expanding Architecture
 Onderzoeksinstallatie
 tot en met 10 maart 2019 

De onderzoeksinstallatie Habitat: Expanding Architecture, ontwikkeld door 
het Jaap Bakema Study Centre, belichtte een belangrijk moment in de 
geschiedenis van de architectuur en stedenbouw: het tiende CIAM-congres 
van 1956 in Dubrovnik. Daar stond het begrip ‘habitat’ centraal. Architectuur 
werd niet benaderd als een autonome discipline, maar als onderdeel van een 
groter, dynamisch (ecologisch) geheel. 

Talentonwikkeling

Talentontwikkeling is één van de accenten in de opdracht van Het Nieuwe 
Instituut en in het publieke programma speelt het een belangrijke rol. Bij 
ruimtelijke, grafische en digitale ontwerpopdrachten van tentoonstellingen, 
evenementen en online content tracht het instituut een grote diversiteit aan 
ontwerpers te betrekken.

Daarnaast wordt de notie talent in het publiek programma tegen het licht 
gehouden. Wanneer wordt iemand als een talent beschouwd? Welke waarden 
zitten er in het begrip verstopt, hoe functioneert het en voor welke agenda’s 
wordt het ingezet? Deze onderwerpen kwamen onder meer aan de orde 
tijdens The Common Inn waarmee het instituut twaalf uur lang in een ‘motel’ 
veranderde, maar ook in verscheidene Thursday Night Live bijeenkomsten 
en in het webmagazine talent.hetnieuweinstituut.nl waar een serie interviews 
over talent zijn gepubliceerd.

https://talent.hetnieuweinstituut.nl
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voor meer-dan-menselijke kennis’. De academie bood zeven leerpaden: 
Meeting Matter, Time Worlds, Collective Bodies, Multispecies Urbanism, 
More-than-human languages, Other Subjectivities en Extended Senses. Ze 
waren ingebed in een divers en intensief programma van fysieke ervaringen 
(installaties), trainingen, workshops, lezingen, wandelingen, filmvertoningen, 
performances en (internationale) onderzoeksbijeenkomsten. Ruwweg de 
helft van programma werd geconcipieerd en geproduceerd door Het Nieuwe 
Instituut. De andere helft ontstond op basis van voorstellen uit een Open 
Call voor externe bijdragen. Een indrukwekkende reeks onderzoekers, 
ontwerpbureaus, kunstenaars en educatieve instellingen droegen bij en 
werden productioneel ondersteund door Het Nieuwe Instituut.  
 
Het openingssymposium bood een eerste gedeelde ervaring waarbij 
ontwerpers, onderzoekers en kunstenaars via woord, geur en geluidsgolven 
uiting gaven aan de noodzaak voor meer-dan-menselijke kennis. Met 
de kritische noot dat er ook tussen mensen nog veel ongelijkheid en 
ondergewaardeerde kennis bestaat. Met bijdragen van o.a. Erinma Ochu, 
Elaine Gan, Patricia MacCormack, Grâce Ndjako, The Otolith Group, Federico 
Campagna, Evelina Domnitch en Dmitry Gelfand.
 Speciaal voor Neuhaus ontwikkelde Studio Moniker de video neuhaus.
world waaraan een ieder kon bijdragen door eigen Neuhausfoto’s te uploaden. 
In het Neulab (samenwerking met de Willem de Kooning Academie) leerden 
kinderen en volwassenen samenwerken met planten, dingen en kunstmatige 
intelligentie. De installatie Bauhaus Imaginista (Haus der Kulturen der Welt) 
en Bauhaus Lessons (Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en 
Stedenbouw) waren ook onderdeel van de tijdelijke academie. 
 
Neuhaus krijgt in de komende periode een vervolg via een reeks 
bijeenkomsten met kunst- en ontwerpacademies en in de Nederlandse 
bijdrage aan How Will We Live Together?, de 17de Internationale 
Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia. De experimenten 
rond de Zoöp (zie hoofdstuk Research, pagina 47) die onderdeel waren van 
Neuhaus worden voortgezet in Fort Abcoude en bij Boerderij Bodemzicht,  
ten zuiden van Nijmegen. 
 
 Samenwerkingspartners
Alexandra Oudewater, Alexia Manzano Alexis Destoop, Ali Eslami, Andy Weir, 
Angela Rui, Annika Kappner, ARGUS working group Night(s) of Philosophy, 
Arthur Boer & Boris Smeenk, Asmus Tietchens, Bas van Koolwijk, Bauhaus 
Kooperation Berlin, Dessau Weimar, Bennet Edwin Kruit, Carolin Lange & Dico 
Kruijsse, Center for Philosophical Technologies at Arizona State University 
(Stacey Moran & Adam Nocek), Chris Arends, Clovis Wieske Commonplace 
Studio, Jesse Howard & Tim Knapen, Cooking Sections (Daniel Fernández 
Pascual & Alon Schwabe), De Beeldvormers (Machteld Aardse and Kyra 
Sacks), Corradino Garofalo, CreativeMornings, Danae Io & Callum Copley, 

WORK, BODY, LEISURE
 Tentoonstelling
 tot en met 10 maart 2019 

Na eerst te zijn getoond in het Nederlandse Paviljoen tijdens de 16e 
Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia 2018, 
werd WORK, BODY, LEISURE ook in Het Nieuwe Instituut gepresenteerd. 
De expositie verkent niet alleen veranderende ideeën over het menselijk 
lichaam, maar ook de wijze waarop actuele veranderingen op het terrein van 
arbeidsethos en arbeidscondities van invloed zijn op ruimtelijke configuraties 
en leefomstandigheden. Tijdens de nieuwjaarsborrel was de film Automated 
Landscapes: The Countryside Tour te zien, geproduceerd in samenwerking 
met de European Post-Master of Urbanism, TU Delft. Daarin zijn verscheidene 
geautomatiseerde werklandschappen in beeld gebracht.

The Common Inn
 Evenement
 18 april 2019

The Common Inn bood gedurende twaalf uur een gemeenschappelijke 
ruimte voor presentaties van, gesprekken over, performances door en 
reflecties op talent. Curatoren en scenografen Simon Becks en Jules van 
den Langenberg schiepen een motel-achtige omgeving waar makers, 
denkers, belangstellenden en publiek elkaar troffen. Meer dan 75 ontwerpers, 
architecten en kunstenaars herkenden zich in de Call for Anyone and 
Everything, die belangstellenden uitnodigden een project of idee in te sturen 
dat zij in The Common Inn zouden willen presenteren, uitproberen  
of anderszins publiek maken. 

Neuhaus
 Tentoonstelling, Symposium, Curriculum
 19 mei tot en met 15 september 2019

Met Neuhaus sloot Het Nieuwe Instituut aan bij de wereldwijde viering van 
het honderdjarig jubileum van Bauhaus. Neuhaus richtte zich vooral op de 
initiële ambitie van het Bauhaus dat zich te midden van de verwoestingen van 
WO1 de opdracht gaf ‘Die Welt neu zu denken’. Neuhaus onderkent precies 
deze noodzaak in het huidige tijdsgewricht, in een situatie die opnieuw wordt 
gekenmerkt door een complex van samenhangende crises op het gebied van 
ecologie, economie, politiek en samenleving. 
 
De afdelingen Research en Programma ontwikkelden samen het op 
participatie gebaseerde model voor Neuhaus als een ‘tijdelijke academie 
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Malware: Symptoms of Viral Infection
 Tentoonstelling 
 5 juli tot en met 10 november 2019 

Hoewel we alle mogelijke pogingen doen om besmetting door computer-
virussen te voorkomen, is een goed gemaakt virus ook aantrekkelijk, of zelfs 
‘mooi’. De meest beruchte exemplaren stonden centraal in de tentoonstelling 
Malware, samengesteld door Bas van de Poel en Marina Otero Verzier. 
Ze vormen het uitgangspunt voor een verkenning van vragen over veiligheid, 
oorlogsvoering en geopolitiek in tijden van snelle technologische ontwikkeling. 
Mediaonderzoeker Jussi Parikka sprak bij de opening.

Geographies of Freedom
 Bijeenkomsten, kunstinstallatie
 1 januari tot en met 10 november 2019

Het onderzoeksproject van Egbert Alejandro Martina en Miguel Peres dos 
Santos richt zich op de vraag wat vrijheid is. In verschillende bijeenkomsten, 
waaronder op Trinta di Mei, werd het gesprek gevoerd over hoe geografie, 
architectuur en wetgeving noties van ‘vrijheid’ creëren, van een ruimtelijke 
vertaling voorzien en in stand houden. Peres dos Santos gebruikte archief-
beelden en actuele opnamen die hij recent op Curaçao en in Nederland 
maakte om de kijker mee te nemen in het koloniale narratief van het 
imperialisme van de Nederlandse aardolie-industrie.  

Het Nieuwe Instituut nodigde kunstenaar Jabu Arnell uit om een artistieke 
interpretatie van het onderzoek te maken die tegelijkertijd een ruimte voor 
ontmoeting en reflectie zou zijn. De installatie was gratis te bezoeken op het 
Dek van Het Nieuwe Instituut.

De Nieuwe Tuin: Just Hanging Out
 Evenementen
 11 juli tot en met 22 augustus 2019

In samenwerking met de gebruikers van De Nieuwe Tuin ontwikkelde AFARAI 
Just Hanging Out, een programma van interventies, publieke events en 
gesprekken over de ‘ongescripte’ publieke ruimte. AFARAI deed onderzoek 
naar het veelzijdige gebruik en de specifieke kwaliteiten van de plek. Het 
‘rondhangen’ definieerden zij als een alternatieve culturele praktijk die in 
Rotterdam al een lange traditie heeft. De crux van het programma was om juist 
het bestaande gebruik als uitgangspunt te nemen en dit te versterken zonder 
het te willen overnemen of bepalen.

Daniel de Bruijn, Daphne van Schaijk, David OReilly, Dimitri Le Roux,  
Design Academy Eindhoven, Dora Lionstone, Driessens & Verstappen, 
Elaine Gan, Elfie Tromp, Elisa Yvelin, Eric Kluitenberg, Eric Maltz, Ernestien 
Idenburg, ESA, Esben Ingemann Larsen, Eva Bullens & Floortje Zonneveld, 
Eva Langerak, Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand, Fashion Machine (Conny 
Groenewegen), Federico Campagna, Floriek Landeweerd, Francisco López, 
Frank Bruggeman, Frans-Pieter Vonk, Gaile Pranckunaite & Mislav Žugaj, 
Gerard Forde, Gerard van der Ree, Gerjan Piksen, Gerrit Rietveld Academie 
(Jeroen Kramer, Iskra Vuksic, Maze de Boer), Gert Staal, Goethe-Institut 
Rotterdam (Claudia Curio), Grâce Ndjako, Hackers & Designers (Anja 
Groten, Juliette Lizotte), Hanna Valle, Hans Jansen, Haus der Kulturen der 
Welt, Heleen Klopper, Hendrik-Jan Hunneman, Ian Ingram, Inès Leverrier 
Péborde, Jo Goes Hunting, Joe Ziemba, Johanna Weggelaar, Jonas Hejduk, 
Joost van Veen, June Yu, Katya Stepanova, Klasien van de Zandschulp, Lea 
Berner, Léon Bloch, Lisette Smits, Lotte Haagsma, Louis Buurman, Mamali 
Shafahi, Mark Baker, Marie-Louise Schmidlin, Mark Bergwerff, Mark Poysden, 
Mediamatic, Menno Schilthuizen, Merle Bergers, Michael Strebel, Mona Lisa’s, 
Nadine Botha, NASA, MAMA (Nathalie Hartjes), Nederlands Film Festival, 
Nicolas Rotta, Officina Corpuscoli (Maurizio Montalti), Ollie George, Oregon 
State University, Patricia MacCormack, Patrycja Beliniak, Pauline Rip, Peter 
Betner, Peter Kalkman, Piet Zwart Institute (Liesbeth Bik), Plants & Animalia 
(C.E.S. & Felicity Mangan), Platform-Scenography (Sanne Leufkens, Sigrid 
Merx, Anne Karin ten Bosch, Ariane Trümper), PolakVanBekkum, Puck van 
Donselaar, Raoul de Jong, Raphael Coutin, Rawshaping (dr. ing. Robert 
E. Wendrich), Research Institute of Botanical Linguistics, Rianne Makkink, 
RNUL Interactive (Aart Muis, Rob Donkers), Rozi Toth, Ruben Jacobs, Samiha 
Awad, SHIFT (Jan Peter Scheen & Lenn Cox), Sien van Look, Space4Good 
(Andrej Bocin-Dumitriu, Alexander Gunkel, Liliana Garcia, Elke Sauter & 
Madhusudhan Srinivasa), Squirrel Nation (Erinma Ochu & Caroline Ward), 
Stefan Prins, Stefanie Korrel, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Studio 
Cream on Chrome (Jonas Althaus & Martina Huynh), Studio Moniker, Studio 
New West (Edward van Dongen), Tabita Rezaire, Team Landstra Ontwerp & 
Uitvoering, The Empress & Tchozn, The House of Being, The Laboratory of 
Electronic Ageing (LEA, Dani Ploeger), The Learning Lab, The Otolith Group, 
Theun Karelse, Thieu Besselink, Tjacco Bakker, Verbruggen Paddestoelen 
BV, Vincent Koorstra, Waèl El Allouche, Wieland Textiles, Willem de Kooning 
Academie (Aldje van Meer & Franciska Wierenga), Wim van Egmond, World 
Wilder Lab (Erik Overmeire, Kasia Molga), Z33 House for Contemporary Art 
(Jan Boelen, Ils Huygens, Tim Roerig) en vele anderen. 
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geesten rondwaren. De installatie had de vorm van een boekhandel met een 
honderdtal titels, variërend van boeken met zogenaamd solide adviezen voor 
vastgoedinvesteringen tot boeken met spookverhalen. 

Open Archief
 Installatie 
 19 oktober tot en met 27 oktober 2019 Dutch Design Week
 14 november tot en met 26 januari 2020 Het Nieuwe Instituut 

Het hergebruik van digitale collecties in musea en archieven kan nieuwe 
verhalen en vernieuwende vormen opleveren. Het Nieuwe Instituut en Het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid hebben via een Open Call drie 
makers geselecteerd om op basis van hun open, digitale collecties nieuw werk 
te realiseren. Kunstenaar Guy Königstein, filmmaker Donna Verheijden en 
kunstenaar/designer Oana Clitan ontwikkelden elk een autonoom mediawerk.

The Hoodie
 Tentoonstelling en evenementen
 1 december tot en met 12 april 2020

The Hoodie is een multimediaal project rond de rol die het gelijknamige 
kledingstuk speelt in cultuur, mode en politiek. Het project manifesteerde 
zich zowel als tentoonstelling off site in het Nieuwe Instituut als on site in de 
stad Rotterdam. De tentoonstelling is samengesteld door de Britse schrijver 
en curator Lou Stoppard en bevat bruiklenen van onder andere het Victoria 
& Albert Museum in Londen, kunstenaars als David Hammons, Prem 
Sahib, Campbell Addy, Devan Shimoyama, John Edmonds, Exactitudes 
(Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek) en Sasha Huber, en van ontwerpers als 
Rick Owens en Vexed Generation. Ook werden speciaal voor The Hoodie 
werkopdrachten verstrekt aan kunstenaars/ontwerpers Bogomir Doringer en 
Angelica Falkeling. Het Rotterdamse agentschap Concrete Blossom verzorgt 
een uitgebreid on site programma in de stad met workshops en publieke 
evenementen met Sheray Rozenstein, Quinten (Quinna) Tilburg en Tahsin 
Karakas. 

I See That I See What You Don’t See
 Symposium
 12 oktober 2019

De Nederlandse bijdrage aan de XXII International Exhibition of La Triennale 
di Milano, I See That I See What You Don’t See (zie voor nadere uitwerking 
Agentschap, pagina 71), richtte zich op de begrippenparen licht/donker en zien/
niet-zien in een wereld waar duisternis vrijwel wordt uitgebannen. Zij vormden 
het startpunt voor een nader onderzoek naar de tegenstrijdige effecten van 
die condities op mens, aarde en andere organismen. De tentoonstelling die 
aanvankelijk in Milaan te zien was, kwam in iets gewijzijgde vorm in het najaar 
naar Rotterdam.

Bij de opening, op zaterdag 12 oktober, vormde het symposium What You 
Don’t See de zeer geanimeerde introductie. Kunstenaars, ontwerpers, 
onderzoekers en theoretici reflecteerden op de invloed en potentie van 
duisternis. De sprekers bezagen duisternis niet zozeer als afwezigheid van 
licht, maar als een kwaliteit op zichzelf in relatie tot technologie, gezondheid, 
landschap en cultuur. Tot de deelnemers behoorden onder meer: Dele 
Adeyemo, Helga Schmid, Claudia Rot, Ramon Amaro, Melvin Moti, Paolo 
Patelli, Akwasi, Bert van der Horst en Dirk Sijmons. 

Animal Encounters. Van papegaaistok tot systeemtheorie
 Installatie
 13 oktober tot en met 26 januari 2020

Animal Encounters is een project van het Jaap Bakema Study Centre en 
een vervolg op Habitat: Expanding Architecture, tevens onderdeel van het 
Total Space programma. Studio Ossidiana, met Alessandra Covini, eerder 
winnaar van de Prix de Rome, en Giovanni Bellotti verbeeldde op basis van 
een ruimtelijke installatie hoe architectuur vorm kan geven aan de ontmoeting 
tussen mens en andere diersoorten. Aan de hand van nieuw onderzoek, 
speciaal ontwikkelde modellen en archiefselecties uit de Rijkscollectie zijn 
de relaties tussen de leefwerelden van mens en dier zichtbaar gemaakt, van 
papegaaistok tot ecosysteem. De tentoonstelling krijgt in 2020 een vervolg, 
onder andere met een congres.

Spirits in the Material World
 Installatie 
 10 oktober tot en met 29 december 2019

De relatie tussen de geestelijke en de materiële wereld vormt een niet 
gemakkelijk te verklaren of te begrijpen aspect van de architectuur. Kunstenaar 
Heman Chong ontwierp een installatie en het publieke programma over 
ruimten die duister zijn: plaatsen waar aswangs, hantus, jinns, y-okai en andere 
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RESEARCH 

Sinds de start in 2013 heeft Het Nieuwe Instituut met zijn afdeling Research 
een pioniersrol vervuld in het onderzoek van architectuur, design en digitale 
cultuur. In binnen- en buitenland initieerde het programma’s, lezingen, 
tentoonstellingen, archiefonderzoeken en publicaties. Research wordt 
daarbij gezien als een collectieve en publieke activiteit. Daarom wordt 
er samengewerkt met de andere afdelingen binnen het instituut, maar 
ook met diverse internationale partners. Research onderneemt en geeft 
zichtbaarheid aan onderzoeksprojecten die alternatieven bieden voor 
gevestigde benaderingen en praktijken. Er wordt gekozen voor denkwijzen 
met een open einde, zoveel mogelijk onbelast door vooraannamen en niet 
gericht op het doen van universele uitspraken. De afdeling initieert projecten 
waarin een beroep wordt gedaan op de verbeelding, op kennisontwikkeling, 
ruimtelijke relaties en activiteiten, gericht op het in stand houden en versterken 
van onze zorg voor collectieve, meer-dan-menselijke levensvormen. Drie 
perspectieven – te weten dekolonisatie, het post-anthropoceen en queering – 
vloeien hier samen waardoor het mogelijk is een beeld te vormen van sociale, 
politieke, technische en biologische ecosystemen die zowel rechtvaardiger 
als inclusiever zijn. Om dat werkelijk voor elkaar te krijgen dienen bestaande 
structuren te worden hervormd, zowel binnen als buiten de organisatie.

Thursday Night Live!
Programma

 1 januari tot en met 31 december
 
Het wekelijkse publieke programma van Het Nieuwe Instituut biedt een 
levendig samenspel van museumopenstellingen, lezingen, performances 
en workshops, wisselende pop-in expo’s en een gezamenlijke maaltijd, 
de Thursday Bite. De Thursday Nights worden gekenmerkt door hun 
laagdrempelig karakter en verbinden zo bestaand en nieuw publiek aan 
het instituut. Kennisdeling (onderzoek), netwerkfuncties, talentontwikkeling, 
partnerships en actualiteit zijn vaste elementen van de avonden. 

Aan bod kwamen onder meer de globale techno-politieke werkelijkheid 
in Vertical Atlas, algoritmische agenten in de Bot Club, beeldmakers aan 
het woord in BNO IMG LAB, onderzoek en verhalen in de Reading Room, 
een pluriforme blik op de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur 
en Stedenbouw in Dwars door het Archief, de politiek van hedendaagse 
videocultuur in For the Record en de verhalen achter een reeks 
toonaangevende gebouwen in Beyond the Cover.

Er werd in 2019 samengewerkt met onder meer BNO en IMG LAB, IFFR, 
Night Shift, Goethe Instituut, Vereniging Deltametropool, Misiconi Company, 
Hivos Digital Earth, NAi Booksellers, BNA, BNI, Study Centre, ArtEZ, 
Airwars, Roterodamum Café, Architecture CAMP, IKAT, Rotterdam Festivals, 
Rotterdam Architectuur Maand, Concrete Blossom, Woningbouwatelier, Iconic 
Houses, NOAHH Architects, Jaap Bakema Study Centre, V2_, Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid, Piet Zwart Institute, Mondriaan Fonds, KABK, 
Willem de Kooning Academie, Design Platform Rotterdam, WORM, VPRO, 
Manifesta, Kunstbende, Ja Ja Ja Nee Nee Nee, E-Flux Architecture.
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Automated Landscapes 

Sinds 2017 verkent Automated Landscapes de implicaties van automatisering 
voor de gebouwde omgeving. Het onderzoek richt zich op verschillende 
typologieën, waaronder een geautomatiseerde containerterminal, datacenters, 
melkveehouderijen en tuinbouwcomplexen in Nederland, en op fabrieken in de 
Chinese Pearl River Delta. 
 Automated Landscapes werd in 2019 gepresenteerd als onderdeel 
van de Nederlandse bijdrage aan de XXII Triennale di Milano, in Tai Kwun 
Centre for Heritage and Arts in Hong Kong, in de Royal Academy of Arts in 
Londen en tijdens de architectuurbiënnale in Shenzhen (UABB). Het project 
ontving een Feature Grant van Design Trust in Hong Kong. De focus van het 
onderzoek lag in 2019 op de bredere historische inbedding en op speculaties 
rond alternatieve ruimtelijke arrangementen waarin machines en mensen 
samenleven.

In 2020 staat het symposium Nothing is Automatic gepland, in samenwerking 
met Columbia University’s Graduate School of Architecture, Planning and 
Preservation en Storefront for Art and Architecture, ondersteund door de 
Consulaat-Generaal in New York.

Memory and Oblivion

Memory and Oblivion is een meerjarig onderzoeksproject op het gebied 
van ideologie, herinnering en monumenten. Verschillende case studies in 
diverse landen moeten duidelijk maken hoe er een nieuwe relatie kan worden 
gevonden tussen herinneren en vergeten. In 2018 publiceerde Marina Otero 
twee artikelen (Silent Walls: The Architecture of Historical Memory in Spain 
in Archinect; and Memory and Oblivion op e-flux), die in 2020 een vervolg 
krijgen in een serie essays onder de titel Monument waarin nauw wordt 
samengewerkt met het online platform e-flux Architecture. De publicatiereeks 
met acht essays gaat van start met vier Thursday Night Live! bijeenkomsten. 

Zoöp

Als onderdeel van het Neuhaus curriculum, in de leerlijn Collective Bodies, 
werden vier publieke onderzoeksessies gewijd aan de uitwerking van het 
concept van de zoöp. Het begrip zoöp duidt een coöperatieve juridische entiteit 
aan waarin mensen een partnerschap aangaan met andere ecologische 
levensvormen. 
 Juristen, ecologen, datawetenschappers, kunstenaars, filosofen en 
ontwerpers werkten aan de ontwikkeling van een juridisch en organisatorisch 
kader voor het ontwerp, en daarnaast zochten zij antwoorden op de vraag 

PROGRAMMATISCHE TERUGBLIK

Een belangrijke focus in het onderzoeksprogramma van 2019 lag bij de 
inhoudelijke voorbereiding en de uiteindelijke programmering van Neuhaus, 
academie voor meer-dan-menselijke kennis. Omdat de inhoudelijke uitwerking 
van dit programma al onder het hoofdstuk Publiek programma is toegelicht, 
wordt Neuhaus hier niet afzonderlijk beschreven. Verschillende thema’s uit 
de agenda van de afdeling Research, en in het bijzonder de noodzaak het 
samenleven van de mens met andere natuurlijke en artificiële levensvormen 
te bevragen en opnieuw te definiëren, vonden in publieke evenementen als 
Neuhaus en bijvoorbeeld ook in I See That I See What You Don’t See een 
uitwerking. De samenwerking met de afdelingen Programma en Agentschap 
heeft zich het afgelopen jaar verder verdiept, wat nu onder meer bij de 
voorbereiding van de Nederlandse bijdrage aan La Biennale di Venezia 2020 
tot uitdrukking komt.

Fellowship programma BURN-OUT
Exhaustion on a Planetary Scale

De afdeling Research koos BURN-OUT. Exhaustion on a Planetary Scale 
als het thema voor deze jaargang van de Call for Fellows. De editie van 2019 
bouwde voort op de call van vorig jaar en richtte zich op onderzoeksprojecten 
die in tijden van een planetaire burn-out een bijdrage leveren aan het 
bewustzijn van, de zorg voor, en de mogelijke samenlevingsvormen van 
collectieve lichamen waarin diverse soorten een plaats hebben. Hoe kunnen 
architectuur, design en digitale cultuur dit samenleven van de soorten 
ondersteunen? 
 Enerzijds kan burn-out lichamen uitputten, en processen tot stilstand 
brengen. Maar het kan ook een vertrekpunt zijn voor het bouwen van nieuwe 
structuren en relaties door verandering te bewerkstelligen. Voorbij de belangen 
van het individu en het menselijk lichaam, heeft de notie van een planetaire 
burn-out betrekking op allerlei vormen van uitputting, op ieder schaalniveau.

Het Nieuwe Instituut ontving 197 inzendingen uit landen als Australië, 
Barbados, Brazilië, China, Egypte, Ecuador, Frankrijk, Guatemala, India, 
Italië, Nederland, Oostenrijk, Peru, Roemenië, Zuid-Afrika en Zwitserland. 
Gerenommeerde wetenschappers en ontwerpprofessionals vormden de jury 
die drie fellows selecteerde. In september begonnen Dele Adeyemo, Paolo 
Patelli en Claudia Rot hun onderzoeken. 
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For the Record

In de herfst van 2018 startte een langlopend onderzoeksproject naar de 
politiek van de hedendaagse videocultuur. For the Record onderzoekt 
hoe hedendaagse videoclips een publieke ruimte vormen voor activisme, 
commercie en emancipatie. Populaire video’s maken maatschappelijke 
kwesties en verhoudingen zichtbaar, en tegelijkertijd verbeelden ze 
alternatieve werkelijkheden. Het project documenteert en reflecteert op 
de technologieën, ruimtelijk ontwerpen en vormen van representatie 
in videocultuur en live events en gebruikt publieke programma’s en 
videoproductie als de belangrijkste onderzoeksmethode.

Een breed netwerk aan scenografen, architecten, kunstenaars, filmmakers, 
muzikanten, choreografen, mediaproducenten, onderzoekers en organisaties 
is samen met het publiek bij het onderzoek betrokken. Het project startte in 
2018 met een serie live events in Rotterdam en een cross-overs programma 
in New York. In 2019 werden de edities For the Record: Performing Gender, 
For the Record: K-Pop and Digital Diasporas en For the Record: Designing 
Realities gerealiseerd.

In 2020 wordt het onderzoek in een publiek programma gepresenteerd. 
Bovendien is Het Nieuwe Instituut een samenwerking aangegaan met het 
International Film Festival Rotterdam (IFFR). Het internationale collectief 
The Ummah Chroma is uitgenodigd om op basis van hun muziekfilm As 
Told to G/D Thyself een installatie te maken die tijdens het festival wordt 
geopend en daarna van een programma wordt voorzien. Er zijn inmiddels 
ook partnerschappen gesloten met het Nederlands Film Festival en het 
Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Architecture of Appropriation
 Publicatie

De publicatie Architecture of Appropriation. On Squatting as Spatial Practice 
is de meest recente uitkomst van een meerjarig onderzoeksprogramma. 
Architecture of Appropriation benadert kraken als een architectonische 
praktijk. De kraakbeweging heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
ontwikkeling van het stedelijk weefsel en huiselijk interieur, en ontwikkelt 
nog altijd alternatieven voor een dominant marktgericht huisvestingsbeleid. 
De publicatie brengt de expertise van de kraakbeweging samen met die 
van architecten, archivarissen, onderzoekers en juristen. Zij bespreken 
onderzoeksbenaderingen, archiefpraktijken en de representatie van precaire, 
ondervertegenwoordigde en in veel gevallen gecriminaliseerde ruimtelijke 
praktijken binnen de institutionele kaders van een archief en museum.

hoe zoöps kennis kunnen verwerven over de kwaliteit van leven van de 
ecologische gemeenschap binnen hun geografische domein. Het onderzoek 
heeft geleid tot een uitgewerkt juridisch-organisatorisch format, één werkend 
prototype en een reeks ontwerpen voor instrumenten. Het Zoöp-project 
vormde tevens de context voor de bijdrage van Het Nieuwe Instituut aan  
de Ruhr Trienale 2019, nader beschreven onder de Cross-over projecten 
(pagina 50).

In 2020 wordt het project met behulp van externe financiering verder 
ontwikkeld. Onder meer met het opstellen van juridische documenten en 
de oprichting van de eerste pilot zoöps en de vorming van een Europees 
consortium.

Deelnemers waren: Ziega van den Berk, Andrei Bocin-Dumitriu, Gijs Bosman, 
Laura Burgers, Ricardo Cano Mateo, Natalie Derossi, Syne Fonk, Sjef van 
Gaalen, Lotte Geeven, Alexander Gunkel, David Habets, Ian Ingram, Vincent 
Koorstra, Sophie Krier, Anastasia Kubrak, Anne van Leeuwen, Adam Nocek, 
Marthijn Pool, Patricia Ribault, Jarl Schulp, Bianca Slieker, Debra Solomon, 
Jay Springett, Sander Turnhout, Thijs de Zeeuw. 

Matter

In maart 2019 initieerde Het Nieuwe Instituut een reeks publieke presentaties 
en een meerjarig onderzoeksproject onder de titel Matter. Daarin wordt 
de verschuivende relatie tussen design en materie verkend. Er worden 
verbindingen met materialiteit onderzocht die niet gebaseerd zijn op exploitate 
en op de veronderstelde centrale positie van de menselijke soort. Het project 
vraagt wat het betekent om te midden van een oplopende ecologische crisis 
het ontwerpen te laden met sociale en ecologische sensibiliteit. In eerder 
onderzoek richtte Het Nieuwe Instituut zich al op onderzoek naar de sociale, 
economische en culturele implicaties van materialen, als onderdeel van de 
programmalijn. De Dingen en De Materialen.

Op 12 maart vormde de Thursday Night Live! bijeenkomst Reading Matter de 
aftrap voor een reeks publieke activiteiten binnen de leerlijn Meeting Matter, 
onderdeel van Neuhaus. Daartoe behoorden: Nuclear Culture Roundtable: 
Design for the Deep Future, en Sandlab: Exploring Rotterdam’s Dependence 
on Sand. De reeks werd later voortgezet, onder meer met gesprekken, 
interviews en met een filmvertoning zoals Matter: Geological Filmmaking op 
19 december. Voor het webmagazine van het instituut werden in opdracht 
verscheidene essays geschreven. In 2020 wordt er mogelijk een presentatie 
gemaakt met werk van de MA-afdeling Social Design van Design Academy 
Eindhoven, en staat de cursus Pedagogies of the Sea gepland, gerealiseerd in 
samenwerking met Angela Rui.
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CROSS-OVER PROGRAMMA’S
 

More-than-Human Reader

In de reader is werk opgenomen van wetenschappers, filosofen, activisten, 
antropologen en onderzoekers op het gebied van wetenschap en techniek. 
Zij beschouwen in hun bijdragen de ongelijkwaardig verdeelde effecten van 
klimaatverandering en infrastructuur op de planeet, en hoe die zich voordoen 
in de ontmoetingen tussen mensen en niet-mensen. De reader is ontwikkeld 
door Het Nieuwe Instituut, de Manifesta Foundation en het General Ecology 
Project van de Serpentine Galleries.

Bijdragen van: Rosi Braidotti, Scott F. Gilbert, Anna Tsing, Elizabeth Povinelli, 
Donna Haraway, Kathryn Yusoff, Kristina Lyons, Stacy Alaimo, Joanna 
Zylinska, Silvia Federici, Paul B. Preciado, Jack Halberstam, Jason Wallin, 
Marisol de la Cadena en vele anderen.
Grafisch ontwerp: Studio Adriaan Mellegers.

Embedded Researcher bij Studio Formafantasma

In december 2018 lanceerden Het Nieuwe Instituut en de Serpentine Galleries 
een Open Call voor een ‘embedded researcher’ op het gebied van design 
bij Studio Formafantasma. De geselecteerde kandidaat, Ricardo Badano, 
melded zich in januari 2019 bij het team van Formafantasma in Amsterdam 
Het onderzoeksproject ondersteunt de voorbereiding van de expositie 
Cambium die in maart 2020 in de Serpentine Galleries in London open zal 
gaan. Cambium doet verslag van een langlopend onderzoek naar de winning, 
productie en distributie van houtproducten. In het voorjaar van 2020 is de 
voortgang van het project ook onderwerp van Thursday Night Live! Matter: 
Cambium.

Ruhr Triënnale 2019
 Workshop

Als onderdeel van de Ruhrtriennale 2019 (Bochum, Duitsland) was kunstenaar 
Jonas Staal curator van het programma Training for the Future (20-22 
september). Geïnspireerd door het Zoöp-project nodigde hij de afdeling 
Research van Het Nieuwe Instituut uit om een training te verzorgen. 75 
deelnemers namen tegelijkertijd deel aan het ontwikkelen van een praktische 
ethiek voor een samenleving waarin de mens niet meer de centrale factor is. 
De narratieve setting was een zoöp-gemeenschap drijvend op een artificieel 

Opbrengsten van het boek worden gebruikt om bij te dragen aan de 
juridische kosten van kraakgemeenschappen die met uitzetting worden 
bedreigd. De publicatie is via het webmagazine architecture-appropriation.
hetnieuweinstituut.nl van het project ook beschikbaar in digitale vorm, die vrij 
verspreid kan worden.

In 2019 waren er ook publieke programma’s in Mextropoli Mexico, National 
Architecture Conference in Melbourne, UTS Sydney, Bureau Europa en  
het symposium van de Biënnale voor Architectuur en Stedenbouw in Seoul 
(2019, zie ook Cross-over programma’s, pagina 50). 

Reading Room en Remote Reading Room

De Reading Room biedt ruimte voor gezamenlijk lezen. In diverse avonden 
wordt gepoogd de talloze talen en systemen van de wereld te ontcijferen en  
te interpreteren, ook fenomenen die zo alom tegenwoordig zijn dat ze zich aan 
duiding lijken te onttrekken. De avonden worden geleid door een kunstenaar, 
onderzoeker of ontwerper. Met een klein gezelschap deelnemers buigen 
zij zich over een concept, een tekst, een object of een beeld. In 2019 werd 
onderzocht hoe de stem, oral history, en collectieve vormen van luisteren 
gebruikt kunnen worden als een tegenwicht voor de dominantie van het 
beeld en de groeiende druk om het lichaam tentoon te stellen. Op 2 mei las 
Anna Lowenhaupt Tsing, professor in de antropologie, met behulp van een 
geluidswerk, haar tekst The Mushroom at the End of the World. 

Vertical Atlas

Vertical Atlas is een onderzoeksproject gericht op de productie van een nieuwe 
atlas die de gecompliceerde huidige techno-geografie van de wereld in kaart 
brengt. Vijf geografische zones en hun technologische en politieke grenzen 
(die elkaar niet overlappen) werden onderzocht, Het project projecteert het 
conceptuele model van the Stack, ontwikkeld door Benjamin Bratton, op de 
feitelijke geografie om zo op verschillende plekken de wirwar van conflicten 
tussen machten en naties te ontrafelen. Na een focus op Europa en Rusland in 
2018, concentreerden de bijeenkomsten in 2019 zich op Afrika (april), de Golf 
regio (augustus) en China (december). Het publieke programma manifesteerde 
zich tijdens enkele edities van Thursday Night Live! in Het Nieuwe Instituut;  
de research labs werden de dag nadien in Amsterdam gehouden.

Initiatiefnemers zijn Benjamin Bratton, Leonardo Dellanoce, Arthur Steiner 
en Klaas Kuitenbrouwer. Bij de ontwikkeling en realisatie werkte Het Nieuwe 
Instituut nauw samen met Hivos Digital Earth.

http://architecture-appropriation.hetnieuweinstituut.nl
http://architecture-appropriation.hetnieuweinstituut.nl


52 53	 Het	Nieuwe	Instituut																			Jaarverslag	2019 	 Het	Nieuwe	Instituut																			Jaarverslag	2019

ERFGOED / RIJKSCOLLECTIE  
VOOR NEDERLANDSE  
ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW

Het Nieuwe Instituut beheert met de Rijkscollectie voor Nederlandse 
Architectuur en Stedenbouw een verzameling van omstreeks 800 
archieven met daarin ca. 1,4 miljoen tekeningen en 300.000 foto’s, dia’s 
en glasnegatieven en de correspondentie van Nederlandse architecten en 
stedenbouwers. De collectie groeit nog steeds, steeds vaker met objecten  
uit het digitale tijdperk. 

Het instituut wil een zo groot mogelijk deel van dit erfgoed toegankelijk maken 
voor gebruikers. Eerdere analyses wezen uit dat een deel van de collectie 
evenwel in een slechte conditie verkeert. Grootschalige conservering en 
restauratie is vereist om ook die stukken te behouden en met het publiek te 
kunnen delen. Bovendien moet de collectie verder worden gedigitaliseerd 
en online ontsloten. Daartoe diende het Nieuwe Instituut in juni 2018 een 
subsidieverzoek in dat in het eerste kwartaal 2019 door het ministerie van 
OCW werd gehonoreerd. Het programmaplan Architectuur Dichterbij speelt 
in op het maatschappelijk belang van architectuur en stedenbouw. Daarmee 
wordt expliciet aansluiting gezocht bij de missie van het Nieuwe Instituut. Aan 
de hand van actuele ontwikkelingen wil het de publieke waardering voor de 
cultuur-maatschappelijke betekenis van architectuur, vormgeving en digitale 
cultuur verhogen. 

Op basis van dit programmaplan is voor een periode van zes jaar een bedrag 
van € 11.000.000 toegekend. Als onderdeel van de subsidiebeschikking 
is een strategische heroriëntatie geformuleerd op de erfgoedtaak van het 
Nieuwe Instituut. Deze heroriëntatie geldt als richtinggevend kader voor het 
programmaplan Architectuur Dichterbij. 

eiland in de Atlantische oceaan. De bewoners – deelnemers – werd gevraagd 
een balans te vinden tussen humanitaire noden, posthumanistische waarden, 
zoönomische zowel als materiële omstandigheden.

Klaas Kuitenbrouwer en Sjef van Gaalen schreven het scenario. 
Geluidsontwerp: Mark Bergwerff. Grafisch ontwerp: Mislav Žugaj.

8e Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture, Shenzhen China
Automata

 Presentaties
 december 2019 tot en met maart 2020

Presentatie van Automated Landscapes in Shenzhen, op uitnodiging en 
als onderdeel van de UABB, en ontwikkeld met de lokale partner Merve 
Bedir. Automata presenteerde een marathon van lezingen, performances en 
filmvertoningen waarin werd gekeken naar de verwevenheid van lichamen en 
machines binnen de hedendaagse sociale en politieke systemen. Technologie 
wordt hier niet gezien als ‘fremdkörper’, maar juist als geïntegreerd in het 
lichaam: alle lichamen worden door technologie aangeraakt.
 Automata ontstond uit een samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut en 
Nicholas Korody, die het project ook leidt. De UABB Shenzhen droeg zorg voor 
de bekostiging.

Carribean Fellowship Open Call

Het Nieuwe Instituut sloeg de handen ineen met Tilting Axis om gezamenlijk 
een fellowship aan te kunnen bieden voor gegadigden in de Caribische 
regio die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van nieuwe verbinden met 
cultuurinstellingen in Nederland. Het fellowship richt zich in het bijzonder 
op mensen die al al geruime tijd werkzaam zijn en die hun praktijk willen 
ontwikkelen rond thema’s op het gebied van architectuur, ruimtelijke praktijken, 
design of digitale cultuur. Het fellowship kan zowel vanuit het maken als vanuit 
onderzoek worden ontwikkeld. De kandidaat werkt vanuit Het Nieuwe Instituut 
en heft toegang tot de faciliteiten van de overige partners: Witte de With in 
Rotterdam en het Amsterdam Museum, De Appel en The Black Archives in 
Amsterdam. 
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in de aanbestedingsprocedure een schouw gekregen voor het maken van een 
voorstel dat begin 2020 wordt gegund, zodat al snel een groot deel van de 
collectie digitaal beschikbaar kan komen. 

In het kader van toegankelijkheid voorziet het programma Architectuur 
Dichterbij in het geschikt maken van het huidige zoekportaal voor Linked Open 
Data en daarmee voor koppelingen die mogelijk zijn met andere platformen 
en digitale collecties in Nederland en daarbuiten. In 2019 zijn er  meer dan 
10.000 objecten online geplaatst via de site van Collectie Nederland, onder 
auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tevens is de 
aanpassing van het huidige zoekportaal van Het Nieuwe Instituut gegund aan 
een partij zodat in 2020 direct kan worden begonnen met de verbetering van 
de toegankelijkheid. 
 Op de website van het Nieuwe Instituut en via sociale media 
kan iedereen meekijken bij deze grootscheepse restauratie- en 
digitaliseringsopgave.

PROGRAMMATISCHE TERUGBLIK

Architectuur Dichterbij

Eind februari 2019 is gestart met de uitvoering van de projecten die de gehele 
doorlooptijd van het programma Architectuur Dichterbij beslaan (tot en met 
2024). Ze vallen onder drie overkoepelende programmalijnen die in aansluiting 
op de domeinen van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) zijn benoemd met 
de begrippen houdbaar, bruikbaar en zichtbaar. Tevens is gestart met meer 
speculatieve, onderzoekende projecten die de strategische heroriëntatie op de 
erfgoedtaak van Het Nieuwe Instituut moeten ondersteunen.

De concrete werkzaamheden in het jaar 2019 stonden vooral in het teken van 
het inrichten van de programma-organisatie, de opstart van de projecten,  
het gunnen van diverse aanbestedingen, materiaal-technische onderzoeken, 
het formuleren van criteria voor selectie, behandeling en prioritering van te 
restaureren en te conserveren objecten en de aanpak van de omvangrijke 
digitaliseringsopgave van de collectie. 

Voor de restauratie- en conservatieopgave van de ontwerptekeningen zijn 
middels een aanbesteding drie ateliers geselecteerd. De eerste restauraties 
zijn reeds uitgevoerd en met partijen is gesproken over de redenen waarom en 
de wijze waarop we conserveren en restaureren. Binnen het programma wordt 
niet alleen gekeken naar hoe iets gerestaureerd en geconserveerd wordt, 
maar vooral waarom dit wordt gedaan. Wat maakt het belangrijk om deze 
collectie te bewaren en welk deel van de collectie moet worden meegenomen? 
De karakteristieke en intrinsieke kwaliteiten van de collectie worden zo geduid 
en versterkt, en tegelijkertijd wordt de collectie geïnterpreteerd in de context 
van actuele maatschappelijke vraagstukken en de radicale veranderingen die 
zich in onze samenleving voordoen.

Voor de bijzondere collectie Van Doesburg – een afzonderlijk project binnen 
Architectuur Dichterbij – zijn diverse materiaal-technische onderzoeken naar 
de staat van de collectie uitgevoerd en is een restauratieplan opgesteld dat 
in 2019 in uitvoering is gegaan. Ondertussen kan nog steeds worden voldaan 
aan bruikleen aanvragen, zoals de recente uitleen van diverse objecten uit de 
collectie Van Doesburg aan de Barbican Art Gallery in Londen laat zien.

Voor de restauratie van de foto’s zijn waarderingscriteria opgesteld aan de 
hand waarvan we bepalen welke foto’s we gaan conserveren en restaureren  
is gestart, en is een begin gemaakt met de registratie van de vele interessante 
en vaak nog onbeschreven foto’s in de collectie. 

Gedurende 2019 zijn in het kader van dit programma al meer dan 40.000 
ontwerptekeningen en 50.000 foto’s gedigitaliseerd. Externe partijen hebben 
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Dwars door het Archief
Lezingenprogramma
23 mei 2019

‘Debiele jongens en idiote meisjes’ was de controversiële titel van deze editie 
van Dwars door het Archief, die overigens direct was ontleend aan typeringen 
uit architectuurpublicaties van respectievelijk 1914 en 1967. Hoe ontwerp je 
woonruimte voor iemand die niet zelf zijn of haar specifieke woonbehoeften- 
of wensen kan aangeven? Hoe kan voor mensen met een verstandelijke 
beperking een veilige en stabiele woonomgeving worden gecreëerd? Waar 
hebben architecten rekening mee te houden en welke afwegingen maken ze?

Aan de hand van voorbeelden uit de archieven van de Rijkscollectie voor 
Nederlandse Architectuur en Stedenbouw schetsten verschillende sprekers 
een beeld van de ontwikkeling van de huisvesting voor mensen met een 
verstandelijk beperking. 

Dwars door het Archief
Lezingenprogramma  
12 september 2019

Onder de titel Het Buurthuis werd in Dwars door het Archief teruggekeken op 
het fenomeen van het multifunctionele gemeenschapscentrum, dat na een 
periode van verval en sluitingen inmiddels een revival beleeft. Daarmee staan 
ook de typologie en identiteit van het gebouw, de creatieve ruimte van de 
ontwerper, het opdrachtgeverschap en het achterliggende verdienmodel weer 
volop in de belangstelling. 

Met hun gevarieerde functies duiken buurthuizen onder wisselende 
benamingen en in wisselende gedaanten in de Rijkscollectie op: dorpshuizen, 
volkshuizen, wijkcentra, sociale centra, jeugdhonken en clubhuizen, wat te 
zien is aan ontwerpen uit het midden van de negentiende eeuw tot en met de 
buurthuizen van OMA en Pi de Bruijn uit de jaren 1970 en 1980.
 Naast lezingen door Pi de Bruijn, David ter Avest, Christoph Grafe 
en Leontien Leijdekkers werden er vier aansprekende en karakteristieke 
buurthuisontwerpen uit de Rijkscollectie gepresenteerd. Wat betekenen deze 
archiefstukken voor het ontwerpen van buurthuizen van vandaag?

 Acquisities

De tentoonstelling Bauhaus Lessons bood een uitgelezen mogelijkheid  
voor evaluatie van de in 2019 verworven archieven van de broers Jan en  
Cees van der Linden, die beiden aan het Bauhaus studeerden. De archieven 
werden geschonken door de IONA-Stichting, door Jan van der Linden 
in 1966 opgericht.

Beheer, behoud en ontsluiting van de collectie

Bauhaus Lessons
Tentoonstelling 
23 juli tot en met 10 november 2019

Bauhaus Lessons toonde – als onderdeel van het Neuhaus programma – werk 
van docenten en leerlingen aan het honderd jaar eerder geopende Bauhaus 
en onderwijsinstellingen die daarop geïnspireerd zijn. Er werd materiaal 
getoond uit de collectie van Het Nieuwe Instituut van Bauhausstudenten zoals 
Lotte Stam-Beese, en van docenten als Mart Stam en Johan Niegeman.

Organische Architectuur
Onderzoek en mini-symposium
12 september 2019

Een groep architecten, kunstenaars en landschapsarchitecten organiseerde 
in de periode 1970-1980 bijeenkomsten over architectuur, natuur en kunst, op 
zoek naar een nieuwe organische en ecologische benadering van architectuur. 
Ze werden onder andere geïnspireerd door Rudolf Steiner (1861-1925), 
grondlegger van de antroposofie, en door ideeën over de samenhang der 
kunsten. Ze zochten naar nieuwe ontwerpbenaderingen die een antwoord 
konden bieden op de zorgen over het milieu en het gebrek aan verbinding 
tussen mens en natuur; een thematiek die nu opnieuw actueel is.
 Met hun studiegroep ‘Architectuur en Antroposofie’ behoorden zij 
tot de pioniers van duurzaam en gezond bouwen in Nederland en waren 
ze betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de eerste ecologische 
woonwijken in Nederland. Het hoofdkantoor van de ING Groep (1980-1984),  
de voormalig Nederlandsche Middenstandsbank (NMB), van Alberts en Van 
Huut gold als de grote doorbraak van de organische architectuur in Nederland.
Tijdens het mini-symposium werd aan de hand van vier thema’s (de 
integratie der kunsten, natuur & ecologie, zintuigen & participatie, en sociale 
ecologie) gesproken over wat organische architectuur betekende, wat de 
inspiratiebronnen waren, waar de werken toe hebben geleid en wat daar 
enkele decennia later de betekenis van is. Van een aantal betrokkenen 
hoopt Het Nieuwe Instituut werk te acquireren. Het symposium werd mede 
georganiseerd om grip te krijgen op het aangeboden materiaal en op de 
manier waarop dit binnen het verzamelbeleid van Het Nieuwe Instituut past.
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Het Nieuwe Instituut werkt internationaal onder meer samen met het CCA in 
Montreal en op nationaal niveau is het instituut partner in het Netwerk Digitaal 
Erfgoed. Het instituut was in 2019, wegens het belang dat het hecht aan 
kennisontwikkeling binnen iPRES, ook sponsor van het evenement.

Beheerdossierproject

Naar aanleiding van het frequent opduiken van bijzondere bepalingen in 
bruikleen- en schenkingscontracten startte in 2018 het beheerdossierproject. 
Het project moest een optimale registratie en administratie van de archieven 
in de collectie helpen realiseren. Iedere ADLIB-gebruiker moet zo toegang 
krijgen tot de beheerdossierinformatie met betrekking tot de juridische 
contracten en de bijzondere bepalingen daarin. 
Eind 2019 waren maar liefst 1063 juridische documenten gedigitaliseerd door 
DATASCAPE en gekoppeld in ADLIB, waarmee het project is afgerond. Alle 
betrokken medewerkers volgden een eenmalige training. 

Open Archief
 

In een samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid zijn 
makers en erfgoedinstellingen met elkaar in gesprek gegaan over het belang 
van creatief hergebruik van erfgoed en het beschikbaar stellen van online-
collecties. Via een Open Call werden begin 2019 drie makers – Oana Clitan, 
Guy Köningstein en Donna Verheijden – geselecteerd om te experimenteren 
met de mogelijkheden van digitale erfgoedcollecties. De kennis op creatief, 
technisch en auteursrechtelijk gebied die tijdens dit talentontwikkelingstraject 
werd opgedaan, is gedeeld via de projectwebsite Open Archief [link maken 
naar www.openarchief.com] die is ontworpen door Marius Schwarz. Tijdens 
de Dutch Design Week 2019 werd het project in het Van Abbemuseum 
gepresenteerd.

Cor de Wit, overleden in 2018, was zowel architect als publicist. Het 
Nieuwe Instituut verwierf zijn multomappen met (kopieën van) knipsels, 
correspondentie, foto’s, ansichtkaarten et cetera: een weerspiegeling van  
de diverse interessegebieden van De Wit en van zijn netwerk.

Beat Strasser, architect in ruste te Duitsland, bood enige honderden glasdia’s 
in zwart wit aan die Berlage gebruikte voor zijn lezingen. Dit unieke materiaal 
is in de collectie opgenomen.

Verscheidene bruikleencontracten waren van toepassing op het in 1976 
verworven Van Eesteren archief. Deze bruikleencontracten zijn inmiddels 
opgeheven en op 4 juli 2019 is de bruikleen omgezet in een schenking van  
het gehele archief, inclusief de boekerij die circa 5500 publicaties bevat. 

Bibliotheek

De bibliotheekcollectie groeide in 2019 met circa 750 boeken en circa  
700 artikelen. Een groot deel van deze artikelen is afkomstig uit  
het archief van MVRDV. Dit bibliotheek telt momenteel ruim 70.000 boeken  
en 80.000 artikelen.

Digitalisering

In 2019 is het structureel digitaliseren van de correspondentie van een aantal 
belangrijke architecten gecontinueerd, waaronder de brieven van J.J.P. Oud, 
K.P.C. de Bazel en een deel van de brieven van H.P. Berlage. Ook startte 
een pilotproject voor het digitaliseren van dia’s, onder meer het uitgebreide 
dia-collectie van Jan Voorberg en de collectie van het Architekten Kollektief 
Heijdenrijk Amersfoort. Verder is een grote collectie glasnegatieven van  
J.M. van der Mey op hoge resolutie gedigitaliseerd.
 Eind oktober 2019 waren al zo’n 55.000 stukken gedigitaliseerd. 
Daaronder een aantal belangrijke archieven dat dit jaar integraal werd 
gedigitaliseerd zoals het archief van F.A. Eschauzier, de Nederlandse 
Betonmaatschappij BATO, A. Bodon en A.H. Zinsmeister. 

iPRES

Op 20 september 2019 bezocht een groep erfgoedprofessionals Het Nieuwe 
Instituut in het kader van het Professional Visits Programme van iPRES, de 
internationale conferentie over digital preservation. 
 Deelnemers maakten in Rotterdam kennis met de activiteiten gericht 
op duurzame toegankelijkheid, zoals het onderzoek ‘Between Creators and 
Keepers’ en het inrichten van een e-depot.
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Bruiklenen

Museum Boijmans Van Beuningen 

Aan het begin van 2019 vierde Museum Boijmans Van Beuningen het 
honderdste geboortejaar van het Bauhaus met de expositie nederland <> 
bauhaus – pioniers van een nieuwe wereld (9 februari tot en met 26 mei 
2019). Ruim zeventig objecten uit de Rijkscollectie van Het Nieuwe Instituut 
werden uitgeleend, waaronder werk van Lotte Stam-Beese, Mart Stam, Johan 
Niegeman, Cornelis van Eesteren en Mathieu Lauweriks, en bijvoorbeeld  
ook zestien kunstwerken, tussen 1940 en 1950 gemaakt door leerlingen van 
het IvKNO waar Niegeman toen hoofddocent en Stam directeur was. 

Design Museum Den Bosch

Werk van onder andere Joost Baljeu, Kho Liang Ie, Carel Weeber en Jaap 
Bakema uit de collectie van Het Nieuwe Instituut was vanaf 23 maart te zien 
in het Design Museum in Den Bosch, als onderdeel van de tentoonstelling 
Modern Nederland 1963-1989. Daarin werd met name de rol van de overheid 
als opdrachtgever van modern design belicht.

Het Rijksmuseum

Voor een kleine presentatie rond Vilmos Huszár binnen de vaste collectie-
presentatie leende Het Nieuwe Instituut het schaalmodel van de Euromast  
van Bakema uit. Ook werd er een tekening van Huszár en een affiche van 
Johan Niegemann in bruikleen gegeven. Deze bruiklenen, te zien van 6 mei tot 
en met 30 november 2019, maakten deel uit van de langdurige samenwerking 
tussen Het Nieuwe Instituut en het Rijksmuseum.

Study Centre

De omgekeerde vrouw

In het kader van Internationale Vrouwendag nodigde Het Nieuwe Instituut in 
de periode van 5 tot 8 maart 2019 zijn bezoekers uit mee te werken aan het 
Gesamtkunstwerk De omgekeerde vrouw. Met deze interventie wilde  
het de man-vrouw verhoudingen binnen het architectonische onderzoeks- en 
werkveld zichtbaar en bespreekbaar maken.

Medewerkers en bezoekers van het Study Centre onderwierpen de 
boekencollectie aan een interventie. Alle boeken die zijn geschreven door 
mannelijke auteurs, of boeken die een man als onderwerp hebben, werden 
omgekeerd in de kasten geplaatst. Aan het eind van de week bleven alleen  
de boeken die over vrouwelijke architecten of ontwerpers gaan, of boeken  
van een vrouwelijke auteur, met hun rug zichtbaar in de kast staan. 

That Exhibition that Happened in the Corridor:  
Approaching Architectural Knowledge(s) Otherwise

Studenten en onderzoekers van de TU Delft waren betrokken bij dit 
experimentele project dat alternatieve perspectieven op diversiteit en gelijkheid 
in architectuuronderwijs en -praktijk onderzocht.  
 In een wereld van levendige, rijke diversiteit (en onrechtvaardigheid) 
zijn veel perspectieven nauwelijks vertegenwoordigd. De gebruikelijke 
architectuurgeschiedschrijving belicht slechts een klein fragment van het grote 
verhaal. That Exhibition that Happened in the Corridor toonde de verborgen 
verhalen; eerst in de gang van de afdeling Architectuur aan de TU Delft en 
vervolgens op de bovenste verdieping van het Study Centre in Het Nieuwe 
Instituut.

Groepen en bezoekers

Elk jaar ontvangt het Study Centre omstreeks 3.000 studenten en 
onderzoekers. Daarnaast zijn er veel groepen die materiaal komen bekijken of 
rondgeleid worden. Een deel van de bezoeken wordt georganiseerd in dialoog 
met collega’s van verschillende afdelingen binnen Het Nieuwe Instituut. 
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Architecture & Democracy
Colloquium en congres
25 april en 21 november

Architecture & Democracy is een nieuw PhD-onderzoeksprogramma, opgezet 
met de TU Delft, dat zich in 2019 manifesteerde met twee publieksevents: 
een colloquium in het voorjaar en een onderzoekscongres in het najaar. Het 
PhD-colloquium, bijgewoond door peer reviewers Isabelle Doucet (hoogleraar 
Chalmers universiteit Göteborg) en Paul Vermeulen (architect en hoogleraar 
TU Delft) leidde tot de aanstelling van twee nieuwe PhD-onderzoekers:  
Burcu Köken en Inigo Cornago Bonal. 
 Het zesde Bakema-congres was gewijd aan Architecture & Democracy 
1965-1989: Urban Renewal, Populism and the Welfare State. Gedurende twee 
dagen presenteerden zo’n twintig onderzoekers uit binnen- en buitenland 
hun nieuwste onderzoeken. De proceedings van het congres zijn ‘open 
access’ beschikbaar via de website. Het congres in Delft en Rotterdam werd 
afgesloten met een keynote van Esra Akcan, verbonden aan Cornell University 
in NY en auteur van het boek Open Architecture, Migration, citizenship and the 
urban renewal of Berlin Kreuzberg. 

The Critical Visitor

Andere activiteiten van het Jaap Bakema Study Centre betreffen een speciaal 
gastonderzoekerschap van Dirk van den Heuvel, hoofd van het JBSC, aan 
de Monash University in Melbourne. Hij verbleef daar een maand om zich te 
richten op diversiteit en inclusiviteit in architectuur. Aansluitend is het project 
The Critical Visitor geformuleerd, ondersteund door een subsidie van NWO 
Smart Culture en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Universiteit 
Leiden, de Reinwardt Academie, de TU Delft en vijftien andere partners 
uit het veld. The Critical Visitor richt zich op vraagstukken van diversiteit 
en inclusiviteit in museologie en archiefstudies, en biedt onder meer twee 
PhD-posities naast field labs, archive interactions voor artistiek onderzoek 
en een ‘queer salon’ serie. Het project zal vijf jaar lopen en onder meer 
publieksprogramma’s, publicaties en beleidsadviezen voortbrengen.

JAAP BAKEMA STUDY CENTRE

Het Jaap Bakema Study Centre (JBSC), opgericht eind 2013 in 
partnerschap met de TU Delft, richt zich op internationaal wetenschappelijk 
onderzoek gerelateerd aan de Rijkscollectie van Het Nieuwe Instituut. De 
wetenschappelijke adviesraad wordt gevormd door Prof. dr. Tom Avermaete 
(ETH Zürich), 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). 

Het Jaap Bakema Study Centre realiseerde onder meer twee tentoon-
stellingen, twee publicaties, en diverse publieke events. Een beschrijving van 
de tentoonstellingen Habitat: Expanding Architecture en Animal Encounters, 
beide ontwikkeld vanuit het JBSC, is terug te vinden in het hoofdstuk Publiek 
programma.

Art on Display 1949-69

Samen met het Calouste Gulbenkian Museum in Lissabon werd de 
tentoonstelling Art on Display 1949-69 gerealiseerd, die na de première in 
Lissabon in 2020 naar Rotterdam komt. Tentoonstelling en catalogus belichten 
de wijze waarop architecten tentoonstellingen ontwerpen. Aan de hand van 
iconische voorbeelden – Aldo vabn Eyck, Alison en Peter Smithson, Franco 
Albina, Carlo Scarpa, en Lina Bo Bardi – wordt het publiek bekend gemaakt 
met radicale en poëtische manieren waarop kunst tentoongesteld kan worden. 

De opening in Lissabon ging vergezeld van een publieksseminar, waarvoor 
werd samengewerkt met de Architectuur Triënnale van Lissabon. Speciale 
gasten waren Wouter Davidts (criticus en hoogleraar aan de RU Gent),  
en Ippolito Pestellini Laparelli (architect en partner OMA). 

Habitat: Expanding Architecture
Archiefgesprekken
3 februari en 24 februari

 In het kader van de tentoonstelling Habitat: Expanding Architecture
die eind 2018 opende (zie ook pagina 37), zijn twee archiefgesprekken 
georganiseerd: de eerste rond de ontwikkeling van de Delftse buitenwijk 
Tanthof waar een geheel nieuwe manier van ecologisch stedenbouwkundig 
ontwerpen werd geïntroduceerd, en de tweede over het bijzondere werk van 
Pjotr Gonggrijp en Frits Palmboom. Behalve nieuwe kennis over deze tijd 
en ontwerppraktijk, leidden deze gesprekken ook tot nieuwe, bescheiden 
acquisities voor de rijkscollectie. 
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AGENTSCHAP VOOR  
ARCHITECTUUR, DESIGN EN  
DIGITALE CULTUUR 

Agentschap vervult de rol van verbinder tussen het Nederlandse ontwerpveld 
en een (jnter)nationaal en regionaal werkveld waarin overheden, maatschap-
pelijke organisaties, kennis-en cultuurinstellingen, biënnales en festivals, 
curatoren en onderzoekers opereren. Daartoe ontving Het Nieuwe Instituut 
een specifieke opdracht van het ministerie van OCW met internationalisering, 
talentontwikkeling, statelijke presentaties en marktverruiming als de 
belangrijkste instrumenten. 

Nederlandse ontwerpers krijgen via de diverse activiteiten van Agentschap 
de kans zich te presenteren op verschillende internationale podia en 
internationale curatoren, ontwerpers en onderzoekers te ontmoeten. Dat 
laatste gebeurt veelal via het Internationale Bezoekers Programma (IBP). 
Het cross-overs programma maakt de internationale uitwisseling van trans- 
en multidisciplinaire kennis mogelijk. Daarnaast vervult het Agentschap een 
coördinerende rol binnen de infrastructuur die Nederland kent op het gebied 
van internationalisering, bijvoorbeeld met de adviesfunctie voor ontwerpers die 
in het buitenland willen werken. 

Naast internationalisering werkt Agentschap ook aan de ontwikkeling van 
regionale programma’s en projecten. Dit vanuit het besef dat veel ruimtelijke 
en maatschappelijke opgaven op regionaal en lokaal schaalniveau worden 
aangegaan. Agentschap werkt veelal samen met de afdelingen Programma, 
Erfgoed en Research, en met externe partners als ambassades, gemeenten, 
provincies, ministeries, Dutch Culture, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
en kennisinstituten wereldwijd. 

De wisselwerking binnen het instituut groeit. Een IBP-bezoek van curatoren 
van de Architectuur Biënnale in Seoul – SBAU – leidde bijvoorbeeld in 2019  
tot de uitnodiging aan de afdeling Research om rond het eerdere onderzoek 
en het boek Architecture of Appropriation een symposium vorm te geven  
als onderdeel van de openingsweek van de biennale. Het onderzoek  
van fellow Malique Mohamud naar de avondwinkel als plek voor culturele 
productie, werd door de Nederlandse ambassade in Brussel herkend  
als relevant voor de Belgische context en leverde de uitnodiging op voor  
een vervolgonderzoek in Brussel. 

ERFGOEDSUBSIDIE BEHUIZING

Met ingang van 2017 is Het Nieuwe Instituut belast met beheer van museale 
cultuurgoederen oftewel de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en 
Stedenbouw op grond van de Erfgoedwet. Het Nieuwe Instituut is daarnaast 
belast met de huisvesting van het instituut die per 2017 eveneens onder de 
Erfgoedwet valt. 
 In het kader van de Erfgoedwet wordt Het Nieuwe Instituut structureel en 
voor een onbepaalde tijd gesubsidieerd.  
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PROGRAMMATISCHE TERUGBLIK

Informatie- en coördinatiepunt

Het Nieuwe Instituut fungeert als aanspreekpunt voor internationale 
professionals, organisaties, beleidsmakers en marktpartijen die belangstelling 
hebben voor het Nederlandse ontwerpveld. Daarnaast is het instituut ook 
onderdeel van een groeiend netwerk van experts en partners die een 
meerwaarde bieden voor de internationale kennisuitwisseling. 

Het Nieuwe Instituut ontwikkelde in dit verband de International Clinic. 
Tijdens maandelijkse informatiebijeenkomsten kregen ontwerpers advies 
over de mogelijkheden en praktische kanten van internationaal werken en 
ondernemen. Dat gebeurde in individuele gesprekken en in thematische 
bijeenkomsten, bijvoorbeeld over de implicaties van Brexit voor de ontwerp-
praktijk en de rol van de Nederlandse ambassades en consulaten. Om 
ontwerpers meer inzicht te geven in de diverse ondersteuningsmaatregelen 
startten Het Nieuwe Instituut en het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat met de inrichting van een online tool waarin alle financiële en niet-
financiële regelingen voor de creatieve industrie in kaart worden gebracht.  
In 2020 is deze tool voor het veld beschikbaar.

Talentontwikkeling

Het Nieuwe Instituut geeft op diverse manieren invulling aan zijn opdracht 
op het gebied van talentontwikkeling: als opdrachtgever, als digitaal platform 
voor alle ontwerpers met wie we gewerkt hebben, als onderzoeksinstituut 
waar fellows zich aan kunnen verbinden, als verbinder tussen opdrachtgevers, 
opgaven en ontwerpers en als podium voor events en kritische reflectie op 
talentontwikkeling.

The Common Inn
Event
18 april 2019

The Common Inn bood een gedeelde ‘motel’ ruimte voor presentaties van, 
gesprekken over, performances door en reflecties op talent. Daar troffen 
makers, denkers, belangstellenden en publiek elkaar. Voor dit evenement is 
samengewerkt met curatoren en scenografen Simon Becks en Jules van den 
Langenberg. Meer dan 75 ontwerpers, architecten en kunstenaars herkenden 
zich in de Call for Anyone and Everything, die makers en denkers uitnodigde 
een project of idee in te sturen om te presenteren, uit te proberen of anderszins 
publiek te maken (Zie ook Programma, pagina 38).

 De aanvullende opdracht om de Nederlandse inzending voor de 
Triënnale in Milaan te verzorgen is een derde voorbeeld. Het instituut kreeg 
deze opdracht op grond van zijn ervaring in Venetië en enkele recente 
tentoonstellingen waarin ontwerp verbonden werd met maatschappelijke 
urgenties. De opdracht bood (Nederlandse) ontwerpers een platform in 
Milaan, passend binnen de opdracht van marktverruiming. En ten slotte was 
de opdracht rond talentontwikkeling – eveneens bij Agentschap belegd – 
aanleiding om stil te staan bij onze eigen rol als opdrachtgever. Het is  
niet zozeer onze rol almaar nieuw talent te signaleren; veeleer gaat het erom 
interessante ontwerpopdrachten te verstrekken, en een context te creëren 
waarin gereflecteerd kan worden op talent. Daarmee is talentontwikkeling 
van een sectorale taak verschoven naar een institutionele praktijk die alle 
afdelingen van het instituut raakt.
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Transnational Workshop: Designing Convivial Futures
Workshop, gesprek
1 t/m 4 oktober 2019, Amsterdam en Rotterdam

Het Research Center for Material Culture (RCMC) en Het Nieuwe Instituut 
brachten activisten, kunstenaars, ontwerpers, stedenbouwkundigen en 
onderzoekers uit Zuid-Afrika, Brazilië, Suriname en Nederland samen rond de 
vraag hoe een meerstemmige toekomst voor multiculturele samenlevingen 
zoals in Amsterdam, Rotterdam en Kaapstad eruit kan zien. Designing 
Convivial Futures heeft een stedelijke focus en tegelijkertijd een transnationaal 
bereik. De workshop had plaats in het kader van het programma SEE (2019-
2020) dat bestaat uit workshops, een urban design studio en gesprekken die 
zowel in Kaapstad (Zuid-Afrika), als in Nederland plaatsvinden en betrekking 
hebben op de toekomst van het leven in een postkoloniale stad. SEE is 
geïnitieerd en ontwikkeld door Zahira Asmal (The City) in samenwerking met 
Zuid-Afrikaanse partners en de Nederlandse partners Research Centre for 
Material Culture en Het Nieuwe Instituut en wordt mede mogelijk gemaakt met 
steun van DutchCulture en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. 

Frames of Resistance
Symposium 
6 september 2019, Architectuur Biënnale Seoul (SBAU)

In 2019 bracht de directie en het curatorial team van Seoul Biennal for 
Architecture and Urbanism een bezoek aan diverse ontwerpers in Rotterdam 
en Het Nieuwe Instituut. Dat leidde tot het symposium Frames of Resistance 
dat Het Nieuwe Instituut organiseerde tijdens het openingsweekeinde van de 
biënnale in samenwerking met de SBAU en de Nederlandse Ambassade in 
Seoul. De conferentie maakte deel uit van de thematische tentoonstelling in 
het Dongdaemun Design Plaza in Seoul. 

De titel van het evenement, Frames of Resistance, was geïnspireerd door het 
langlopende onderzoeksproject Architecture of Appropriation van Het Nieuwe 
Instituut. Dit onderzoek sloot aan bij de primaire focus van SBAU – namelijk 
het nadenken over nieuwe manieren om de stad vorm te geven als een 
collectief project, en het recht op betaalbaar wonen, werken en leven.
 Deelnemers aan het symposium waren Maitham Almubarak en Batool 
Shaikh (Studio Anne Holtrop), Paco Bunnik (hoofdstedenbouwkundige van 
Amsterdam), Minsuk Cho (Mass Studies), Tjeerd Haccou (oprichter Space 
& Matter), Beth Hughes (curator thematische tentoonstelling SBAU), Jere 
Kuzmanic (Stealth Unlimited en contribuant Architecture of Appropriation), 
Hyungmin Pai (directeur SBAU 2017), Bas Princen (fotograaf), Andreas Ruby 
(directeur van het Schweizerisches Architekturmuseum), Francisco Sanin 
(mededirecteur SBAU), Kyungsub Shin (fotograaf), Haewon Shin (architect) en 
Katía Truijen (senioronderzoeker, Het Nieuwe Instituut).

Op het webmagazine talent.hetnieuweinstituut.nl wordt in een serie interviews 
en essays van makers en denkers gereflecteerd op diverse aspecten van 
talentontwikkeling: van de rol die onderwijs speelt en de manier waarop 
subsidies zijn georganiseerd tot de zorg voor buitenlandse studenten na 
hun studie. Doel van deze reflecties is dominante ideeën over talent en 
talentontwikkeling ter discussie te stellen en de uitkomsten vervolgens te  
delen met beleidmakers. 

Redesigning the Designer 
Event
22 november 2019

In het licht van Neuhaus organiseerde Het Nieuwe Instituut de onderwijs-
bijeenkomst Redesigning the Designer. Lectoren, docenten en 
opleidings  coördinatoren uit het kunstonderwijs reflecteerden op het 
‘herontwerpen van de ontwerper’ en de mogelijke manieren waarop  
‘meer-dan-menselijke kennis’ zou kunnen landen in een toekomstig curriculum. 
Vier van de zeven leerlijnen uit Neuhaus fungeerden als handvatten voor  
het congres: Meeting Matter, Time Worlds, Collective Bodies en  
Multispecies Urbanism.

Marktverruiming

De reizende academie
Programma

Om de uitwisseling met internationale experts een verdere impuls te geven en 
de relaties met het netwerk van diplomatieke posten in Europa te versterken, 
ontwikkelde Het Nieuwe Instituut in 2019 – in afstemming met enkele posten 
– een nieuw initiatief: de reizende academie. Doel is om op basis van een 
gezamenlijke agenda lokale, regionale en internationale onderwerpen op 
het terrein van cultuur te verbinden, te stimuleren en mogelijkerwijs uit te 
voeren. Aanvullend op de cross-overprojecten van de afdeling Research die 
zich meer op het academische veld richten, staat bij de reizende academie 
artistiek onderzoek en de uitwisseling van informele kennis in relatie tot 
maatschappelijke urgenties centraal. Zo komt hopelijk een duurzame, 
internationale dialoog op gang, wordt er kennis gedeeld die leidt tot andere 
inzichten, zullen zich nieuwe netwerken vormen, waarmee uiteindelijk ook 
de positie van het (Nederlandse) ontwerpveld wordt versterkt. De academie 
beoogt zowel internationalisering als talentontwikkeling. In 2020 gaat de 
academie in een aantal Europese steden van start. 

http://talent.hetnieuweinstituut.nl


70 71	 Het	Nieuwe	Instituut																			Jaarverslag	2019 	 Het	Nieuwe	Instituut																			Jaarverslag	2019

Dalang Fever 3, How data can empower a migrant society
Presentatie
21 december 2019 t/m 3 maart 2020,  
Architectural Biennial Shenzhen, China

De presentatie Dalang Fever 3 – How data can empower a migrant society, 
samengesteld door curator Linda Vlassenrood, was de bijdrage van Het 
Nieuwe Instituut en het International New Town Institute (INTI) aan de achtste 
editie van de architectuurbiënnale in Shenzhen. Dalang Fever 3 bestond uit 
een onderzoek, een tentoonstelling en een vierdaagse workshop. 

Het onderzoek behelsde het ophalen van kwalitatieve, kwantitatieve en 
informele data over de vragen en behoeften van anonieme migranten 
woonachtig en werkzaam in Dalang Fashion Valley in Shenzhen. Dalang is 
een een ongeplande optelsom van urban villages en fabrieksterreinen. Het 
ophalen van data – bestaande uit veldwerk en het lanceren van een applicatie 
op basis van blockchain technologie – gebeurde in samenwerking met de 
non-profit organisatie Shanzhai City uit Shenzhen / Hong Kong. Een synopsis 
van het dataonderzoek werd in een ruimtelijke installatie – vormgegeven 
door Koehorst in ’t Veld – op de biënnale gepresenteerd. Het onderzoek 
vormde de basis voor een workshop met een multidisciplinair ontwerpteam 
uit Nederland en China. Dit team benoemde op basis van de opgehaalde 
data verschillende ruimtelijke, maatschappelijke, organisatorische en digitale 
vraagstukken en formuleerde ontwerpvoorstellen voor mogelijke oplossingen 
en vervolgstappen. 

I See That I See What You Don’t See 
 Tentoonstelling
 1 maart t/m 1 september 2019, Milaan, Italië
 5 oktober t/m 29 december 2019, Rotterdam

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
verzorgde Het Nieuwe Instituut de Nederlandse bijdrage aan de XXII Triennale 
di Milano. Met het thema Broken Nature: Design Takes on Human Survival, 
onderzocht Paola Antonelli als hoofdcurator van de triënnale welke rol design 
kan spelen bij het herstellen van de relatie tussen de mens en zijn omgeving, 
in zowel natuurlijke als sociale ecosystemen. De Nederlandse bijdrage  
I See That I See What You Don’t See reageerde op dit overkoepelende thema 
met een presentatie over onze relatie tot duisternis. Met werk van Nederlandse 
en internationale ontwerpers, makers, kunstenaars en onderzoekers werd de 
invloed van dit fenomeen op menselijke en niet-menselijke actoren onderzocht. 
Centraal stond de ontwerper die zich op onderzoekende wijze buigt over 
ontwikkelingen die inmiddels een planetaire schaal hebben gekregen. 
Deze schaal vraagt om een nieuwe werkwijze en brengt tegelijk een nieuwe 
verantwoordelijkheid en positie voor de ontwerper met zich mee.

New Material Award 2018 
Tentoonstelling, symposium
9 t/m 14 april 2019, Milaan, Italië; 6 juni 2019, matériO, Praag, Tsjechië; 
10 mei t/m 13 oktober 2019, Schaudepot Vitra, Weil am Rhein, Duitsland

De New Material Award, een tweejaarlijkse prijs voor nieuwe innovatieve en 
duurzame materialen, wordt uitgereikt in samenwerking met Stichting DOEN 
en Fonds Kwadraat. De expositie met 15 genomineerde projecten van 2018 
kreeg in 2019 een vervolg in het Schaudepot van Vitra, nadat de expositie 
eerst tijdens de Salone del Mobile op de locatie Alcova werd getoond. 
Materialenbibliotheek matériO in Praag nodigde drie genomineerden (Basse 
Stittgen, Daria Birkyukova en Telesilla Bristogianni) uit om over hun werk 
te vertellen tijdens hun conferentie over de circulaire economie Sketch the 
Change.

Bovensectoraal programma Nederland-België
 Uitwisseling en event
 November 2019

Het Nieuwe Instituut participeert inhoudelijk in diverse programma’s die 
door ambassades worden geïnitieerd, bijvoorbeeld in het kader van de 
bovensectorale middelen Nederland-België 2019. Malique Mohammud 
(Concrete Blossom) maakte een interactieve installatie/performance in de 
vorm van een avondwinkel als vervolg op het onderzoek dat hij deed als fellow 
bij Het Nieuwe Instituut.

Het instituut organiseerde in dit verband ook een derde uitwisseling 
tussen Nederlandse en Vlaamse architecten, Promising Young Architects. 
Voortbordurend op het thema van de eerder uitwisseling in België – 
hergebruik van modernistisch erfgoed – richtte het programma zich dit 
keer op de omgang met geheugen en geschiedenis in grootschalige 
stedelijke vernieuwingsprojecten, en meer specifiek in Rotterdam Zuid. In 
een tweedaags programma maakten de deelnemers kennis met enkele 
projecten en de vraagstukken in Rotterdam-Zuid, onder meer tijdens een 
stadswandeling en via presentaties van onder andere Jan Konings en Ahmed 
Abdillahi, OMA en Vitibuck Architects. In een workshop bogen de architecten 
zich vervolgens over een specifieke case in de wijk Carnisse.
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Buitenlandse bezoekers 2019  Doelstelling 1  Doelstelling 2 Overige Totaal

      landen

Meerdaagse bezoekers  64 1 5 70

Dagbezoekers  31 12 7 50

Totaal aantal buitenlandse bezoekers  95 13 12 120    

Prestatieverantwoording Internationaal Bezoekersprogramma

Ambasseade

Naam instelling Naam gast(en) Type activiteit (Sub)

discipline

Land Bedrag 

Seoul Biennale for 

Architecture and Urbanism 

(SBAU) 2019

Directeuren Jae Yong Lim, 

Francisco Sanin, curatoren 

Dongwoo Yim, Rafael Luna, 

Sangki Choe, Beth Hughes

oriëntatiebezoek 

tentoonstelling biennale 

Architectuur Zuid-Korea, 

Italië, 

Verenigd 

Koninkrijk en 

Verenigde 

Staten

€ 11.136

Ambassades Cyprus, 

Griekenland, Turkije

Architecten Andreas 

Papallas, Sophia Vyzoviti, 

Burak Askiliskender, Kamil 

Güley

locatiebezoeken, 

expeetmeetings, conferentie

Architectuur Cyprus, 

Griekenland, 

Turkije

€ 5.387

MAD Museum NY, Museum 

of Design Atlanta, The 

Wolfsonian–FIU Miami, Mint 

Museum NC, Cranbrook Art 

Museum Detroit /Consulaat 

NY, Ambassade Beijing, 

Dutch Culture

Dept. Director Curatorial 

Affairs Elissa Auther, 

Executive Director Laura 

Flusche, senior curator 

Silvia Barisione, senior 

curator Annie Carlano, 

senior curator Laura Mott/

Dean Design Faculty CAFA 

Beijing Song Xiewei, curator/

lecturer Mengdi Xie – CAFA 

Beijing, independent curator 

Aric Chen, journalist Cheng 

Ai, Huang Hairong Curator 

Guangdong Museum of Art, 

Guangzhou, curator Red  

Dot Design Museum Xiamen 

Su Nan 

bezoek Dutch Design Week, 

Het Nieuwe Instituut, Design 

Museum, Textielmuseum

Design Verenigde 

Staten, 

China

€ 1.812

Sumof21 Academy Directeur Sumof21 Academy 

Tiaan Ras

expertmeetings educatieve 

modellen

Design Zuid Afrika € 1.637

Cooper Hewitt Smithsonian 

Design Museum NY 

Curator Cynthia Smith studiebezoek voorbereiding 

tentoonstelling 

Multi-

disciplinair

Verenigde 

Staten

€ 1.899

Om de urgentie van het thema ook buiten de context van de Triënnale onder 
de aandacht te brengen, hernam Het Nieuwe Instituut de presentatie uit Milaan 
in een nieuwe enscenering in Rotterdam. 

Internationaal Bezoekersprogramma

Het Internationaal Bezoekersprogramma (IBP) is al jaren een waardevol 
instrument voor internationale uitwisseling. Professionals uit de disciplines 
architectuur, design, en digitale cultuur krijgen de mogelijkheid om gedurende 
een bezoek aan Nederland kennis te maken met de werkwijze van het 
Nederlandse ontwerpveld. Nederlandse ambassades dragen bezoekers 
voor, Het Nieuwe Instituut nodigt zelf gasten uit gerelateerd aan het eigen 
programma en culturele organisaties in Nederland kunnen via de Open Call 
een aanvraag doen.

Bezoekers zijn afkomstig van over de hele wereld, met een geografische focus 
op de volgende landen die binnen het Internationaal Cultuurbeleid 2017 – 
2020 vastgesteld zijn: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Egypte, 
Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Marokko, Rusland, Suriname, Turkije, 
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea. 
 In 2019 heeft Het Nieuwe Instituut 31 meerdaagse bezoeken gerealiseerd 
voor in totaal 70 bezoekers. Vijf bezoeken (met 23 gasten) werden gerealiseerd 
op verzoek van de Nederlandse ambassades. Deze bezoeken kenmerken zich 
door de deelname van gemiddeld grotere delegaties die gedurende drie tot 
vier dagen een intensief programma doorlopen. In 2019 werd samengewerkt 
met de posten in New York (2 bezoeken, 6 gasten), Cyprus/Turkije/Griekenland 
(1 bezoek, 4 gasten), Zuid-Korea (1 bezoek, 6 gasten), China (6 gasten) en 
Zuid-Afrika (1 bezoek, 1 gast).
 Tien meerdaagse bezoeken werden in aansluiting op de eigen 
programmering van Het Nieuwe Instituut georganiseerd. Deze 
bezoekersprogramma’s worden georganiseerd door de desbetreffende 
afdeling in samenwerking met Agentschap en bestrijken gebruikelijk één tot 
drie dagen. Daarnaast werd er nog één meerdaags bezoek georganiseerd op 
verzoek van een collega-instelling. In totaal namen 28 gasten deel. 
 Via de Open Call regeling werden nog vijftien bezoeken gerealiseerd 
voor negentien gasten. Deze bezoeken werden georganiseerd door de 
partnerinstellingen. Ook werden er vijf dagprogramma’s (bezoeken door 
diverse organisaties aan Het Nieuwe Instituut) georganiseerd voor in totaal 50 
gasten.
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Afrovibes Festival Curator Ingrid Masondo workshop/meetings Design Zuid-Afrika € 2.472

Stichting MU Curator, researcher Jo Wei Bio Art & Design Expositie 

en Award 

Design China € 2.000

Waag Researcher/programmeur/

hacker Stefania Druga

hackathon ‘AI AI Barbie’, 

lezing

Digitale 

Cultuur

Verenigde 

Staten

€ 2.485

Nederlands Film Festival 

(NFF)

Moleculair-celbioloog/

kunstenaar Ashley Baccus 

Clark, directeur Digital 

Development Royal 

Shakespeare Company 

Sarah Ellis, filmmaker 

directeur Crossover Labs 

Mark Atkin 

panel conferentie Lab Life: In 

search of the Miraculous

Digitale 

Cultuur

Verenigd 

Koninkrijk, 

Verenigde 

Staten

€ 2.500

Podcastnetwerk Podcastproducent Tim 

Howard

lezing Podcast Festival Digitale 

Cultuur

Verenigde 

Staten

€ 877

Stichting SETUP Schrijver, hoogleraar 

politieke wetenschappen, 

University Albany  - Virginia 

Eubanks 

Privacyrede 2019 Digitale 

Cultuur

Verenigde 

Staten

€ 2.500

WORM Kunsthistorisch 

onderzoeker, docent, 

schrijver Andrew Capetta

lezing Regenerative 

Feedback festival

Digitale 

Cultuur

Verenigde 

Staten

€ 1.579

Sonic Acts Antropoloog, filmmaker 

Elizabeth A. Povinelli

lezing Sonic Acts Festival Digitale 

Cultuur

Verenigde 

Staten

€ 1.332

STRP Kunstenaar, ontwerper, 

ingenieur Sophia Breuckner

lezing New Scenarios for 

Sci-Fi’ STRP Festival 2019 

Digitale 

Cultuur

Verenigde 

Staten

€ 2.500

Stichting Hiphopinjesmoel 

(HHIJS)

Illustrator, kunstenaar, 

grondlegger POW WOW 

festival Jasper Wong

bezoek Street Art Festival 

POW! WOW! Lezing, 

meetings

Multi-

disciplinair

Verenigde 

Staten

€ 2.000

Showroom MAMA Henry Andersen & Bryana 

Fritz (Slow Reading Club)

expert meetings Multi-

disciplinair

België € 1.493

Museum for Finnish 

Architecture (MFA)

Kunsthistorici/curatoren 

Juhana Lahti en Joona 

Rantasalo

studiebezoek ihkv 

uitwisselingsreis Erasmus+ 

programma

Architectuur Finland € 225

IBP Dagbezoeken 2019

Nederlandse ambassades  

in China, Dutch Culture

Ms Wenjun Li, Dutch 

embassy Beijing, Ms Nan 

Ni, Dutch embassy Beijing, 

Ms Elva Ma, Dutch CG 

Shanghai, Mr Michael He, 

Dutch CG Guangzhou, 

Ms Amy Chen, Dutch CG 

Chongqing, Ms Lynn Fan, 

Dutch CG Hong Kong, Mr 

Ian Yang DutchCulture

presentatie over werking van 

Internationaal Cultuurbeleid. 

Presentatie door Willemijn 

Brakenhoff en Francien van 

Westrenen over werking 

Het Nieuwe Instituut en 

positionering instituut binnen 

cultuurbeleid. 

Multi-

disciplinair

China n.v.t.

Reinwardt Academie (AHK) Russische directeuren 

en curatoren kleine en 

middelgrote musea, 

culturele instellingen en 

erfgoedorganisaties

presentatie over werking 

Het Nieuwe Instituut, met 

speciale aandacht voor 

Vertical Atlas. Lezing door 

Klaas Kuitenbrouwer, Zineb 

Seghrouchni en Willemijn 

Brakenhoff

Digitale 

Cultuur

Rusland n.v.t.

Programma Het Nieuwe Instituut

Jaap Bakema Study Center Associate Professor 

Architecture/Director 

Institute European Studies 

Cornell University Esra 

Akcan

lezing JBSC conferentie 

2019  

Architectuur Verenigde 

Staten

€ 507

internetcollectief 

Clusterduck/Het Nieuwe 

Instituut

Silvia dal Dosso, Aria Mag, 

Pietro Parisi 

IFFR Thursday Night Live 

#MEMEPROPAGANDA  

Digitale 

Cultuur

Italie € 1.284

Het Nieuwe Instituut/Hivos Curator, kunstenaar, 

onderzoeker, 

festivaldirecteur Tegan 

Bristow

Vertical Atlas: Network 

Afrika, netwerkmeeting

Digitale 

Cultuur

Zuid-Afrika € 2.570

Research Center for Material 

Culture/Het Nieuwe Instituut

Architect/urbanist Khalied 

Jacobs, advocaat/activist 

Mandisa Shandu

transnational workshop 

Designing Convivial Futures

Multi-

disciplinair

Zuid-Afrika € 2.780

Ensad Lab Parijs & 

Humboldt University Berlijn/

Het Nieuwe Instituut

Onderzoekers Samuel 

Bianchini, Emanuele Quinz, 

Patricia Ribault

studiebezoek, 

expertmeetings

Multi-

disciplinair

Duitsland, 

Frankrijk

€ 2.304

Het Nieuwe Instituut Architecten Liam Young, 

Aude-Line Duliere

Sobremesa meeting 

Research ‘For the record’

Multi-

disciplinair

Verenigde 

Staten, 

Frankrijk

€ 2.829

Het Nieuwe Instituut Erinma Ochu, Elaine Gan, 

Frederico Campagna, 

Patricia MacCormack, 

Otholith Group, Elisa Yvelin, 

Cooking Sections,  

Christina Ertl 

Sobremesa expertmeeting, 

symposium Neuhaus

Multi-

disciplinair

Verenigd 

Koninkrijk, 

Verenigde 

Staten, Italië, 

Duitsland, 

Frankrijk

€ 3.724

Het Nieuwe Instituut Filmset designer, 

choreograaf Lauri Faggioni

expertmeetings, onderzoek 

G/D Thyself

Multi-

disciplinair

Verenigde 

Staten

€ 949

Het Nieuwe Instituut Rafael da Silva Vilela, Felipe 

Altenfelder Silva Media 

collectief Midia Ninja

lezing, ronde tafelgesprek 

Architecture of Appropriation

Multi-

disciplinair

Brazilië € 1.834

Het Nieuwe Instituut Schrijver, onderzoeker  

T.J Demos

lezing, ronde tafelgesprek Multi-

disciplinair

Verenigde 

Staten

€ 461

Open Call

Rotterdamse Dakendagen Manager planning team 

Seoul Innovation Park Yim 

Huyn-Jun en chairman of 

the European Federation 

of Green Roof & Wall 

Association Dusty Gedge

Kennisdag Professionals 

Rotterdamse Dakendagen 

Festival

Architectuur Zuid-Korea, 

Verenigde 

Staten

€ 1.507

Stichting Office for 

Metropolitan Information 

(OMI) 

Hoogleraar architectuur en 

Stedenbouw Universiteit 

Glasgow Florian Urban

lezing, onderzoek, meetings 

‘West Side Stories’

Architectuur Verenigd 

Koninkrijk

€ 2.000

Independent School for the 

City

Onderzoeker, mede-

oprichter collectief 

‘Assemble’ Maria 

Lisogorskaya

lezing, workshop School’s 

Out! #1

Architectuur Verenigd 

Koninkrijk

€ 1.113

Pakhuis de Zwijger Curator, filmmaker, 

antropoloog Giorgio De Finis

lezing, discussie We Make 

The City Festival 2019 

Architectuur Italië € 2.494



76 77	 Het	Nieuwe	Instituut																			Jaarverslag	2019 	 Het	Nieuwe	Instituut																			Jaarverslag	2019

Regionalisering

Binnen het regionaal programma ontwikkelt Het Nieuwe Instituut projecten 
in samenwerking met lokale en regionale overheden en partners die een 
duidelijke urgentie hebben voor de betreffende regio. Er wordt verbinding 
gemaakt met het programma van het instituut, met kennis die ontwikkeld is of 
wordt binnen de afdeling Programma en Research, met het (inter)nationale 
netwerk van ontwerpers of met het Rijksarchief.

Rotterdam for Real
Diverse activiteiten 

Rotterdam for Real verbindt tentoonstellingen, activiteiten en kennis van Het 
Nieuwe Instituut met plekken, makers, actuele ruimtelijke en maatschappelijke 
vraagstukken in Rotterdam. Via verschillende formats wordt uitwisseling van 
kennis en ervaring met een brede groep Rotterdammers mogelijk gemaakt. 
Op die manier wil het instituut bijdragen aan de ontwikkeling van de stad, 
de reflectie daarop en samenwerking bevorderen tussen diverse actoren in 
Rotterdam. Deze projecten introduceren naast een specifieke inhoud die 
publiek gemaakt wordt, ook een (tijdelijke) alternatieve culturele ruimte die zich 
deels buiten de infrastructuur van het instituut begeeft, een soort proeftuinen 
voor de werkelijke stad. 

Binnen Rotterdam for Real zijn specifieke Rotterdamse Neuhaus-activiteiten 
ontwikkeld, werd door AFARAI een zomerprogramma in De Nieuwe Tuin 
georganiseerd onder de noemer Just Hanging Out en is op Rotterdam Zuid 
een Schaduwkabinet gevormd van betrokken Rotterdammers die bijdragen 
aan het programma Going South. 

Shenzhen Position Spatial 

Culture Development Co. Ltd.

Chinese architectuur-

professionals en -studenten

bezoek Archief, aandacht Jo 

Coenen + Huis Sonneveld

Architectuur China n.v.t.

American Institute of 

Architects (AIA) & Ministerie 

van Buitenlandse Zaken, 

Directie Internationaal 

Ondernemen

Fajer Alhendi & Fabian Cox inkomende missie met 

vrouwelijk ondernemer Fajer 

Alhendi uit de Golfregio

Architectuur Verenigde 

Arabische 

Emiraten

n.v.t.

Ministerie van Cultuur 

Estland

Medewerkers van het 

departement Cultuur, 

Ministerie van Cultuur 

Estland

presentatie Het Nieuwe 

Instituut en posititie binnen 

internationaal cultuurbeleid

Multi-

disciplinair

Estland n.v.t.

Overig

Museum for Finnish 

Architecture (MFA)

Kunsthistorici/curatoren 

Juhana Lahti en Joona 

Rantasalo

studiebezoek ihkv 

uitwisselingsreis Erasmus+ 

programma

Architectuur Finland € 225

Overzicht

Totaal kosten 

Bezoekersprogramma

€ 70.190

Algemene kosten € 7.978

Personele dekking € 21.875

Totaal kosten € 100.043
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PROGRAMMATISCHE TERUGBLIK

Familieprogramma

In 2019 konden families deelnemen aan vijf FamilieFests, vier programma’s  
en drie maakplekken. 

Waar in 2018 nog gebouwd moest worden aan naam en reputatie, bleek 
FamilieFest in 2019 een sterk merk te zijn geworden met een groeiende 
groep fans. Elke schoolvakantie (met uitzondering van de zomervakantie) 
organiseerde Het Nieuwe Instituut een festival waarin families VIP waren. 
Uiteenlopende soorten ontwerpers en makers namen kinderen en hun families 
mee op avontuur in de vorm van een workshop, dans, rondleiding of ander 
soort activiteit. Telkens binnen een ander thema. 
 Het FamilieFest wordt goed gewaardeerd door deelnemers (die de 
activiteiten waardeerden met cijfers tussen 8,5 en 9,2) terwijl het aantal 
deelnemers varieerde tussen 212 en 402.

Het Nieuwe Instituut streeft ernaar altijd onbegeleide programma’s te bieden 
die families zelfstandig kunnen uitvoeren. Voor de tentoonstelling Speculatief 
Design Archief maakte ontwerper en kunstenaar Shailoh Phillips een speciale 
Familie-expeditie. Tijdens Neuhaus konden families bijdragen aan een 
videoclip middels de website Neuhaus.World, ontwikkeld door Studio Moniker. 
En bij The Hoodie ontwikkelde het instituut een audiotour voor families, en 
met bijdragen van de rondleiders. In Huis Sonneveld was nog steeds de 
doorlopende audiotour Logeren bij Leonard te volgen. Ook is in 2019 gestart 
met de ontwikkeling van een app voor families, met als werktitel Pass the mic. 
Deze zal in 2020 gelanceerd worden en flexibel kunnen worden ingezet als 
interactieve audiotour in Het Nieuwe Instituut en in Huis Sonneveld. 

Maken neemt een essentiële plaats in binnen de educatiestrategie. 
Maakplekken zorgen ervoor dat families, maar ook andere deelnemers, zelf 
aan de slag kunnen en zo hun eigen creativiteit ontwikkelen, terwijl ze tegelijk 
reflecteren op vragen en thema’s vanuit het instituut. Tot eind april was de 
maakplek Pruts. Ontwerpen zonder plan te vinden op het Dek. Vaak is de 
ontwerper aanvankelijk druk met zoeken, spelen en uitproberen. En juist die 
fase van prutsen in het creatieve proces stond centraal. Tijdens Neuhaus 
verhuisde de maakplek naar Zaal 1, als onderdeel van de tentoonstelling. 
Neulab werd ontwikkeld in samenwerking met de Willem de Kooning 
Academie en gevuld met verschillende participatieve installaties van o.a. 
Hackers & Designers, World Wilder Lab en Arthur Boer & Boris Smeenk. 
Hier konden deelnemers ervaren wat samenwerking met planten, dingen en 
kunstmatige intelligentie kan betekenen. Eind 2019 landde de maakplek weer 
op het Dek, met een interactieve installatie door het ontwerpersduo Nou en 

EDUCATIE

De afdeling Educatie presenteerde ook in 2019 programma’s voor iedereen 
die met Het Nieuwe Instituut op avontuur wilde, van schoolgaande kinderen tot 
een geëngageerd cultuurpubliek. De vragen en onderwerpen van het instituut 
komen het best tot hun recht met een actieve, originele en persoonlijke 
educatiebenadering. Daarom geven verschillende educatieve programma’s 
kinderen, jongeren en volwassen bezoekers de mogelijkheid om vanuit het 
originele perspectief van verschillende ontwerpers en andere makers naar de 
snel veranderende wereld te kijken. Het resultaat mag er zijn: in 2019 ontving 
educatie een recordaantal deelnemers. 

De achterliggende ambitie is deelnemers te laten ervaren dat alles om hen 
heen ontworpen is, en dat het zin heeft deze ontworpen wereld te bevragen 
en daar een bijdrage aan te leveren. De afdeling heeft kritisch gekeken naar 
het eigen aanbod en doelbewust risico’s genomen. Voorjaar 2019 leidde dit 
tot een pilot omtrent rondleiden, een essentiële stap in de ontwikkeling van de 
educatiestrategie. Rondleidingen met een institutionele stem maakten plaats 
voor ontwerpers, architecten en andere makers die deelnemers meenamen 
op een persoonlijke en participatieve reis door Het Nieuwe Instituut. Terwijl de 
meeste instellingen rondleiders een handleiding meegeven, is ons idee juist 
dat elke rondleiding het product is van die specifieke persoon. Elke rondleider 
ontwikkelt zelf haar of zijn rondleiding. De gemene deler is dat elke rondleiding 
een doe-/maakelement bevat. En ook die keuze bleek bijzonder uiteenlopende 
resultaten op te leveren. 

De complexe inhoud van wat Het Nieuwe Instituut biedt, werd zo vertaald 
naar afzonderlijke doelgroepen. Vervolgens was het aan de rondleiders hoe 
zij, vanuit hun belangstelling en expertise, de vertaalslag maakten. Door 
het succes van deze pilot heeft de afdeling deze manier van werken verder 
verduurzaamd en uitgebreid. In 2019 heeft de afdeling Educatie het werken 
met makers als educatoren tot de kern gemaakt van de strategie waaruit 
alle educatieve programma’s ontwikkeld worden: van audiotour tot lessen op 
locatie. Vanaf september 2020 wordt alleen nog gewerkt met de eigen poule 
rondleiders, niet alleen bij tentoonstellingen, ook in Huis Sonneveld. 
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klankbordgroep met docenten van de Rotterdamse scholen Melanchthon 
Blesewic, Melanchthon Mathenesse en het Scheepvaart en Transport College. 
De groep kwam diverse keren samen om te adviseren bij de ontwikkeling 
van het programma. Met zowel het Wolfert Lyceum in Rotterdam als de 
Vrije Universiteit (VU) Amsterdam werden uitgebreide programma’s op 
maat opgezet. De samenwerking met de VU zal in 2020 een vervolg krijgen. 
Bovendien namen Pabo-studenten van de Hogeschool Rotterdam deel aan 
een projectweek waarbij ze lesmateriaal maakten vanuit het gedachtengoed 
en de tentoonstelling Neuhaus. Deze lessen gaven zij in dezelfde week aan  
de groepen 3 en 4 van de Vierambachtschool (basisschool) in Rotterdam.

Thursday Night Workshops

In 2019 waren er elf Thursday Night Workshops. Verschillende ontwerpers, 
kunstenaars, architecten en andere makers begeleidden deelnemers in 
een persoonlijke workshop rond hun eigen vak. Omdat de workshops 
arbeidsintensief waren en tegelijkertijd maar een klein aantal deelnemers 
konden bedienen is in najaar 2019 een nieuwe werkwijze geïntroduceerd.  
In plaats van elke twee weken een kleinere workshop zal vier keer per jaar  
een grotere workshop worden geprogrammeerd. 
 Op 21 november nam (voormalig stads)dichter Derek Otte met grafisch 
vormgever Said Kinos en fotograaf Khalid Amakran een veelzijdig programma 
voor zijn rekening. De complete zesde verdieping stond tot hun beschikking. 
Er werden gedichten geschreven van twee regels, portretten gefotografeerd 
en collages gemaakt. Ondertussen stond Dereks playlist aan en waren zijn 
lievelingssnacks beschikbaar. Resultaten zijn getoond op het Dek. In 2020 
wordt dit concept verder uitgebouwd, waarbij de Thursday Night Workshops 
niet alleen de zesde verdieping, maar het hele gebouw zullen beslaan. 

Educatienetwerk

Door de centrale rol van ontwerpers en makers in de educatie activiteiten 
maakte het netwerk in 2019 een sterke groei door. Bij het rondleiderstraject 
verbond het team niet alleen kunstenaars en ontwerpers aan zich, maar 
werd ook onderzocht hoe deze manier van werken in de verschillende 
werkvelden van het team kan terugkomen. Zo werden fotograaf Marwan 
Magroun, muzikanten Kay Slice en Willem ’t Hart, vormgever Rudy Guedj en 
mediakunstenaar Quinten Swagerman gevraagd vanuit hun eigen expertise 
materiaal te maken ten behoeve van de communicatie van de activiteiten van 
Educatie. Daarnaast werden gesprekken gevoerd met schrijver Raoul de Jong 
over een eventuele bijdrage. Schrijver en marketeer Saskia DuBois speelde 
hierbij een adviserende rol. In het kader van FamilieFest werden bovendien 
jonge fotografen (11, 12 en 14 jaar) betrokken om het festival vast te leggen.
De samenwerking met het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) 
is in 2019 voortgezet. Net als voorgaande jaren ontving Het Nieuwe Instituut 
leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs via het cultuurtraject. 

Herkauw. In deze installatie starten deelnemers op papier, waarna ze hun 
creatie digitaliseren om hier vervolgens op levensgroot formaat een band mee 
aan te gaan en zelfs mee te dansen. 

Onderwijsprogramma

De geactualiseerde wijze van werken met rondleiders heeft consequenties 
gehad voor de inrichting van (onderwijs)educatie. In de nieuwe opzet is het 
uitschrijven van vastomlijnde programma’s niet meer logisch. Dit betekent  
dat we rondleiders informeren over de tentoonstelling en trainen in hoe om  
te gaan met specifieke doelgroepen en soorten onderwijs, waarna zij zelf hun 
rondleiding vormgeven. Uitzondering hierop is het kleuterprogramma  
Bliep bliep, dat reeds in het kader van Neuhaus was ontwikkeld. Kleuters 
krijgen inzicht in de binnenwereld van de computer door te verbeelden,  
te experimenteren én door zelf te maken. Er wordt gezocht naar een manier 
waarop er binnen het stramien van dit programma toch voldoende ruimte is 
voor de eigenheid en expertise van de rondleiders. 
 Vanaf eind 2019 biedt Het Nieuwe Instituut programma’s voor alle 
leerjaren en niveaus Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. 

In 2018 zijn het leesboek Hoi, ik ben een lijn en het doeboek Hoi, jij bent een 
ontwerper uitgegeven, beide gericht op kinderen uit het primair onderwijs (PO). 
Begin 2019 werd als vervolg op deze boeken het plan opgevat om speciaal 
voor het voortgezet onderwijs de mogelijkheden te onderzoeken voor het 
ontwikkelen van een online leeromgeving met nationaal bereik. Let wel: ‘online 
leeromgeving’ is een zogenoemde ‘werkterm’: deel van het onderzoek is wat 
een online leeromgeving allemaal zou kunnen zijn, en welke mogelijkheden 
er voortvloeien uit het combineren van de disciplines architectuur en digitale 
cultuur of digitale geletterdheid. In de pilotfase wordt tevens onderzocht of 
partnerscholen betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling. 
 
De afdeling Educatie en het International Filmfestival Rotterdam (IFFR) 
bundelden in 2019 de krachten voor zowel een CKV-programma over 
muziekvideocultuur als een langdurige lessenreeks voor primair onderwijs 
op het snijvlak van mediakunst en erfgoed. Het voorbereidend werk 
en de testlessen hadden plaats in 2019, de lancering volgt in 2020. 
Het CKV-programma sluit aan bij de tentoonstelling For the Record en 
het PO-programma is onderdeel van een aanvraag bij het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. 

Naast de duizenden leerlingen uit het primair, voortgezet en hoger onderwijs 
die Het Nieuwe Instituut bezochten, werkte Educatie in 2019 samen met 
bijzonder veel partners in het onderwijs. De samenwerking met basisscholen 
’t Landje en Jacob Maris werd voortgezet en uitgebreid. Ten behoeve van 
de ontwikkeling van een nieuw vmbo-programma startte het team een 
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Daarnaast zijn gesprekken gevoerd om aan te sluiten bij de organisatie van 
MAKE!, een tweedaags congres voor docenten over maakonderwijs vanuit  
het KCR en de Willem de Kooning Academie. Deze samenwerking wordt in 
2020 uitgevoerd. 

Als gevolg van uiteenlopende planningen is de gezamenlijke docentenmiddag 
met Museum Boijmans Van Beuningen en de Kunsthal uitgesteld tot januari 
2020. In het kader van de te ontwikkelen online leeromgeving voor het 
voortgezet onderwijs werkt Educatie samen met het Rotterdam Arts and 
Sciences Lab (RASL). RASL doet onderzoek naar de behoeften in het 
voortgezet onderwijs voor een dergelijke omgeving. In dit kader werd ook 
advies ingewonnen bij André Haardt, oprichter van het platform Squla. 
Artcadia was dit jaar een nieuwe samenwerkingspartner. Twee klassen 
die meededen aan de ontwerpwedstrijd van Arcadis wonnen een volledig 
verzorgde ontwerpmasterclass bij Het Nieuwe Instituut. 

Net als in voorgaande jaren nam Het Nieuwe Instituut deel aan het Jeugd 
Vakantiepaspoort met twee programma’s (in de tentoonstelling Neuhaus 
en in Huis Sonneveld). Educatie verzorgde daarnaast een bijdrage aan de 
Museumnacht in de vorm van een tentoonstelling in samenwerking met 
fotograaf Khalid Amakran en de maakopdracht Pruts. In het kader van 
FamilieFest: VirusVechters was Kaspersky een financiële en organisatorische 
partner. 
 Een belangrijke partner in het ontwikkelen van een inclusief gedachte-
goed was het Rotterdamse collectief Concrete Blossom. Zij dachten mee over 
de ontwikkeling van een jongerenplatform, speelden een rol bij de werving 
en selectie van nieuwe rondleiders en waren gesprekspartner bij bredere 
gesprekken over educatie en de stad. 

ORGANISATIE
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1) Bezoekersgegevens ontleend aan de bezoekersregistratie van  
Het Nieuwe Instituut. 

2) Bezoekersgegevens komen grotendeels uit de bezoekersregistratie  
van Het Nieuwe Instituut of cameraregistratie bij de entree van Het 
Nieuwe Instituut. Van de cameraregistratie zijn inkomende bezoekers  
op maandagen en avonden meegenomen, omdat dit bezoekers van  
een evenement of verhuur kunnen zijn. Voor een klein deel (de bezoekers  
van de Nieuwe Tuin) zijn de bezoekers in 2015 steekproefsgewijs geteld 
en op basis daarvan is een gemiddeld aantal per dag vastgesteld. 

3) Bezoekersgegevens komen van samenwerkingspartners van  
Het Nieuwe Instituut: de Studio Visits aan Unstudio en PosadMaxwan,  
Van Abbemuseum, Triënnale Milaan, Salone del Mobile, Vitra Museum 
en Calouste Gulbenkian Museum.

4) Voor educatie is in september 2019 afgesproken met het ministerie 
van OCW dat Het Nieuwe Instituut minstens 16.000 educatieve 
deelnemers registreert. Daarbij onderscheiden wij de volgende 
categorieën: deelnemers met PO-leeftijd, deelnemers met VO-leeftijd 
en overig. Naast bovenstaande wijze van rapporteren worden ook de 
‘schoolgebonden activiteiten’ geregistreerd op de wijze zoals OCW 
verzoekt in het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies. Zoals 
afgesproken in september 2019 is bij de invoering van de nieuwe wijze 
van verantwoorden geen doelstelling afgesproken. Deze cijfers dienen 
daarom ter indicatie.

5) Er is een gemiddelde van 15 scholieren per groep gehanteerd, de 
maximale groepsgrootte van een educatieve activiteit bij Het Nieuwe 
Instituut. Incidenteel zijn er groepen leerlingen of studenten die wat 
kleiner of juist groter zijn dan dit maximum.

PRESTATIEOVERZICHT

   2019         ACTIVITEITEN PLAN  2018

  aantal aantal aantal  aantal aantal  aantal
  groepen deelnemers groepen deelnemers groepen deelnemers

Totaal aantal bezoeken  551.521  315.000  656.833

       

waarvan in Nederland  221.038    230.744
waarvan in Rotterdam  209.964    189.319

 > waarvan betalend 1)  64.030  65.000  63.007

 > waarvan niet betalend 2)  145.934    126.312

waarvan buiten Rotterdam  11.074    44.857

 > waarvan betalend  0    

 > waarvan niet betalend 3)  11.074    44.857

waarvan in het buitenland  325.528    426.089
 > waarvan betalend 3)  0    

 > waarvan niet betalend 3)  330.483    426.089

       

waarvan educatie  17.318  16.000  16.216
waarvan PO 1)  4.157    3.590

waarvan VO 1)  3.815    4.144

waarvan overig 1)  9.346    8.482
       

  aantal aantal aantal  aantal aantal  aabtal
  groepen deelnemers groepen deelnemers groepen deelnemers

 

ACTIVITEITEN & BEREIK       

ondersteunende instellingen met  

een museale taak       

       

1. Schoolgebonden activiteiten 5)  468 7.009   450 6.754

2. Openbare activiteiten  - -   - -

3. totaal activiteiten (1+2) 468 7.009   450 6.754
       

Overige bezoeken:       

4. Bezoeken website totaal  774.373  650.000  700.346

5. Aantal unieke bezoekers website  496.930  500.000  471.519
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Met collectieve marketingpartners zoals Rotterdam Partners, Rotterdam 
Festivals, de BankGiro Loterij en Museumkaart wordt het brede 
museumpubliek aangesproken.

Samenwerking met culturele organisaties, opleidingsinstituten en 
beroepsorganisaties is een belangrijk instrument voor het bereiken en (ver)
binden van professionals in de disciplines architectuur, design en digitale 
cultuur. 

Digitaal 
In 2019 trokken de websites van Het Nieuwe Instituut 774,373 bezoeken.  
Het digitale instituut biedt een omvangrijke verzameling inhoudelijk materiaal 
met meer dan 6.000 pagina’s en 250 webmagazines. In 2019 lanceerde  
Het Nieuwe Instituut ook neuhaus.world, een interactief participatief platform 
in samenwerking met Moniker en de band Jo Goes Hunting. Op basis van 
door bezoekers ingezonden beelden is een meer dan menselijke wereld 
opgebouwd.

Er is een start gemaakt met de voorbereiding van The Other Interface, de 
online omgeving die andere online vensters gaat bieden op de collectie  
van Het Nieuwe Instituut, ontwikkeld in het kader van Architectuur Dichterbij.

Op de website en de socialemediakanalen van het Nieuwe Instituut kan 
iedereen inmiddels meekijken achter de schermen bij deze grootscheepse 
restauratie- en digitaliseringsopgave. Er is een webmagazine 
architectuurdichterbij.hetnieuweinstituut.nl ingericht waar informatie is te 
vinden over het programma. Ook worden via dit platform nieuwsberichten 
gedeeld en artikelen die inhoudelijke diepgang bieden. Hier kan het publiek 
meer leren over restauratiemethoden en technieken, over materiaal, proces  
en archiefbeheer, over verrassende vondsten en nieuwe inzichten in de 
collectie en de maatschappelijke waarde ervan. Actualiteit en mijlpalen worden 
gedeeld via de collectienieuwsbrief en ook via socialemediakanalen.

In 2019 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een update van de 
website. Aan de hand van verschillende idee- en conceptsessies is er een 
eerste schets gemaakt. In 2020 worden de ideeën in relatie tot andere digitale 
projecten verder uitgewerkt tot een nieuwe online aanwezigheid van het 
instituut.

PR
De tentoonstellingen en andere activiteiten van Het Nieuwe Instituut hebben 
binnen en zeker ook buiten Nederland de aandacht getrokken van zowel 
vakpers als algemene pers. Een recente ontwikkeling is dat Het Nieuwe 
Instituut meer en meer als inhoudelijke partij door de media wordt gezien. 
In plaats van aankondigingen en recensies verschijnen steeds meer 

BUSINESS DEVELOPMENT

Publiek

De doelstelling om in 2019 met zijn programmering in Rotterdam 65.000 
betalende bezoekers te trekken, heeft Het Nieuwe Instituut gerealiseerd. 
Thursday Night Live! blijft onverminderd populair. Met meerdere programma-
onderdelen per editie worden gemiddeld 200 deelnemers per avond behaald. 
Het blijft opvallend hoe gemêleerd het publieksbereik is en hoeveel jonge 
professionals regelmatig aan activiteiten deelnemen. Dat gold bijvoorbeeld 
ook voor de grote openingen dit jaar, van onder meer Neuhaus en  
I See That I See What You Don’t See. Overdag namen 200 professionals  
deel aan het openingssymposium en ’s avonds kwamen bijna 1.000 bezoekers 
op het openingsfeest af.

Ook internationaal was Het Nieuwe Instituut succesvol. Onder meer door 
deelname aan de Triënnale van Milaan werden in het buitenland meer dan 
300.000 bezoekers bereikt.
 In 2019 werd het aantal partners verder uitgebreid. Het groeiende aantal 
samenwerkingen onderstreept het grote draagvlak van het instituut.

Prestatieoverzicht

Het Nieuwe Instituut ontving in 2019 534.451 bezoekers, waarvan 221.030 in 
Nederland. De regionale activiteiten resulteerden in 11.074 bezoekers. Het 
grote aantal van 313.421 internationale bezoekers wordt vooral verklaard door 
de Triënnale van Milaan waar het instituut de officiële Nederlandse inzending 
presenteerde. In eigen huis aan het Museumpark trok het instituut een totaal 
van 209.956 bezoekers. Huis Sonneveld werd door 20.714 bezocht. Het 
Nieuwe Instituut behoort hiermee tot de grote culturele spelers in Rotterdam.

Marketingcommunicatie en commercie
 
Vanuit zijn prestatieverplichtingen bleef Het Nieuwe Instituut zich in 2019 
richten op het aantrekken van nieuwe doelgroepen en het stimuleren van 
herhaalbezoek van de bestaande (professionele) achterban. De marketing- 
en communicatiestrategieën spitsten zich in sterkere mate toe op drie 
hoofddoelgroepen: het vakpubliek, het geëngageerde cultuurpubliek en de 
jeugd. Verschillende marketing- en communicatiestrategieën zijn ingezet om 
die doelgroepen te bereiken, uit te breiden en met elkaar te verbinden.

http://architectuurdichterbij.hetnieuweinstituut.nl
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Verhuur 
Naast het intensieve eigen gebruik van het gebouw en de faciliteiten, biedt 
Het Nieuwe Instituut een goed geoutilleerde omgeving voor symposia, 
congressen, lezingen en vergaderingen van organisaties die direct of indirect 
aan het werkterrein van het instituut zijn verbonden. Onder de gebruikers zijn 
academies, universiteiten, overheden en bedrijfsleven. Het gebruik van het 
gebouw door derden was het meest intensief in het derde kwartaal. Ook is er 
vaker sprake van inhoudelijke samenwerking tussen inkomende partijen en 
het Nieuwe Instituut. Verhuur laat zich goed combineren met het eigen gebruik 
en genereert inkomsten waarmee het instituut zijn kerntaken nog beter kan 
uitvoeren.

Workspace
Onder de noemer Workspace biedt Het Nieuwe Instituut op de vijfde en zesde 
verdieping werkplekken voor creatieve ondernemers en ondernemende 
creatieven in de wereld van architectuur, design en digitale cultuur. De 
voorziening is in 2018 gestart. In oktober 2019 is Workspace verhuisd naar de 
vijfde verdieping. Sindsdien is Workspace met 28 enthousiaste deelnemers 
volledig bezet.

Westkop
Eind 2018 kwam de Westkop vrij, de ruimte aan de westzijde onder het 
archiefgebouw. Begin 2019 is daarom gestart met een selectietraject om een 
nieuwe horecaondernemer te selecteren die aansluit bij de creatieve en jonge 
doelgroep van het Nieuwe Instituut en die een aanvulling vormt op het huidige 
horeca aanbod in en om Museumpark. Die aanvulling is in juni gevonden met 
een enthousiaste jonge horecaondernemer die onder de noemer ‘De Westkop’ 
een biercafé met Italiaanse keuken heeft opgezet.

Oostkop
In februari 2019 is ook de Oostkop vrijgekomen. Deze ruimte, gelegen aan 
de oostzijde onder het archiefgebouw, heeft verschillende functies bekleed 
– van directiekamer en presentatieruimte tot verhuurlocatie als kantoor voor 
externen. Halverwege 2019 is begonnen met een onderzoek om de Oostkop 
een nieuwe invulling te geven. Daartoe is het instituut in gesprek gegaan 
met potentiële externe huurders (zoals galeriehouders en andere private 
partijen in de creatieve industrie). Daarnaast is de interne behoefte aan 
ruimte onderzocht. Het onderzoek heeft uitgewezen dat Het Nieuwe Instituut 
in het kader van professionalisering van digitalisering behoefte heeft aan 
aanvullende ruimte. Hiermee wordt de Oostkop vanaf november 2019 gereed 
gemaakt voor dit gebruik.

inhoudelijke artikelen over de onderwerpen. Deze inhoud is ontwikkeld 
door Het Nieuwe Instituut, al dan niet in samenwerking met het betreffende 
medium. Een voorbeeld hiervan is de media-aandacht voor The Hoodie. 
Deze tentoonstelling snijdt een actueel onderwerp aan, net zoals bijvoorbeeld 
Malware dat deed. Naar aanleiding van deze presentatie hebben verschillende 
bladen, van opiniebladen tot modemagazines, artikelen geschreven over de 
betekenis van kleding en van de hoodie.

Huis Sonneveld is de vaste opstelling van Het Nieuwe Instituut, gericht op 
de toerist in zowel Nederland als daarbuiten. De mediastrategie is daarop 
vormgegeven; om liefst op basis van steeds weer nieuwe verhalen, deze vaste 
opstelling onder de aandacht van de museale bezoeker te brengen. 

Een selectie van media die schreven over (projecten van) Het Nieuwe Instituut 
en over Huis Sonneveld:
Arch Daily, The Arch Report, Archinect, Architect Magazine, The Architect’s 
Newspaper, Architecture Diary, Architectural Digest, Architectural Record, 
Arquine, Art Newspaper, Artforum, Artishock, artnet, ArtNews, Artsy, Blouin 
ArtInfo, Bustler, Cultured, Curbed, Design Boom, Dezeen, Disegno Daily, 
Domus, e-flux, El Calce, Elle, Elsevier, Financial Times, Forbes, Frieze, 
Gotham to Go, Harvard Design Magazine, Hyperallergic, Indypendent, 
i-D Vice, Interior Design, Metalocus, Metropolis, NESS, Next City, NRC 
Handelsblad,  NY Art Beat, Ocula Magazine, PIN-UP, New York Times,  
Parool, STIRWorld, Surface Magazine, Terremoto, Trouw, Untapped Cities,  
de Volkskrant, Visible Project, W Magazine, World-Architects

Sociale media
Via de belangrijkste sociale media wisten 70.742 bezoekers Het Nieuwe 
Instituut te vinden: een groei van 12% ten opzichte van 2018. Op Instagram 
doorbrak het instituut de grens van 15.000 volgers, op Facebook zijn dat er 
ruim 40.000 en via Twitter zo’n 10.000. Het aantal volgers op Facebook was 
eind 2019 met ruim 3% gestegen tot 40.938. Twitter groeide met 4% naar 
10.236 volgers. Het aantal volgers op alle Instagramkanalen steeg met 42% 
naar 16.701 op het algemene account, met 46% naar 2.275 op het collectie-
account en met 65% naar 698 volgers op het account van Thursday Night Live! 
LinkedIn steeg met 56% naar 2.867. Engagement (het aantal likes, reacties 
en andere acties) steeg met 34%  ten opzichte van 2018. Dit komt met name 
door de grote aandacht op met name Instagram voor foto’s van bezoekers van 
Huis Sonneveld die wekelijks onder de hashtag #sonneveldsunday worden 
gedeeld, de tentoonstelling The Hoodie, en de collages van Dora Lionstone 
voor Neuhaus.
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Sobremesa
In samenwerking met Het Nieuwe Café is een nieuw format voor een 
netwerkbijeenkomst geïntroduceerd, geïnspireerd op de Spaanse 
zondagmiddaglunch. De maandelijkse sessies met telkens rond de 20 
gasten uit architectuur, design en digitale cultuur hebben, zoals gebruikelijk 
bij de Sobremesa, weliswaar een vaste begin- maar geen eindtijd. Soms 
hadden ze een thema of werden ze speciaal om een bestaand programma 
georganiseerd. De informele sfeer zorgde voor onverwachte ontmoetingen en 
maakte de weg vrij voor even onvoorspelbare vormen van kennisproductie.

Sponsoren
Zakelijke partners leveren bijdragen aan programmaonderdelen. Het 
partnerschap richt zich op netwerkvorming en zichtbaarheid. De middelen 
worden ingezet om de programma’s te versterken. In 2019 is met het oog op 
verhoging van de eigen inkomsten een fulltime medewerker fondsenwerving 
en sponsoring aangesteld. 

Het Nieuwe Café 
Sinds 2016 is Het Nieuwe Café in eigen beheer. Naast een reguliere 
horecavoorziening fungeert het café ook als platform voor programma-
activiteiten en ontwerpopdrachten. In 2019 heeft Eric Roelen een nieuwe 
bar ontworpen. Ook vinden er in Het Nieuwe Café debatten, presentaties, 
tentoonstellingen en andere activiteiten plaats. De bloemen worden verzorgd 
door Raket en Distel, een Rotterdamse biologische kweker. De vergroening 
van het café en het bijbehorende terras is in handen van Frank Bruggeman en 
Hans Engelbregt, ontwerpers van De Nieuwe Tuin.

Ondernemerschap 
De continuïteit van het instituut is voor een groot deel afhankelijk van de 
rijkssubsidie. De huidige planperiode loopt tot en met 2020. Het Nieuwe 
Instituut heeft in 2019 weer 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. Ook is nadrukkelijker capaciteit 
vrijgemaakt voor aanvullende fondsenwerving en sponsoring.

NAi Booksellers
NAi Booksellers is al jaren gevestigd in de foyer van Het Nieuwe Instituut. Ten 
tijde van Neuhaus kreeg NAi Booksellers een nieuwe inrichting. 

Inbedding in de stad
Het Nieuwe Instituut verbindt zich met de stad Rotterdam door mee te doen 
aan stadsbrede activiteiten zoals de Maand van de Architectuur, Open 
Monumentendag en Museumnacht. Zowel bestaande als speciaal ontwikkelde 
activiteiten worden afgestemd op de thema’s en het publiek van deze stedelijke 
evenementen.

Netwerken
Iedereen die interesse heeft in de activiteiten van Het Nieuwe Instituut, met 
name op het gebied van stedenbouw en architectuur, kan Vriend worden. De 
Vrienden namen deel aan een programma met onder meer een gezamenlijke 
Vriendendag met Museum Boijmans Van Beuningen, Kunsthal Rotterdam, Het 
Natuurhistorisch Museum en Chabot Museum. Zij konden tevens partiviperen 
binnen meerdere previews en rondleidingen in de eigen tentoonstellingen en 
de Rijkscollectie.

Members van Het Nieuwe Instituut steunen de missie om het brede en 
veranderlijke speelveld van ontwerp te verkennen. Zij denken mee over 
de veranderende rol van design in technologie, economie, cultuur en 
maatschappij. Members hebben toegang tot een speciaal programma met 
evenementen gericht op professionals. Naast het individuele membership is 
er ook een Studio Membership. Er vonden netwerkbijeenkomsten en previews 
van de tentoonstellingen plaats, een reis naar de architectuurtriënnale en de 
tentoonstelling Art On Display 1949-69 in Lissabon. Ook organiseerden de 
members eigen activiteiten. De in 2019 opgerichte Member Board adviseert en 
draagt bij aan dit programma.

Anders dan bij de Vrienden en de Members die zichzelf aanmelden, worden 
de leden van het Heritage Network uitgenodigd. Het netwerk benadrukt het 
belang van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw 
als ideevormer en kennisbaken voor een mogelijke toekomst. Het netwerk 
verbindt zich aan de missie om de waarde van deze collectie te vergroten en te 
delen. Het Heritage Network bestaat uit bestuurders die affiniteit hebben met 
of werkzaam zijn in de architectuur en stedenbouwsector.

Studio Visits
Studio Visits is een serie bijeenkomsten rond de hedendaagse 
architectuurpraktijk. Professionals, studenten en andere geïnteresseerden 
bezoeken de werkplek van een architect. In 2019 werden 7 Studio Visits 
georganiseerd, bij Gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling), Shift 
Architecture, Team Paul de Vroom + Sputnik, UN Studio, PosadMaxwan en 
KAAN Architecten. Het bureau DaF architecten organiseerde samen met de 
Urbanisten een speciale ‘multispecies’ editie.
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Voor de periode 2018-2022 heeft de BankGiro Loterij per jaar een bedrag 
van € 200.000 toegezegd, plus vergoeding van de door het instituut in 2019 
bijgedragen reclamegelden van € 30.000 en extra inkomsten uit geoormerkte 
loten. Deze gelden zijn inzetbaar voor grotere presentaties. 

De incidentele publieke subsidies zijn in 2019 ruim € 450.000 hoger dan in 
2018, met name door het tweede deel van de projectsubsidie voortkomend uit 
de opdracht van de minister aan de algemeen directeur om als ‘commissioner’ 
op te treden voor de Nederlandse bijdrage aan de Triennale van Milaan.

Lasten

De toename van de personeelslasten ten opzichte van vorig jaar van bijna 
€ 900.000 (+14%) is voornamelijk het gevolg van de start van Architectuur 
Dichterbij, waarvoor het instituut zowel extra tijdelijke medewerkers in dienst 
heeft genomen als zijn flexibele (inhuur)-schil heeft vergroot. De stijging is 
in lijn met de verwachting wegens de extra opdrachten en werkzaamheden 
die het instituut in 2019 heeft uitgevoerd. De € 11 miljoen voor Architectuur 
Dichterbij wordt in 6 jaar uitgegeven, een gemiddelde extra uitgave van  
€ 1,8 miljoen per jaar.

De huisvestingslasten zijn in 2019 12% gedaald ten opzichte van 2018, 
met name als gevolg van lagere kosten ten behoeve van energie en klein-
onderhoud.

De halverwege vorig jaar gedane investeringen in inventaris en inrichting zijn 
er de oorzaak van dat de afschrijvingslasten licht zijn gestegen.

De overige lasten bestaan uit kantoorkosten en activiteitenlasten, inclusief 
Architectuur Dichterbij. Deze zijn met 8% gestegen ten opzichte van 2018, 
waarbij de toename van extra lasten vanuit Architectuur Dichterbij deels 
wordt gecompenseerd door minder uitgaven bij de direct daaraan gelieerde 
afdeling Erfgoed en verschuiving van kosten inhuur Het Nieuwe Café naar de 
personele lasten.

Vanwege de verbouwing van het café en het tegenvallende cafébezoek in 2019 
dekt de omzet dit jaar niet de uitgaven.

De rentelasten zijn in 2019 op begroot niveau. In 2018 heeft de definitieve 
afhandeling van de herbeoordeling compensatie derivaten plaatsgehad.

FINANCIËN

Algemeen

De totale baten over 2019 zijn uitgekomen op circa € 17,5 miljoen (2018:  
€ 17 miljoen). Hiervan is € 5.500.000 ontvangen als tweede deel van  
de Erfgoedwetsubsidie voor Architectuur Dichterbij. Het exploitatieresultaat 
bedraagt € 4.065.145 (2018: 5.343.953). Het genormaliseerde resultaat na 
verwerking van de mutaties bestemminsfonds Architectuur Dichterbij en  
de bestemmingsreserves bedraagt -/- 151.033 (2018: -/- 320.437)

Baten

De structurele OCW subsidie bedraagt in 2019 € 9,8 miljoen (2018:  
€ 9,9 miljoen), inclusief de subsidie voor Internationaal Cultuurbeleid en de 
subsidiegelden die in 2018 op de overlopende passiva zijn verantwoord.  
Indien er vanuit de overheidsbegroting hiervoor geld beschikbaar is, 
ontvangt het instituut gedurende de vierjaarlijkse beleidsperiode en binnen 
de culturele basisinfrastructuur (BIS) jaarlijks loon- en prijsbijstellingen 
bovenop de toegezegde subsidie. Vanuit de Erfgoedwet ontvangt het 
instituut jaarlijks – indien beschikbaar – voor de huisvestingssubsidie een 
prijsbijstelling en voor collectiebeheer prijs- en loonbijstellingen. De ICB 
projectsubsidie 2017-2020 voor de Biennale di Architettura in Venetie, 
Marktverruiming en het Internationaal Bezoekers Programma is niet 
onderhevig aan loon- en prijsbijstellingen. 

De publieksinkomsten komen in 2019 uit op circa € 317.000 (2018: circa  
€ 315.000), nagenoeg gelijk aan 2018. Deze lichte afname is voornamelijk  
het gevolg van een interne verbouwing van Het Nieuwe Café, waardoor  
het instituut een maand langer dan gepland gedeeltelijk dicht was. 

De overige directe inkomsten zijn in 2019 circa € 114.000 hoger dan vorig 
jaar, als gevolg van toegenomen verhuuractiviteiten en verschuiving van 
doorbelaste personeelskosten Archiprix (in 2018 verantwoord als ‘bate’ in  
de kosten). 

De indirecte inkomsten zijn de inkomsten uit Het Nieuwe Café. Het Nieuwe 
Café is onderdeel van de programmering van Het Nieuwe Instituut en wordt 
kostenneutraal begroot. De omzet van bijna € 450.000 is licht hoger dan die 
van 2018 (€ 440.000).

Over 2019 ontvangt het instituut een bijdrage private middelen goede doelen 
loterijen van de BankGiro Loterij van ruim € 283.000 (2018: € 243.000). 
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De publieke subsidies als onderdeel van de totale baten zijn in 2019 licht 
gedaald ten opzichte van 2018: van 92,6% in 2018 naar 91,8% in 2019. 

Kasstroom 

De kasstroom van het instituut wordt wekelijks gemonitord. De uitgaven 
in planning worden afgestemd op het ritme van de driemaandelijkse 
subsidiebetalingen. Uitgaven zijn te allen tijde gebaseerd op een 
goedgekeurde (project)begroting. In 2018 heeft Het Nieuwe Instituut 
€ 11.000.000 toegekend gekregen door het ministerie van OCW voor 
Architectuur Dichterbij, het restauratie- en digitaliseringsproject dat tussen 
2019-2024 zal worden uitgevoerd. Dit bedrag is ontvangen in 2018 en 2019.  
De verwachtte kasstroom voor de komende 6 jaar is in onderstaande  
tabel weergegeven.

Architectuur Dichterbij – euro’s  

      

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Houdbaar     748.312   1.232.454   1.586.597   1.497.807   1.497.807   1.415.343   7.978.320 

Bruikbaar     47.755   95.510   95.510   -   -   -   238.775 

Zichtbaar     98.315   201.891   204.941   204.941   204.941   204.941   1.119.969 

Overig     149.879   275.424   294.924   312.924   312.924   312.924   1.659.000 

     1.044.261   1.805.279   2.181.972   2.015.672   2.015.672   1.933.208   10.996.064 
       

Voorziening groot onderhoud en  
investeringen

Het Nieuwe Instituut maakt gebruik van een meerjarig onderhouds- en 
investeringsplan waarin voor 2019 € 93.000 aan uitgaven was gebudgetteerd. 
De werkelijke uitgaven in 2019 bedragen ruim € 50.000 (2018: € 225.000). 
Eind 2019 zijn de resterende aanbestedingstrajecten afgerond waardoor 
deze werkzaamheden uitgevoerd zullen worden in 2020. In 2019 heeft Het 
Nieuwe Instituut het meerjarig onderhouds- en investeringsplan herijkt en ter 
vaststelling aangeboden aan het ministerie van OCW.

In 2019 is voor circa € 40.000 geïnvesteerd, voornamelijk in meubilair. Het 
totaal geïnvesteerde bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De 
hieruit afkomstige afschrijvingslasten zullen de komende jaren onttrokken 
worden aan de bestemmingsreserve. 

 Rechtszaken en geschillen
Het Nieuwe Instituut heeft geen lopende rechtszaken of geschillen.

Resultaatbestemming

Conform afspraak met het ministerie van OCW is de ontvangen subsidie 
voor Architectuur Dichterbij van € 11.000.000 miljoen toegevoegd aan het 
daarvoor opgenomen bestemmingsfonds. Vanaf 2019 worden alle uitgaven 
ten laste van dit fonds gebracht. Vanaf 2011 worden de afschrijvingslasten 
van het educatiepaviljoen gedekt door een vrijval uit de bestemmingsreserves 
en vanaf 2018 geldt deze methodiek ook voor de investeringen: via de 
resultaatbestemming worden de uitgaven volledig ten laste van het resultaat 
aan de bestemmingsreserves toegevoegd ter toekomstige dekking van de 
afschrijvingen.

De resultaten van de functies zoals verantwoord in de functionele winst-
en-verliesrekening worden via de resultaatbestemming toegevoegd aan de 
betreffende bestemmingsfondsen.

Begroting 2017-2020

De begroting is onderdeel van de in 2016 opgestelde vierjarige begroting en 
het daaraan verbonden Beleidsplan 2017-2020, ingediend bij het Ministerie 
van OCW. Het Nieuwe Instituut speelt binnen de kaders van het beleidsplan 
actief in op actualiteiten en richt zijn interne jaarlijkse begroting in binnen de 
vierjarige begroting. 

Financiële ratio’s

Het instituut is in staat om op korte en lange termijn aan zijn verplichtingen 
te voldoen. De current ratio – een kengetal dat weergeeft in hoeverre de 
organisatie kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen (korter dan 1 jaar) 
– is gestegen van 4,1 in 2018 naar 6,7 in 2019. Deze stijging is te verklaren door 
de ontvangen € 5.500.000 voor Architectuur Dichterbij en is niet representatief 
voor de bedrijfsvoering van het instituut.

De solvabiliteitsratio is gestegen van 0,60 in 2018 naar 0,70 in 2019. Dit cijfer 
geeft aan in hoeverre het instituut aan zijn financiële verplichtingen kan 
voldoen en al zijn leningen bij discontinuatie kan afbetalen. Deze stijging heeft 
ook te maken met Architectuur Dichterbij en is niet representatief voor de 
bedrijfsvoering.
 Om aan te geven in hoeverre het instituut eventuele calamiteiten 
financieel op kan vangen wordt de ratio weerstandsvermogen gehanteerd. Het 
weer standsvermogen van Het Nieuwe Instituut wordt bepaald op basis van de 
verhouding eigen vermogen ten opzichte van de baten. Deze ratio is gestegen 
van 0,50 in 2018 naar 0,77 in 2019. Ook dit is in lijn der verwachting wegens  
de bijdrage van € 5.500.000 voor Architectuur Dichterbij. 
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Het management stuurt jaarlijks op door de Raad van Toezicht 
goedgekeurde budgetten en rapporteert per kwartaal. Onderdeel hiervan zijn 
bezoekerscijfers, ziekteverzuim, groot onderhoudswerkzaamheden en online 
bereik. Wekelijks informeert de afdeling communicatie de organisatie inzake 
reacties in de media en door het publiek.

In 2019 is gestart met het opstellen van het Beleidsplan 2021-2024 met 
bijbehorende begroting voor die vier jaar. De Raad van Toezicht van het 
instituut is hierbij betrokken. 

Financiële risico’s

Subsidies
Het Nieuwe Instituut is voor ruim 90% afhankelijk van de subsidie van de 
Rijksoverheid. Politieke veranderingen kunnen resulteren in bezuinigingen 
op kunst en cultuur en daarmee op de subsidies van het instituut. De 
organisatie heeft hier geen directe invloed op. Het Nieuwe Instituut onderhoudt 
hechte en goede relaties met het veld, waaronder de beleidsambtenaren, 
cultuurwoordvoerders van politieke partijen, de Raad voor Cultuur en 
belangen- en beroepsverenigingen.

Liquiditeit
Per kwartaal ontvangt het instituut de OCW-subsidies. Uitgaven worden enkel 
gedaan op basis van een vooraf door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
jaarbegroting én indien van toepassing een door de Raad van Bestuur 
goedgekeurd projectplan. Per kwartaal wordt de liquiditeitsprognose opgesteld 
en besproken met de auditcommissie.

Het instituut heeft de geldverwerkingsprocessen dusdanig ingericht dat gelden 
niet zonder diverse controles onrechtmatig de organisatie uit kunnen vloeien.

Om beleggingsrisico’s te mitigeren tot een bepaald niveau houdt het instituut 
de liquide middelen geheel aan als kasgelden, banktegoeden en deposito’s. 
De bij geldinstellingen aangehouden saldi zijn direct opeisbaar, eventueel met 
opoffering van rentebaten. 

Rente
De rentelasten hebben primair betrekking op de hypothecaire lening 
aangegaan in 2016 ten behoeve van de nieuwbouw van het educatiepaviljoen. 
Middels een rentederivaat is het renterisico afgedekt, waarbij variabele 
hypotheekrente is omgeruild voor een vaste rente.

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 worden de risico’s geïdentificeerd. Per risico worden 
de mogelijke impact, de risicobereidheid en de mogelijke mitigerende 
maatregelen vastgesteld. Gezien de aard van de organisatie kunnen risico’s 
niet altijd worden gekwantificeerd. 

Risicomanagement

In 2019 heeft een externe partij een organisatie-brede risicoanalyse 
uitgevoerd. Hieruit zijn geen significante risico’s naar voren gekomen. 
Deze analyse is door de Raad van Bestuur besproken met zowel het 
managementteam als de audit commissie. Waar nodig zijn mitigerende 
maatregelen getroffen en procedures gewijzigd. Dit stelt Het Nieuwe Instituut 
in staat de risico’s binnen de overeengekomen begrenzing te houden. Per 
kwartaal wordt het risicomanagement in de auditcommissie besproken en 
geactualiseerd, en zo nodig besproken binnen de RvT.

Risicobereidheid 

De substantiële stroom subsidiegelden waarover het instituut beschikt brengt 
een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Met deze subsidiegelden neemt 
het instituut zo min mogelijk risico’s. De continuïteit is voor een groot deel 
afhankelijk van de subsidie vanuit OCW. Het Instituut is voortdurend met het 
ministerie en overige stakeholders in gesprek waarbij actuele thema’s en 
mogelijke risico’s onderdeel van het gesprek zijn. Het risicobewustzijn binnen 
de organisatie is hoog.

Strategische risico’s

Het Nieuwe Instituut voert de activiteiten uit zoals opgenomen in het 
beleidsplan 2017-2020. Hiermee voldoet de organisatie aan de voorwaarden 
voor de erfgoedwet subsidies en de Culturele Basis Infrastructuur Subsidie 
(BIS). Jaarlijks bespreekt Het Nieuwe Instituut de resultaten aan de hand van 
het jaarverslag tijdens het monitoringsgesprek met het Ministerie van OCW.
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ORGANIGRAM

Met ingang van 1 januari 2020

Investeringen
Aanbestedingen voor investeringen boven € 100.000 worden door de 
Raad van Toezicht geaccordeerd en worden uitgevoerd conform geldende 
aanbestedingswet- en regelgeving.

Vanaf 2018 worden investeringsuitgaven via de winstbestemming gedoteerd 
aan de bestemmingsreserve. Afschrijvingslasten over die investeringen 
worden jaarlijks onttrokken aan de bestemmingsreserve. Zo ontstaan 
geen toekomstige afschrijvingslasten na resultaatbestemming meer en 
volgen de jaarlijkse investeringsuitgaven de daarop van toepassing zijnde 
subsidiestromen.

Verzekeringen
Naast de inboedel-, brand-, bedrijfs- en 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen is de collectie van het instituut 
verzekerd via de Gemeente Rotterdam als onderdeel van de collectieve 
Museumpark verzekering.

Aanbestedingen
Het instituut is een aanbestedende dienst. De aanbestedingsprocessen zijn 
daarop ingericht. Net als in voorgaande jaren worden ze uitgevoerd conform 
geldende aanbestedingswet-en regelgeving.

Operationele risico’s
In de uitvoering van activiteiten staat veiligheid van de medewerkers, 
bezoekers en de collectie centraal. De teams bedrijfshulpverlening en 
collectiehulpverlening zijn op sterkte en de plannen waarin hun activiteiten 
worden beschreven zijn in werking. De teams nemen regelmatig deel 
aan cursussen. De op- en afbouw van tentoonstellingen wordt onderkend 
als een belangrijk veiligheidsrisico. De organisatie hanteert strikte 
veiligheidsprocedures en werkt met professioneel materiaal en ervaren in- en 
extern personeel om deze risico’s te beperken. Diverse afdelingen, waaronder 
gebouwbeheer (technisch), HR (skills) en programma (inhoud) zien hierop toe.

Compliance risico’s
Vanaf 2019 is de nieuwe Governance Code Cultuur van toepassing 
en geïmplementeerd door Het Nieuwe Instituut. De toepassing van de 
Governance Code Cultuur wordt in het hoofdstuk Raad van Toezicht nader 
toegelicht.

Erfgoed
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ICT Educatie
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marketing
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Jaap Bakema  
Study Centre
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Finance
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Het aantal medewerkers in loondienst is toegenomen. Deze groei heeft 
te maken met de start van het project Architectuur Dichterbij dat zes jaar 
in beslag zal nemen. De medewerkers die voor dit project zijn geworven 
hebben een tijdelijk dienstverband van maximaal drie jaar. Om continuïteit 
en voortgang te kunnen waarborgen is ervoor gekozen deze medewerkers in 
tijdelijke loondienst te nemen.

Verloop medewerkers 2019 Stand per Uit dienst/ In dienst/ Omzetting Stand per  

   01-01-2019 einde begin contract 31-12-2019

    opdracht opdracht  

Medewerkers vast dienstverband 70 -5 0 2 67

Medewerkers tijdelijk dienstverband 30 -11 25 -2 42

Totaal in dienstverband 100 -16 25 0 109
     

Stagiaires  7 -18 14 0 3

Freelancers incl. rondleiders 11 -12 27 -1 25

Vrijwilligers  1 -13 13 0 1

Uitzendkrachten 3 -4 3 0 2

Payroller Cafe 18 -9 11 0 20

Totaal flexkrachten 40 -56 68 -1 51
   

Totaal  140 -72 93 -1 160

Stagiaires
Het stagebeleid is in 2019 niet veranderd. Het Nieuwe Instituut vindt het 
belangrijk om jongeren te betrekken. Per afdeling zijn er twee stageplaatsen 
beschikbaar voor stagiairs die zich voor minimaal drie dagen per week 
gedurende minimaal drie maanden aan het instituut verbinden. Afdelingen 
die in 2019 gebruik hebben gemaakt van stagiairs: Programma, Productie, 
Educatie, Erfgoed, Business Development en Research. 

Freelancers
Het Nieuwe Instituut werkt met freelancers voor specifieke opdrachten. 
Het instituut richt zich ook bij de werving van freelancers op diversiteit.

Vrijwilligers
Ook in 2019 heeft het Nieuwe Instituut gebruik maakt van een poule van 
vrijwilligers voor de verschillende tentoonstellingen zoals Neuhaus en de 
interactieve activiteiten binnen Educatie.

HUMAN RESOURCES

De afdeling HR heeft in 2019 specifiek aandacht besteed aan de volgende 
thema’s: doorontwikkeling van de gesprekscyclus, opleiding & ontwikkeling, 
strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Een eerste 
strategische personeelsplanning heeft inzicht verschaft in kwaliteiten, talenten 
en onbenut potentieel van de medewerkers.

Met de invoering van nieuwe functieprofielen en functiematrix in het 
laatste kwartaal van 2018 is ingezet op een vereenvoudiging van de 
beoordelingssystematiek waarin ‘beoordelen’ plaats maakte voor ‘evalueren 
en ontwikkelen’. De nieuwe gesprekscyclus voorziet in een goede balans 
tussen aandacht voor resultaten en persoonlijke ontwikkeling met behulp van 
een Persoonlijk Jaarplan voor individuele medewerkers. Voor het jaar 2019 
was een ruimer budget gereserveerd voor leren en ontwikkelen. 

Medewerkers worden ondersteund en gefaciliteerd onder meer door 
ontwikkelgesprekken en in de vorm van training en coaching. Er is ingezet op 
extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling met als doel groei van kwaliteit 
en kennis van personeel, de juiste persoon op de juiste plek en duurzame 
inzetbaarheid. 

AVR, Arbohandboek, Personeelsgids

De AVR (Arbeidsvoorwaardenreglement) is in overeenstemming gebracht met 
de huidige wet- en regelgeving. De vernieuwde AVR heeft een looptijd van 
twee jaar. Daarnaast is in een Arbohandboek zowel aandacht besteed aan 
arbeidsomstandigheden, gedragscode, regeling ongewenst gedrag, protocol 
ziekteverzuim en er is een Personeelsgids ontwikkeld waarin algemene 
zaken, huisregels en nadere uitwerking zoals werkinstructies zijn opgenomen. 
Hiermee is de informatie aan het personeel compleet gemaakt.
 De organisatie zal zich in het komend jaar richten op de mogelijkheden 
van digitale ontsluiting van informatie via een goed kennis-/informatiesysteem.

Kengetallen van het personeelsbestand

Het Nieuwe Instituut werkt met een vaste kern van medewerkers. Bij 
kortlopende activiteiten en activiteiten waarvoor specifieke kennis en kunde 
is vereist, worden zij ondersteund door een flexibele schil. Een meer gerichte 
inzet van strategische personeelsplanning in 2019 maakt duidelijk welke 
medewerkers de organisatie nu en op de middellange termijn nodig heeft, 
en welke posities tot de strategische vaste formatie behoren of juist flexibel 
kunnen worden ingevuld om voldoende wendbaar te blijven.
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INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 

Het jaar 2019 stond op het gebied van ICT vooral in het teken van de 
implementatie en het optimaal benutten de back-office die eind 2018 in 
gebruik was genomen. De investering heeft voor meer verwerkingsnelheid 
en met name voor meer ruimte gezorgd, waarmee de continuïteit van 
de informatiesystemen is gewaarborgd. De beschikbaarheid van de 
informatiesystemen is wederom 100% geweest; er hebben zich geen 
verstoringen voorgedaan. 

Ook is er extra aandacht besteed aan het ondersteunen van de nieuwe 
projectmedewerkers in het kader van het programmaplan Architectuur 
Dichterbij. ICT faciliteerde voor Architectuur Dichterbij de implementatie van 
een nieuwe rapportagetool – het Architectuur Dichterbij KPI Dashboard – en 
richtte een online samenwerkingsomgeving in voor documenten die hetzij een 
specifiek project betreffen, of betrekking hebben op het geheel van projecten 
in het programma.

Telefonie
In de zomer van 2019 is Het Nieuwe Instituut met zijn vaste telefonie 
overgestapt naar een nieuwe telecomaanbieder. Vaste en mobiele telefonie 
zijn sindsdien geïntegreerd, zodat de vaste 010-nummers bereikbaar zijn 
geworden op de mobiele telefoons van de medewerkers. Er kan nu ook mobiel 
worden doorverbonden en de functionaliteiten van de telefooncentrale zijn 
inzetbaar geworden binnen de mobiele telefonie van Het Nieuwe Instituut. 
Met de extra functionaliteiten is de ondersteuning van het flexwerken verder 
uitgebreid.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Sinds de invoering van de AVG maakt Het Nieuwe Instituut gebruik van 
een officiële Functionaris Gegevensbescherming (FG) die onder meer 
de medewerkers adviseert. Eventuele privacygerelateerde incidenten 
worden vastgelegd in het register Datalekken. In 2019 hebben zich geen 
incidenten voorgedaan die gemeld dienden te worden aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Informatiebeveiliging
In 2019 heeft de firma Hoffmann een onafhankelijke risicoanalyse uitgevoerd. 
Daarbij is geconcludeerd dat Het Nieuwe Instituut beschikt over een effectieve 
IT-omgeving; de beveiliging van het netwerk en de opslag van een backup-up 
van de servers zijn belegd bij een professionele (ISO 27001 gecertificeerde) 
partij en interne autorisatieniveaus formeel worden gehanteerd. 

Payrollers en uitzendkrachten
Het personeel in Het Nieuwe Cafe wordt in 2019 nog op payroll-basis verloond. 
Op deze wijze kan binnen deze horeca-afdeling flexibel worden gewerkt. Voor 
2020 is een mogelijke verschuiving te voorzien door de nieuwe Wetgeving 
Arbeidsmarkt in Balans.

Verzuim en duurzame inzetbaarheid
Het gemiddelde verzuimpercentage is in 2019, met 5,3%, licht gedaald 
ten opzichte van 2018 (5,5%). In 2019 is veel aandacht besteed aan het 
begeleiden van langdurig verzuim. Daarnaast zijn preventieve maatregelen 
genomen om frequent en langdurig verzuim te verminderen door geregelde en 
intensieve gesprekken, extra aandacht voor aansturing, aangepaste tijdelijke 
werkzaamheden en het tijdig inschakelen van verzuimexperts. In kwartaal 4 is 
een risico-inventarisatie en -evaluatie gemaakt waarvan de uitkomsten in 2020 
worden opgevolgd. Aandacht voor het terugdringen van het ziekteverzuim zal 
hoog op de agenda blijven staan.

Diversiteit en inclusie
Het stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen, denkbeelden, cultuur, 
leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof etc.) is een belangrijk thema van  
Het Nieuwe Instituut. Overeenkomstig deze gedachte streeft het instituut naar 
een evenwichtig samengesteld personeelsbestand. 
 De werving en selectieprocedure is erop gericht meer verschillende 
soorten werknemers en doelgroepen in dienst te nemen en door te laten 
groeien. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het de noodzaak van 
een inclusief werkklimaat. Daarom zal het Instituut zich ook in 2020 verder 
richten op de verbinding tussen diversiteit en inclusiviteit.
 Een divers personeelsbestand is de sleutel tot meer innovatie, flexibiliteit 
en een beter resultaat.

De bezetting van het personeel in 2019 kent een verdeling van de volgende 
leeftijdsgroepen (21-30 jr) 21%, (31-40 jr) 27%, (41-50 jr) 24% en (51 > jr) 28%. 
In de organisatie is de verhouding tussen mannen en vrouwen minder gelijk 
verdeeld: 34% man en 66% vrouw. 

Het personeelsbestand van het instituut kent inmiddels een uiteenlopend 
aantal nationaliteiten zoals Russisch, Spaans, Antilliaans, Oost-Europees, 
Aziatisch, Brits, Turks en zien we een zekere balans tussen van oorsprong 
Nederlandse en niet-Nederlandse medewerkers van circa 80/20. De diversiteit 
blijft een belangrijk uitgangspunt in 2020 bij de werving en selectie van nieuwe 
medewerkers en de inzet van freelancers.
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CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Op verschillende plaatsen beschrijft dit jaarverslag het belang van diversiteit 
en inclusiviteit voor programmering, werkwijze, bezetting en bereik van 
Het Nieuwe Instituut. Deze focus is niet nieuw en al helemaal geen 
incident. De fysieke locatie in Rotterdam geeft daar alle aanleiding toe. 
Maar de keuze is fundamenteler. Het instituut omarmt een perspectief dat 
de meerstemmigheid van de huidige praktijken en beschouwingen in het 
ontwerpveld tracht te doorgronden en die niet alleen in verband brengt met de 
snel veranderende wereld maar ook wil bespreken met sterk uiteenlopende 
groepen belanghebbenden en belangstellenden in binnen- en buitenland. 
Meerstemmigheid biedt de kans om de waarde van cultuur te vergroten en 
breder toegankelijk te maken. Diversiteit is daarmee een integrale component 
van Het Nieuwe Instituut geworden. Aanvullend op de Governance Code 
Cultuur hanteert Het Nieuwe Instituut daarom de Code Culturele Diversiteit. 
 

FAIR PRACTICE CODE

Het Nieuwe Instituut hanteert ook de Fair Practice Code voor de culturele 
sector. Het doel van deze gedragscode is om de arbeidsmarkt in onder meer 
de creatieve industrie toekomstbestendig te maken en de beroepspraktijk in 
de sector te ondersteunen. Ten behoeve van de interpretatie en borging van 
de Fair Practice Code in beleid en in de interne organisatie is in 2019 contact 
geweest met Kunsten ´92. De focus lag bij `eerlijke honorering´ en de borging 
van dit principe in het beleid en de uitvoeringspraktijk van Het Nieuwe Instituut. 
Een eerlijk tarief reflecteert een bestuurlijke afweging van de markt, de 
ambitie, positie en bedrijfsvoering van Het Nieuwe Instituut.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Vanwege het Covid-19 virus zijn alle publieksactiviteiten stopgezet vanaf 
vrijdag 13 maart 2020. Daar waar mogelijk wordt het activiteitenprogramma 
in digitale vorm voortgezet. De duur en daarmee ook de (organisatorische en 
financiële) impact van deze maatregelen is nog niet bekend. Het instituut is, 
samen met de andere musea, met het ministerie van OCW in gesprek over  
de consequenties voor de sector.

Gebouwbeheer en technische zaken

Ondersteuning Organisatie
Vanuit diverse geledingen van de organisatie krijgt Gebouwbeheer regelmatig 
verzoeken om ondersteuning. In 2019 is een nieuwe medewerker AV en licht 
in dienst getreden die er met zijn uitgebreide kennis aan bijdraagt dat de 
aanwezige AV en lichtinstallaties nu beter worden benut voor presentaties, 
events en tentoonstellingen. Bij kleinschalige projecten wordt regelmatig de 
expertise van Gebouwbeheer gevraagd in uitvoering en advies.

Dagelijks onderhoud
Er is een begin gemaakt met het schilderwerk van het interieur. Deze 
werkzaamheden worden over een aantal jaren verdeeld. Om Huis Sonneveld 
bij het intensieve gebruik in goede conditie te houden zijn er wekelijks 
bijstelwerkzaamheden nodig. Ten behoeve van de installaties van het Nieuwe 
Instituut worden maandelijkse beheerstaken uitgevoerd.

Grootonderhoud
De renovatie van het lichtkunstwerk van Peter Struycken is in 2019 aanbesteed 
en is aan het eind van het jaar in uitvoering genomen. In samenspraak met de 
kunstenaar is gekozen voor Ledverlichting waardoor het werk nu duurzamer is.

De gevelwasinstallatie van het hoofdgebouw wordt vervangen. De 
werkzaamheden zijn meervoudig onderhands aanbesteed.

Tijdens het plaatsen van de nieuwe bar is de PU-vloer van de foyer 
gerepareerd.

Wegens de inwerkingtreding van de regeling Informatieplicht 
Energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het 
project Vervangen Dakbedekking Hoofdgebouw uitgesteld tot 2020.

In 2020 wordt bekeken wat de effecten zijn van de regeling Informatieplicht 
Energiebesparing op het Meerjarenonderhoudsplan.
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GOVERNANCE CODE CULTUUR

Good governance gaat het over het complete besturingsproces: beleid, 
uitvoering, toezicht en verantwoording. Goed bestuur en toezicht kenmerken 
zich in de eerste plaats door duidelijkheid over het besturingsmodel en de 
daarbij behorende verantwoordelijkheden. Uitgangspunten daarbij zijn integer 
en transparant handelen, met oog voor de belangen van alle stakeholders. 
De Governance Code Cultuur onderscheidt negen principes, waarvan de 
toepassing hier wordt toegelicht: 
1.      Governance: het Bestuur van Het Nieuwe Instituut kent en neemt 

verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van de governance in de 
organisatie en doet hiervan verslag in dit jaarverslag dat ook op de 
website van Het Nieuwe Instituut wordt gepubliceerd.

2.      Besturingsmodel: Het Nieuwe Instituut wordt conform de Governance 
Code Cultuur bestuurd door een Raad van Bestuur met twee statutair 
directeur-bestuurders middels het Raad-van-Toezicht-model. De 
keuze voor het Raad-van-Toezicht-model past bij de omvang van de 
organisatie, zowel qua grootte, formatie als begroting. De Raad van 
Bestuur wordt ondersteund door de bestuurssecretaris die tevens als 
secretaris van de Raad van Toezicht opereert. De bestuurssecretaris 
voert namens de Raad van Bestuur agendaoverleg ten behoeve 
van de overlegvergaderingen met de voorzitter en secretaris van 
de Ondernemingsraad. Het Nieuwe Instituut beschikt over een 
ondernemingsraad die conform de wet wordt geconsulteerd.

3.      Bestuur: De Raad van Bestuur bestaat uit 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. 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 de Raad van Bestuur toepasselijke wet- en 
regelgeving in acht.

4.      Bezoldiging van directie en bestuur en hun rechtspositie: Het 
bezoldigingsbeleid van het bestuur moet passen bij het karakter van 
de instelling en overeenstemmen met de wettelijke voorschriften of 
subsidievoorwaarden. De beloning van de leden Raad van Bestuur 
van Het Nieuwe Instituut valt binnen de kaders van de Wet Normering 
Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Het 
jaarverslag rapporteert over deze bezoldiging.  

5.      Taken van de Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht heeft zijn taken, 
verantwoordelijkheden en werkwijze in lijn met zijn statutaire opdracht 
vastgelegd in een reglement en handelt hiernaar. De Raad van Toezicht 
is werkgever van De Raad van Bestuursleden en heeft tot taak toe te 
zien op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang 

RAAD VAN TOEZICHT 

Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Managementteam van Het Nieuwe 
Instituut onderschrijven de Governance Code Cultuur, de Code Culturele 
Diversiteit en de Fair Practice Code. Bij de ontwikkeling van beleid worden de 
principes van de Codes actief ingebed, hoewel moet worden opgemerkt dat 
operationalisering en vertaling van de principes naar de praktijk lang niet altijd 
eenvoudig is. Het overkoepelend principe van ‘pas toe én leg uit’ stimuleert 
de dialoog binnen Het Nieuwe Instituut over de wijze waarop de codes in de 
(processen van de) organisatie geborgd kunnen worden.
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN  
RAAD VAN BESTUUR 

In 2019 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, 1 november 2012 – heden
— Algemeen Directeur-bestuurder, 1 november 2012 – heden
 
JOSIEN PAULIDES
— Lid Raad van Bestuur, 15 maart 2019 – heden
— Zakelijk Directeur-bestuurder, 15 maart 2019 – heden
— Bestuurslid Stichting Museumpark Rotterdam, 15 maart 2019 – heden  
— Bestuurslid TG Nomen, september 2019 – heden
— Gemeenteraadslid CDA, Gemeente Waalwijk, maart 2014 – april 2019
— Penningmeester Blauw Gras, december 2011 – heden
— Financieel en strategisch Adviseur Paulides BV, mei 2001 – heden
— Lid commissie amateurkunst Provincie Noord-Brabant, juni 2018 – heden
 
 

Raad van Toezicht
 

JUDITH VAN KRANENDONK
— Voorzitter Raad van Toezicht, 1 oktober 2016 – heden
— Voorzitter Remuneratiecommissie, 1 oktober 2016 – heden
— Judith van Kranendonk Consultancy, Amsterdam (hoofdfunctie)
— Lid commissie Joodse Erfpachttegoeden, Gemeente Amsterdam,  
 september 2017 – heden
— Voorzitter RvT Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam,  
 oktober 2016 – heden
— Lid RvT Cobra Museum of Modern Art, Amstelveen, juli 2013 – heden
— Voorzitter RvT CODART, Den Haag, januari 2013 – heden
— Lid adviesraad Namen Herinneringskamp Westerbork,  
 november 2012 – heden
— Voorzitter RvT Opera Nijetrijne, Nijetrijne, juli 2012 – heden
— Bestuurslid Pedagogiek ontwikkeling 0-7, september 2009 – heden
— Bestuurslid CEPIG, 2016 – heden
 

van zaken binnen de stichting Het Nieuwe Instituut. Tevens staat hij de 
Raad van 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. Besluiten en acties worden vastgelegd. De Raad 
van Toezicht reflecteert jaarlijks op zijn eigen functioneren.

6.      Deskundigheid en samenstelling Raad van Toezicht: Bij werving en 
selectie voor de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met 
diversiteit, expertise en onafhankelijkheid van de leden. 

7.       Inzet en vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht: Ieder 
lid van de Raad van Toezicht wordt geacht voldoende tijd te hebben 
voor de vervulling van zijn functie. De Raad van Toezicht heeft in 
2019 de vacatievergoeding opnieuw vastgesteld op een niveau dat 
passend is bij het karakter van de organisatie, wettelijke voorschriften 
en subsidievoorwaarden. Hierover wordt melding gemaakt in de 
jaarrekening. 

8.      Onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht en Bestuur: in 
het jaarverslag wordt melding gemaakt van nevenfuncties van de leden 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 

9.       Financieel verslag en risicobeheer: Het Nieuwe Instituut werkt met 
een planning en control cyclus ondersteund door een administratief 
handboek. Dit handboek wordt in 2020 herzien. Voor de uitvoering, 
monitoring, bijsturen en verantwoording wordt gewerkt met structurele 
werkoverleggen, een PJP-cyclus (HR) en regelmatige financiële 
rapportages. In 2019 is een risicoanalyse uitgevoerd.
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CASPAR VAN DER WOUDE 
— Lid Raad van Toezicht, 15 juni 2017 – heden
— Lid Remuneratiecommissie, 15 juni 2017 – heden
— Voorzitter Auditcommissie, 15 juni 2017 – heden
— Managing Directeur Agile Marketing Agency (hoofdfunctie)
— Lid RvT Grafisch Lyceum Rotterdam, september 2014 – heden
 
JULIETTE BEKKERING 
— Lid Raad van Toezicht, 1 juli 2017 – heden
— Architect/directeur Bekkering Adams Architecten bv (hoofdfunctie)
— Hoogleraar Architectural Design and Engineering (hoofdfunctie)
— Lid adviescommissie Platform Rotterdam, MAAND 2011 – heden
 
JETSE SPREY 
— Lid Raad van Toezicht, 15 juni 2017 – heden
— Lid Auditcommissie, 15 juni 2017 – heden
— Advocaat en partner Versteeg Wigman Sprey Advocaten (hoofdfunctie) 
— Chief Legal Officer Europechain, april 2019 – heden
— Medeoprichter en aandeelhouder EOS.IO Group B.V., april 2018 – heden
— Voorzitter Stichting Voor Je Buurt, januari 2015 – heden
— Mentor (startup) accelerator Rockstart, 2011 – heden
— Voorzitter Stichting M.G.V., 2005 – heden
— Voorzitter Stichting Under The Blue Surface There Are Not Many People 
 That Can Hear You, 2003 – heden
 
WILJA JURG
— Lid Raad van Toezicht, 2 oktober 2019 – heden
— Directeur-bestuurder Tetem kunstruimte (hoofdfunctie)
— Directeur Roombeek Cultuurpark educatiecluster, 2015 – heden
— Adviseur Raad van Cultuur, december 2015 – heden
— Directeur-eigenaar bureau Vormen, januari 2002 – heden
— Amsterdams Fonds voor de Kunst adviescommissie BKFNA,  
 december 2019 – heden

Rooster van aftreden

Naam  Aanvang 1e termijn  2e termijn

J. van Kranendonk  01-10-2016 01-10-2020 01-10-2024
C. van der Woude 15-06-2017 15-06-2021 15-06-2025
J.D. Bekkering 01-07-2017  01-07-2021 01-07-2025
J. Sprey    15-06-2017  15-06-2021 15-06-2025
W. Jurg  01-10-2019 01-10-2023 01-10-2027

TERUGBLIK 2019 VANUIT DE RAAD VAN TOEZICHT

Gedurende het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht vier keer vergaderd in 
aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Wilja Jurg is per oktober als nieuw 
lid aangetreden, waardoor de Raad van Toezicht per 31 december 2019 vijf 
leden telt. Tijdens de bijeenkomsten is onder meer goedkeuring verleend aan 
de jaarrekening 2019 en aan de begroting 2020 met het daarbij behorende 
jaarplan. De zelfevaluatie van de Raad had in december 2019 plaats, een 
diverse samenstelling van de Raad en een kritisch reflectieve samenwerking 
zijn hierin als aandachtspunten benoemd. De Raad van Toezicht is zich 
bewust van het onderwerp belangenverstrengeling, zoals zichtbaar is door 
het delen van nevenfuncties in het bestuursverslag. De Raad van Toezicht 
bespreekt het onderwerp actief binnen het eigen gremium en met de Raad van 
Bestuur. Daarnaast is er tijdens een extra sessie door de Raad van Toezicht 
gesproken over de beleidsontwikkeling 2021-2024. De beleidsontwikkeling 
vindt integraal plaats maar kent qua financiering twee onderdelen: de 
ondersteunende opdracht via de BIS-systematiek en de publiektaken, 
behoud & beheer en huisvesting via de Erfgoedwet. In dit kader is tevens de 
meerjarenbegroting 2021-2024 besproken.
 
De auditcommissie heeft ter voorbereiding van de Raad van Toezicht 
vergaderingen aanvullend viermaal vergaderd met de Directeur 
Business & Development en de Business Controller. Halverwege het 
jaar heeft de Bestuurssecretaris het secretariaat van de auditcommissie 
overgenomen. Tijdens deze bijeenkomsten is onder meer gesproken 
over het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de risicoanalyse en daarbij 
behorende beheersmaatregelen, de kwartaalcijfers en de begroting 2020. 
De belangrijkste risico’s zijn in kaart gebracht. Belangrijke risico’s als 
fraude, wegvallen van subsidie, veiligheid van medewerkers worden zoveel 
mogelijk met concrete acties gemitigeerd. Ook heeft de auditcommissie  
de Strategische Personeels Planning besproken, waarbij de kwaliteit en 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal stonden. Aanvullend op  
de reguliere vergaderingen met de Raad van Bestuur heeft de Raad van 
Toezicht twee keer met zowel het MT als de OR over de algemene zaken 
binnen Het Nieuwe Instituut gesproken op basis van een terug- en vooruitblik.

In 2019 is het programmaplan Architectuur Dichterbij goedgekeurd en 
daardoor kan de komende jaren € 11.000.000 in de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid – restauratie en conservering – van de Rijkscollectie voor 
Nederlandse Stedenbouw en Architectuur worden geïnvesteerd. De uitvoering 
is van start gegaan waarbij de aanbestedingen met het oog op werkbare en 
kostenefficiënte processen veel aandacht hebben gevraagd.
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Het Nieuwe Instituut kreeg in 2019 van het ministerie van OCW de opdracht 
een inventarisatie uit te voeren van de sectorcollecties digitale cultuur en 
design. Deze inventarisatie heeft geleid tot een additionele opdracht in 2020 
en structurele financiering in 2021-2024 voor het opbouwen van een kennis- en 
netwerkplatform digitale cultuur en design archieven.

Op 15 maart 2019 trad Josien Paulides als Directeur Business & Development 
in dienst, naast Algemeen & Artistiek Directeur Guus Beumer. De beloning 
van de bestuurders vindt plaats op basis van kennis en ervaring. De Raad 
beoogt met bestuurders een langetermijnrelatie aan te gaan, op basis van een 
jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband. De Remuneratiecommissie 
heeft met beide bestuurders in december 2019 een evaluatiegesprek gevoerd 
op basis van een 360 graden feedback. 

Tot slot wil de Raad van Toezicht haar waardering uitspreken voor de inzet en 
betrokkenheid van de gehele organisatie over het afgelopen jaar. De Raad  
van Toezicht kijkt uit naar een innovatief 2020, als overgangsperiode naar de 
derde beleidsperiode van het Instituut die in 2021 aanvangt.

JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Na resultaatbestemming, bedragen in euro

ACTIVA  2019 2018

   

Vaste activa
I Materiële vaste activa 3.712.511 4.133.463

 Totale vaste activa 3.712.511 4.133.463
   

Vlottende activa  
II Vorderingen 1.275.139 1.339.729

III Liquide middelen 11.839.807 7.535.887

 Totale vlottende activa 13.114.946 8.875.616

TOTALE ACTIVA 16.827.457 13.009.079
   

PASSIVA  

   

Eigen vermogen  

I Algemene Reserve 394.238 394.238

II Bestemmingsreserve 1.206.325 1.331.356

III a Bestemmingsfonds OCW 383.657 534.690

III b Bestemmingsfonds OCW Architectuur Dichterbij 9.841.209 5.500.000

 Totale eigen vermogen 11.825.429 7.760.284
   

Voorzieningen  

IV Groot onderhoud gebouwen en installaties 752.452 598.068

V Overige voorzieningen 69.418 155.847

 Totale voorzieningen 821.870 753.915
   

VI Langlopende schulden > 1 jaar 2.210.000 2.350.000
   

VII Kortlopende schulden < 1 jaar 1.970.158 2.144.880
  

TOTALE PASSIVA 16.827.457 13.009.079
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LASTEN  Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

  

1 Personeelslasten 7.462.866 5.515.324 6.530.428

2 Huisvestingslasten 832.034 810.705 950.532

3 Afschrijvingen 461.439 498.000 427.302

4 Overige lasten 4.602.712 3.973.284 4.090.355   

TOTALE LASTEN 13.359.051 10.797.313 11.998.617   

5  Saldo uit gewone bedrijfsvoering 4.160.775 98.286 5.055.224    
6 Saldo rentebaten / -lasten -95.630 -98.286 288.729
 
EXPLOITATIERESULTAAT 4.065.145 0 5.343.953
 
Resultaatbestemming:      

Bestemmingsfonds OCW Architectuur Dichterbij -5.500.000 0 -5.500.000   

Dekking Architectuur Dichterbij 1.158.791 0 0  

Bestemmingsreserves 125.031 0 -164.389

Genormaliseerd resultaat -151.033 0 -320.437
naar:      

Bestemmingsfonds OCW 151.033 0 278.572   

Algemene Reserve 0 0 41.864   

   0 0 0   

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING  2019

Bedragen in euro

BATEN  Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

         

Eigen inkomsten     

1 Kaartverkoop 285.679 291.333 275.941

2 Overige publieksinkomsten 31.628 84.500 39.833   

3 Totaal publieksinkomsten 317.307 375.833 315.774   

4 Overige directe inkomsten 330.266 325.333 216.544

5 Totaal overige directe inkomsten 330.266 325.333 216.544
6 Totaal directe inkomsten 647.573 701.167 532.318 
7 Indirecte inkomsten 448.142 500.000 441.034   

8 Private middelen – particulieren incl. vriendenverenigingen 13.112 48.333 11.270  

9 Private middelen – bedrijven 31.850 50.000 10.181   

10 Private middelen – private fondsen 14.052 0 31.747   

11 Private middelen – goede doelenloterijen 283.243 300.000 243.471

12  Totaal bijdragen uit private middelen 342.257 398.333 296.669   
13  Totaal eigen inkomsten 1.437.972 1.599.500 1.270.021    

Subsidies      

14 OCW: Regeling specifiek cultuurbeleid (publieksactiviteiten) 6.133.234 5.723.413 5.966.674 

15 OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting 604.873 571.985 591.412 

16 OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer 2.647.461 2.438.201 2.653.832   

17 OCW: Erfgoedwet, Architectuur Dichterbij 5.500.000 0 5.500.000   

18  Totaal structureel OCW 14.885.568 8.733.599 14.711.918
19 Totaal structureel publieke subsidie overig 388.922 512.500 716.442   

20  Totaal structurele subsidies 15.274.490 9.296.099 15.428.360
21 Incidentele publieke subsidies 807.364 0 355.460  

 

22  Totaal subsidies 16.081.854 9.296.099 15.783.820 

 
TOTALE BATEN 17.519.826 10.895.599 17.053.841  



	 Het	Nieuwe	Instituut																			Jaarrekening	2019	 Het	Nieuwe	Instituut																			Jaarrekening	2019118 119

CATEGORIALE EN FUNCTIONELE  
EXPLOITATIEREKENING 2019

Bedragen in euro

BATEN  Werkelijk Publieks- Collectie- Architectuur Algemeen 

   2019 activiteiten beheer Dichterbij Beheer

         

Eigen inkomsten      

 

Kaartverkoop 285.679 224.856 60.823 0 0  

Overige publieksinkomsten 31.628 21.310 10.318 0 0  

Totaal publieksinkomsten 317.307 246.166 71.141 0 0   
Overige directe inkomsten 330.266 271.179 59.087 0 0 

Totaal overige directe inkomsten 330.266 271.179 59.087 0 0  
Totaal directe inkomsten 647.573 517.345 130.228 0 0  
Indirecte inkomsten 448.142 448.132 10 0 0  

Private middelen – particulieren incl.  13.112 13.112 0 0 0 

      vriendenverenigingen  

Private middelen – bedrijven 31.850 31.850 0 0 0  

Private middelen – private fondsen 14.052 14.052 0 0 0  

Private middelen –  283.243 283.243 0 0 0 

      goede doelenloterijen 

Totaal bijdragen uit 342.257 342.257 0 0 0 
      private middelen
Totaal eigen inkomsten 1.437.972 1.307.734 130.238 0 0  

Subsidies       
OCW: Regeling specifiek cultuurbeleid  6.133.234 6.133.234 0 0 0  

      (publieksactiviteiten) 

OCW: Erfgoedwet onderdeel 604.873 0 604.873 0 0 

      huisvesting 

OCW: Erfgoedwet onderdeel 2.647.461 0 2.647.461 0 0

      collectiebeheer  

OCW: Erfgoedwet,  5.500.000 0 0 5.500.000 0  

      Architectuur Dichterbij 

Totaal structureel OCW 14.885.568 6.133.234 3.252.334 5.500.000 0  
Totaal structureel publieke subsidie 388.922 388.922 0 0 0  

      overig

Totaal structurele subsidies 15.274.490 6.522.156 3.252.334 5.500.000 0  
Incidentele publieke subsidies 807.364 766.266 41.098 0 0  

Totaal subsidies 16.081.854 7.288.422 3.293.432 5.500.000 0  
       

TOTALE BATEN 17.519.826 8.596.156 3.423.670 5.500.000 0  

PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

   € fte € fte € fte

Specificatie personeelslasten      

      

Waarvan vast contract 3.934.265 56,0 3.858.368 58,0 3.995.948 58,6

Waarvan tijdelijk contract 1.881.015 34,0 1.265.253 20,6 1.306.726 20,2

Personeelslasten inhuur 1.490.581 17,6 287.984 4,4 836.510 9,9

Subtotaal  7.305.861 107,7 5.411.605 83,0 6.139.184 88,7
      

Waarvan overige personeelslasten 145.127  103.719                  -    374.416 

Waarvan stagiaires 11.878 6,7                  -                     -    16.828 5,6

Subtotaal  157.005 6,7 103.719                  -    391.244 5,6
      

Personeelslasten 7.462.866 114,3 5.515.324 83,0 6.530.428 94,3
      

Vrijwilligers   aantal  aantal  aantal

Vrijwilligers: fte  1,3    0,9

Vrijwilligers: personen  13    9
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Verdeelsleutel
   Werkelijk Verdeling Verdeling

   2019 2019 2018

Publieksactiviteiten   

OCW: Regeling specifiek cultuurbeleid (publieksactiviteiten) 6.127.774  

Projectsubsidie – ICB 512.500  

   6.640.274 67,38% 67,40%
   

Collectiebeheer   

OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer 2.610.461  

OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting 604.873  

   3.215.334 32,62% 32,60%

Naar aanleiding van het vernieuwde Handboek instellingen verantwoording  
2017-2020 heeft het instituut in 2019 de kosten voor het Jaap Bakema Study 
Center ondergebracht bij Collectiebeheer. In 2018 waren deze toegerekend 
aan Algemeen Beheer.

Publieksactiviteiten
Onder publieksactiviteiten vallen de afdelingen die in het bijzonder uit de 
BIS-gelden worden gefinancierd: Programma, Business Development, 
Commercie en marketing, Productie, Hospitality, Agentschap, Research en Het 
Nieuwe Café. Opbrengsten en kosten van Het Nieuwe Café zijn vrijwel gelijk. 

Collectiebeheer
Naast collectiebeheer kent de afdeling Erfgoed als primaire taken: bibliotheek, 
Huis Sonneveld en het Open Maquette Depot. Architectuur Dichterbij is 
eveneens onderdeel van categorie collectiebeheer.
 De afzonderlijke resultaten uit de verschillende subsidies zijn 
overeenkomstig verwerkt in de winstverdeling en zijn toegevoegd aan de 
betreffende reserves en fondsen in het eigen vermogen.

Algemene beheerskosten
Het instituut rekent baten en lasten die niet direct zijn toe te rekenen aan ofwel 
de publieksfunctie of de functie van collectiebeheer toe aan deze functies. 
Door het gebruik van de verdeelsleutel worden er geen baten en lasten 
toegerekend aan de categorie ‘Algemeen Beheer’. Algemene beheerskosten 
betreffen met name de personeelslasten directie, Bedrijfsbureau (BB), HR en 
Finance. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

   Werkelijk Publieks- Collectie

   2019 activiteiten beheer

HR, Finance, RvB en BB 1.058.405 713.107 345.298

Kantoorkosten bedrijfsbureau 83.811 56.468 27.343

Totaal Algemeen Beheer 1.142.216 769.575 372.641

LASTEN  Werkelijk Publieks- Collectie- Architectuur Algemeen 

   2019 activiteiten beheer Dichterbij Beheer

       

Personeelslasten 7.462.866 4.945.042 1.998.497 519.327 0  

Huisvestingslasten 832.034 541.574 290.460 0 0  

Afschrijvingen 461.439 310.897 150.542 0 0  

Overige lasten 4.602.712 3.246.642 716.606 639.464 0  

TOTALE LASTEN 13.359.051 9.044.155 3.156.105 1.158.791 0  
       

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 4.160.775 -447.999 267.565 4.341.209 0  
Saldo rentebaten / -lasten -95.630 -64.431 -31.199 0 0  
       
EXPLOITATIERESULTAAT 4.065.145 -512.430 236.366 4.341.209 0  
       

Resultaatbestemming:       

Bestemmingsfonds -5.500.000 0 0 -5.500.000 0

      OCW Architectuur Dichterbij  

Dekking Architectuur Dichterbij 1.158.791 0 0 1.158.791 0  

Bestemmingsreserves 125.031 84.241 40.791 0 0  

Genormaliseerd resultaat -151.033 -428.190 277.157 0 0  
naar:       

Bestemmingsfonds OCW 151.033 428.190 -277.157 0 0  

Algemene Reserve 0 0 0 0 0  

   0 0 0 0 0 

Toelichting op de functionele indeling

Het Nieuwe Instituut verantwoordt de winst- en verliesrekening conform de in 
het Handboek instellingen verantwoording 2017-2020 van het ministerie van 
OCW voorgeschreven categorieën Publieksactiviteiten, Collectiebeheer en 
Algemeen Beheer. 

Om inzicht te bieden in de bestedingen van de extra erfgoedwet subsidie 
ontvangen voor Architectuur Dichterbij is na afstemming met OCW een extra 
categorie ‘Architectuur Dichterbij’ toegevoegd

In lijn met vorig jaar en met het in januari 2020 vernieuwde Handboek 
instellingen verantwoording 2017-2020 (pagina 46) wordt voor de verdeling van 
organisatie-brede lasten over de categorieën een verdeelsleutel gebruikt.

De verdeelsleutel betreft de organisatieonderdelen van Het Nieuwe Instituut 
die dienstbaar zijn aan zowel publieksactiviteiten als collectiebeheer: Raad van 
Bestuur, HR, Finance, Bedrijfsbureau, ICT en Facilitaire zaken, Commercie 
en Marketing en Educatie. De verdeelsleutel is vastgesteld op basis van de 
verhouding van de reguliere subsidies en staat weergegeven in onderstaande 
tabel. De projectsubsidie ICB wordt aangewend voor publieksactiviteiten.
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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.

De activiteiten van het instituut zijn het vergroten van de publieke waardering 
voor architectuur, vormgeving en nieuwe media en het versterken van de 
wisselwerking tussen die disciplines en al hetgeen met vorenstaande verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen 
en het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2017-2020. 
Deze jaarrekening bevat uitsluitend informatie over de rapporterende rechts-
persoon.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Voor de begroting zijn de bij het 
ministerie van OCW  ingediende en goedgekeurde cijfers gehanteerd.  
De jaarrekening is opgemaakt op 25 maart 2020.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen 
de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele 
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien 
van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de 
geschatte economische levensduur rekening houdend met eventuele 
restwaarde.

De afschrijvingsduur luidt als volgt:

25 jaar – gebouw en educatiepaviljoen;
20 jaar – koelmachine en brandmeldinstallatie;
10 jaar – interne verbouwingen, maquette depot en inventarissen;

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of 
restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als  
een schattingswijziging verantwoord.

KASSTROOMOVERZICHT

   2019 2018

I Kasstroom uit operationele activiteiten  
 Exploitatieresultaat 4.065.145 5.343.953

 Afschrijvingen materiele vaste activa 461.439 367.302

 Mutatie voorzieningen 67.956 77.991

 Mutatie vorderingen 64.590 -428.409

 Mutatie kortlopende schulden -174.724 184.613

 Subtotaal 4.484.406 5.545.450
   

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten  

 Materiele vaste activa/gebouw -100.486 -292.728

   

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten  

 Aflossing uit langlopende schulden -80.000 -80.000

 Subtotaal -80.000 -80.000
   

 Mutatie liquide middelen 4.303.920 5.172.722
   

 Liquide middelen begin boekjaar 7.535.887 2.363.166

 Liquide middelen einde boekjaar 11.839.807 7.535.887

 Mutatie liquide middelen 4.303.920 5.172.721
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 Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met een door 
derden aangegeven specifieke bestemming.

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

Groot onderhoud
De kosten voor herstel en groot onderhoud worden ten laste van de 
voorziening groot onderhoud gebracht. De voorziening ter gelijkmatige 
verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op 
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren, vastgesteld in een 
meerjarig onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het 
uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Jubilea
Voorziening voor toekomstige verplichtingen. Medewerkers die vijfentwintig 
of veertig jaar in dienst zijn, maken bij het bereiken van elk van deze jubilea 
aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde 
van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen

Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte 
loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid 
voor betreffende medewerkers inclusief eventuele (kosten samenhangende 
met de) transitievergoeding.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

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

Investeringssubsidies voor het gebouw en het educatiepaviljoen zijn  
verantwoord onder de langlopende schulden met als subpost investerings-
subsidie. Deze post valt vrij via de exploitatierekening, gelijklopend met de 
afschrijvingstermijn van de investering en wordt opgenomen onder de baten.

De kosten voor herstel en groot onderhoud worden ten laste van de 
voorziening groot onderhoud gebracht, gebaseerd op een in 2018 herzien 
meerjarenplan groot onderhoud. 

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen  
de boekwaarde dan wel de lagere opbrengstwaarde.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na 
vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het 
gebruik of de vervreemding worden verwacht. Baten of lasten die voortvloeien 
uit desinvestering worden in de exploitatierekening verwerkt.

Foutenherstel investeringssubsidies
In de jaarrekening 2019 is sprake van herstel van een materiële fout. De 
investeringssubsidies voor het gebouw en het educatiepaviljoen zijn vanaf 
dit jaar conform het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 
2017-2020  (pagina 40) verantwoord onder de langlopende schulden met als 
subpost investeringssubsidie. Deze post valt vrij via de exploitatierekening, 
gelijklopend met de afschrijvingstermijn van de investering en wordt 
opgenomen onder de baten. 

De vergelijkende cijfers van 2018 zijn retrospectief op basis van deze wijziging 
aangepast. Het gebouw is volledig afgeschreven. De langlopende schuld 
investeringssubsidie is derhalve nihil. 

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

De nog te betalen waarborg is in 2019 gereclassificeerd van de activa naar  
de passiva. De vergelijkende cijfers zijn retrospectief aangepast. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kasgelden, banktegoeden en deposito’s met 
een looptijd korter dan twaalf maanden. De bij genoemde geldinstellingen 
aangehouden saldi zijn direct opeisbaar, eventueel met opoffering van 
rrentebaten. De banktegoeden staan ter vrije beschikking van het instituut. 
 
 Bestemmingsreserves 
Het bestuur heeft een deel van de bestemmingsreserves afgezonderd 
voor specifieke doelen. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de 
bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting. 
Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 
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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 afgedekte 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 
exploitatierekening.

—  Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie 
leidt tot een financieel actief of een financiële verplichting, 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 exploitatierekening 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.

 
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-financieel 
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.

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

De nog te betalen waarborg is in 2019 gereclassificeerd van de activa naar  
de passiva. De vergelijkende cijfers zijn retrospectief aangepast.

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.

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.

Derivaten en hedge-accounting
Stichting Het Nieuwe Instituut maakt gebruik van afgeleide financiële 
instrumenten, namelijk renteswaps ter afdekking van de gelopen risico’s 
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.
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regeling) verantwoord. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode 
te verwerken pensioenlast 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, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor 
zover sprake is van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 
toekomst verschuldigde premies. De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds 
Zorg en Welzijn bedroeg ultimo 2019 99,2% (2018 97,5%).

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

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

Grondslagen bij het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

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, verloopt de verwerking van de hedge-resultaten als 
volgt:

•  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 exploitatierekening  
of off-balance was gehouden, blijft afhankelijk van de situatie off-balance 
of op de balans.

•  Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt 
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.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Baten
Subsidieopbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin het 
subsidiebedrag ontvangen is. Niet uitgegeven subsidies worden via de 
winstbestemming toegevoegd aan de desbetreffende fondsen in het eigen 
vermogen, met uitzondering van niet uitgegeven subsidiebedragen voor 
projecten die in afstemming met het ministerie van OCW verantwoord worden 
in de overlopende passiva.

Overige bijdragen zijn verwerkt in de periode waarin de activiteiten waarvoor 
deze zijn toegezegd, zijn uitgevoerd. 
Overige inkomsten worden verwerkt in de periode waarop ze betrekking 
hebben.

Personeelsbeloningen

Pensioenen
Het Nieuwe Instituut is aangesloten bij de pensioenregelingvan Pensioenfonds 
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-
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Herstel investeringssubsidies gebouw en educatiepaviljoen
In de jaarrekening 2018 waren de investeringssubsidies (niet in lijn met het 
handboek) in mindering gebracht op de aanschafwaarde van het actief. 
De investeringssubsidies voor het gebouw en het educatiepaviljoen zijn 
vanaf 2019 conform het Handboek instellingen verantwoording 2017-2020 
(pagina 40) verantwoord onder de langlopende schulden met als subpost 
investeringssubsidie. Deze post valt vrij via de exploitatierekening,  
gelijklopend met de afschrijvingstermijn van de investering en wordt 
opgenomen onder de baten. 

   Gebouw nieuw  Educatie- nieuw

      paviljoen 

   31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec

   2018 2018 2019 2018 2018 2019

ACTIVA      

aanschaf  16.054.511 16.054.511 16.054.511 4.054.122 4.054.122 4.054.122

afschrijvingen -5.476.959 -15.536.577 -15.588.591 -766.237 -1.216.237 -1.378.402

subsidie  -10.059.618 0 0 -1.500.000 0 0

boekwaarde  517.934 517.934 465.920 1.787.885 2.837.885 2.675.720
      

investeringssubsidie 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000

cumulatieve vrijval 0 0 0 0 -450.000 -510.000

   0 0 0 0 1.050.000 990.000
      

Netto activa+passiva 517.934 517.934 465.920 1.787.885 1.787.885 1.685.720
      

De vergelijkende cijfers van 2018 zijn retrospectief op basis van deze wijziging 
aangepast. Het gebouw is volledig afgeschreven. De langlopende schuld 
investeringssubsidie is derhalve nihil.

Vanaf 2018 worden de nieuwe investeringsuitgaven op basis van het 
hierover genomen bestuursbesluit via de winstbestemming gedoteerd aan 
de bestemmingsreserve. Afschrijvingslasten over die investeringen worden 
jaarlijks onttrokken aan de bestemmingsreserve. In 2019 zijn de nieuwe 
investeringen van € 40.487 toegevoegd aan de bestemmingsreserve en zijn 
de afschrijvingslasten 2019 over die investeringen van € 5.055 onttrokken aan 
de bestemmingsreserve, samen met de onttrekking van de afschrijvingslasten 
educatiepaviljoen ad. € 102.165.

De boekwaarde van (de verbouwing van) het maquettedepot en de andere 
vaste bedrijfsmiddelen bedraagt nul. Deze activa zijn nog steeds in gebruik.

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

TOELICHTING OP DE BALANS PER  
31 DECEMBER 2019

Activa

I Materiële vaste activa

 

 Gebouw Maquette- Educatie- Inventaris Andere Totaal 
  depot paviljoen en vaste
    inrichting bedrijfs-
     middelen

Stand per 1 januari 2019      

Aanschafwaarde 16.054.511 464.312 4.054.122 2.867.474 58.798 23.499.217
Cumulatieve afschrijvingen -15.536.577 -464.312 -1.216.237 -2.089.830 -58.798 -19.365.754
Boekwaarde per 1 januari 2019 517.934 0 2.837.885 777.644 0 4.133.463
      

Mutaties in 2019      

Investeringen 0 0 0 40.487 0 40.487
Desinvesteringen aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
Desinvesteringen cum. afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
Afschrijvingen -52.014 0 -162.165 -247.260 0 -461.439
Totaal   -52.014 0 -162.165 -206.773 0 -420.952
      

Stand per 31 december 2019      

Aanschafwaarde 16.054.511 464.312 4.054.122 2.907.961 58.798 23.539.704
Cumulatieve afschrijvingen -15.588.591 -464.312 -1.378.402 -2.337.090 -58.798 -19.827.193
Boekwaarde per 31 december 2019 465.920 0 2.675.720 570.871 0 3.712.511

De verzekerde waarde van het gebouw Museumpark is € 22.562.000, waarvan 
€ 2.667.000 inventaris. De maquettes in het maquettedepot in een van de 
Schiehallen bij de Van Nelle Fabriek zijn verzekerd voor € 500.000.

De investeringen worden afgeschreven op basis van de volgende 
afschrijvingsduur:

25 jaar – gebouw en educatiepaviljoen;
20 jaar – koelmachine en brandmeldinstallatie;
10 jaar – interne verbouwingen, maquette depot en inventarissen;
5 jaar – overige materiële vaste activa hard- en software.

In 2019 is het gebouw Museumpark 25 (inclusief educatiepaviljoen) getaxeerd. 
De totale herbouwwaarde is door de taxateur beoordeeld op € 22.620.000.
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Passiva

I-III   Eigen Vermogen
   Stand per Resultaat Stand per

   1 jan 2019 bestemming 31 dec 2019 

I  Algemene Reserve 394.238 0 394.238

II Bestemmingsreserve 1.331.356 -125.031 1.206.325

III a Bestemmingsfonds OCW 534.690 -151.033 383.657

III b Bestemmingsfonds OCW Architectuur Dichterbij 5.500.000 4.341.209 9.841.209

Totaal eigen vermogen 7.760.284 4.065.145 11.825.429

 Bestemmingsfonds OCW Architectuur Dichterbij 
Het resultaat 2019 bestaat voor een significant deel uit de in 2019 ontvangen 
subsidie van € 5.500.000 voor Architectuur Dichterbij. In opdracht van het 
ministerie van OCW is hiervoor het Bestemmingsfonds OCW Architectuur 
Dichterbij gevormd. Op 28 februari 2019 heeft de minister haar officiële 
akkoord gegeven op het programmaplan van in totaal € 11.000.000 en 
daarmee is in dit jaar de besteding van de ontvangen subsidiegelden gestart.

 Bestemmingsreserve 
Voor de investering educatiepaviljoen is een bestemmingreserve gevormd. 
Jaarlijks valt de afschrijvingslast ad. € 102.165 vrij uit dit deel van de 
bestemmingsreserves.

In 2019 is voor € 40.487 aan investeringen gedaan, met name in meubilair.  
De afschrijvingslasten van deze investeringen worden de komende jaren in de 
winst-en-verliesrekening verantwoord. Deze toekomstige afschrijvingslasten 
worden gedekt uit de onttrekkingen bestemmingsreserve.

 Bestemmingsfonds OCW 
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. In 2019 is dit 
fonds als budget toegewezen aan Neuhaus. De totale uitgaven zijn in de 
resultaatbestemming ten laste van dit fonds, waarmee het saldo eind 2019 op 
nihil is uitgekomen.

Op basis van het herziene Handboek instellingen verantwoording 2017-
2020 wordt in het eigen vermogen geen onderscheid meer gemaakt tussen 
de bestemmingsfondsen OCW 2013-2016, OCW 2017-2020 en OCW 
Collectiebeheer. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.  

II   Vorderingen
   2019 2018

Debiteuren  141.974 65.823
  
Belastingen (btw) 395.837 339.915
  

Overlopende activa  
Waarborgsommen 63.299 62.151

Vooruitontvangen kosten 242.500 107.325

Nog te ontvangen posten en overlopende activa 231.529 564.515

Subtotaal  537.328 733.991
  

Te ontvangen subsidies en bijdragen van derden  
BankGiro Loterij 200.000 200.000

Subtotaal  200.000 200.000
  

Totaal vorderingen 1.275.139 1.339.729

De debiteuren bevatten geen significante dubieuze openstaande vorderingen.

De nog te betalen waarborg is gereclassificeerd van de activa naar de passiva. 
De vergelijkende cijfers zijn retrospectief aangepast.

III   Liquide middelen
   2019 2018

  

Banken  11.832.939 7.527.835

Kassen  6.868 8.052

Totaal liquide middelen 11.839.807 7.535.887

In 2018 heeft Het Nieuwe Instituut € 11.000.000 toegekend gekregen door 
het ministerie van OCW voor Architectuur Dichterbij, het restauratie- en 
digitaliseringsproject dat in de periode 2019-2024 wordt uitgevoerd. De tweede 
helft van het subsidiebedrag, zijnde € 5.500.000, is in 2019 ontvangen. Voor 
betalingen vanuit programma Architectuur Dichterbij gebruikt het instituut een 
aparte bankrekening.



	 Het	Nieuwe	Instituut																			Jaarrekening	2019	 Het	Nieuwe	Instituut																			Jaarrekening	2019134 135

Jubilea
Op basis van het jubileumgratificatiebeleid is een voorziening voor 
toekomstige verplichtingen opgenomen. Medewerkers die vijfentwintig of 
veertig jaar in dienst zijn, maken bij het bereiken van elk van deze jubilea 
aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde 
van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

Ten opzichte van 2018 is de vertrekkans gestegen van 5% naar 12%,  
waardoor de hoogte van de voorziening is afgenomen. 

Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoor-
betaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid  
voor betreffende medewerkers inclusief eventuele (kosten samenhangende 
met de) transitievergoeding.

Van de in 2018 gevormde voorziening ten behoeve van verwachtte 
afvloeiingskosten is circa € 9.000 uitbetaald. De vrijval is gebaseerd op  
de herberekening van de voorziening 2019.

VI   Langlopende schulden
   2019 2018

Leningen  

Hypothecaire lening per 1 januari 1.300.000 1.380.000

Aflossing  -80.000 -80.000

Hypothecaire lening per 31 december 1.220.000 1.300.000
  

Investeringssubsidies  

Gebouw  

Stand per 1 januari 0 0

Vrijval   0 0

Stand per 31 december 0 0
  

Educatie-paviljoen  

Stand per 1 januari 1.050.000 1.110.000

Vrijval   -60.000 -60.000

Stand per 31 december 990.000 1.050.000
  

Totaal langlopende schulden > 1 jaar 2.210.000 2.350.000

IV Voorzieningen – Groot onderhoud

   2019 2018

Stand per 1 januari 598.068 617.924
Toegevoegd  205.000 205.000

Besteed  -50.616 -224.856

Stand per 31 december 752.452 598.068
  

Op basis van het in 2016 door het ministerie van OCW goedgekeurde 
meerjarenplan groot onderhoud (MJOP) is de dotatie aan de voorziening groot 
onderhoud bepaald op jaarlijks € 205.000. In 2019 is het plan opnieuw herzien 
en vervolgens besproken met het ministerie van OCW. Op basis hiervan is 
de inschatting gewijzigd en verwacht het instituut in 2040 en 2041 een tekort. 
Daar dit geschatte tekort ver in de toekomst ligt en er de komende jaren nog 
voldoende herberekeningen zullen volgen, past het instituut in 2019 de dotatie 
aan de voorziening niet aan. Daarnaast is bij de herziening nog geen rekening 
gehouden met de impact van de energietransitie. In 2020 volgt een herziening 
van het MJOP waarbij onder andere een interne conditiemeting plaatsvindt 
die extern getoetst zal worden en waarin de gevolgen van de energietransitie 
worden betrokken. In het MJOP wordt geen rekening gehouden met indexatie, 
in plaats daarvan wordt bij iedere herijking het prijspeil getoetst aan een 
referentiebestand van een externe partij. 
 
Van het ministerie van OCW is nog geen formeel akkoord ontvangen op de 
herziene versie MJOP. De bestedingen 2019 zijn lager dan gebudgetteerd. 
Aanbestedingen zijn gestart in 2019, de werkzaamheden worden grotendeels 
in 2020 uitgevoerd.

V Overige voorzieningen
   2019 2018

Jubilea  

Stand per 1 januari 41.455 0
Toegevoegd  2.580 41.455

Besteed  -2.580 0

Vrijval   -10.732 0

Stand per 31 december 30.723 41.455
 

Langdurig zieken  

Stand per 1 januari 114.392 58.000
Toegevoegd  0 114.392

Besteed  -9.496 -41.355

Vrijval   -66.201 -16.645

Stand per 31 december 38.695 114.392

Totaal overige voorzieningen 69.418 155.847
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VII   Kortlopende schulden
   2019 2018

  

Crediteuren  626.463 612.049
  

Belastingen (Loonheffing) 142.869 137.981
  

Pensioenen  75.579 12.609
  

Nog te besteden subsidies en bijdragen van derden  

Gemeente Rotterdam – Rotterdam For Real              0    40.000

Metamorfoze – Koninklijke Bibliotheek             0    21.523

Hivos              0    13.182

Subtotaal Nog te besteden subsidies en bijdragen van derden             0    74.705
   

Kortlopende aflossingsverplichting Hypothecaire lening 80.000 80.000
  

Overlopende passiva  

Waarborgsommen 17.278 7.200

Te betalen personeelskosten 473.243 413.696

Te betalen kosten 234.839 367.870

Overige overlopende passiva 319.888 438.770

Subtotaal overlopende passiva 1.045.248 1.227.536
  

Totaal kortlopende schulden 1.970.159 2.144.880

Specificatie overige overlopende passiva
   2019 2018

  

Biennales Venetie 170.000             0   

Triennale Milaan             0    200.000

Marktverruiming 34.440 68.279

Internationaal Bezoekers Programma 12.448 24.991

Subtotaal ICB 216.888 293.270
  

Study Centre  103.000 140.000

Subtotaal erfgoed 103.000 140.000
  

Diverse bedragen             0    5.500
  

Totaal  319.888 438.770

ABN AMRO Bank N.V. – hypothecaire lening
In november 2006 is ten behoeve van de nieuwbouw van het educatiepaviljoen 
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 verworven. 

In dit kader heeft Het Nieuwe Instituut (voorheen NAi) bij de ABN AMRO 
Bank N.V. een kredietovereenkomst afgesloten met een variabele rente voor 
€ 2.000.000 (einddatum 1 januari 2036). De aflossing voor 2019 ad € 80.000 
is onder de kortlopende schulden gerubriceerd. De schuld langer dan vijf jaar 
bedraagt € 820.000 met een variabele rentevoet, welke middels een interest 
rate swap is omgezet naar een vaste rente.

Investeringssubsidies
Voor de investering in het gebouw is in 1993 door het ministerie van OCW een 
subsidie toegekend van € 10.059.618. Het gebouw is volledig afgeschreven.  
De langlopende schuld investeringssubsidie is derhalve nihil. 

Voor de investering in het educatiepaviljoen is door de gemeente Rotterdam 
in 2011 een subsidie toegekend van € 1.500.000. Deze post valt vrij via de 
exploitatierekening ter dekking van de afschrijvingskosten, gelijklopend aan  
de afschrijvingstermijn van de investering (25 jaar). De vrijval in 2019 bedraagt 
€ 60.000. 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Ministerie van OCW

De rechten tot en met 2021 zijn het totaal van de door het ministerie van 
OCW toegezegde structurele subsidies 2017-2020 en de toegezegde 
Erfgoedsubsidies voor 2020. 

Toekomstige subsidierechten

   tot 1 jaar 2 - 5 jaar* 

BIS 2017-2020 6.127.774 0

ICB 2017-2020 512.500 0

Erfgoed – Collectiebeheer 2020 2.610.461 0 

Erfgoed  Huisvesting 2020 604.873 0 

Projectsubsidie IADD 150.000 0 

   10.005.608 0 

* Het instituut heeft de BIS- en ICB subsidieaanvraag voor 2021-2024 in januari 
2020 bij OCW ingediend op basis van de op 11 november 2019 in de Staatscourant 
gepubliceerde Regeling van de minister van OCW van 30 oktober 2019, nr. 17644318, 
houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en de Regeling 
beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen in verband met het 
vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2021–2024.

Biënnales Venetië: Het Nieuwe Instituut ontvangt subsidie in het kader van het 
Internationaal Cultuurbeleid (ICB) voor de organisatie van de Nederlandse 
presentatie tijdens de tweejaarlijkse architectuurbiënnale in Venetië. 
Gedurende de subsidieperiode van 2017-2020 betekent dit een jaarlijkse 
subsidie van € 225.000. In 2019 zijn de voorbereidingen voor de Biënnale 2020 
gestart. Hiervoor is € 55.000 uitgegeven en in afstemming met het ministerie 
van OCW is de nog te besteden subsidie van € 170.000 opgenomen onder de 
overlopende passiva.    

Triënnale Milaan: Het Nieuwe Instituut heeft in 2018 en 2019 een 
projectsubsidie ontvangen van totaal € 600.000 voor de Triënnale di Milano 
2019. In 2018 is € 100.000 uitgegeven en in 2019 is ruim € 500.000 uitgegeven.    

Marktverruiming en Internationaal Bezoekers Programma: Het Nieuwe 
Instituut ontvangt subsidie in het kader van het Internationaal Cultuurbeleid 
(ICB) van € 200.000 per jaar ten behoeve van marktverruiming en € 87.500 
per jaar wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken voor het programma Buitenlandse Bezoekers. In afstemming met het 
ministerie van OCW is de nog te besteden subsidie opgenomen onder de 
overlopende passiva. In het Bestuursverslag is de prestatieverantwoording  
van het Internationaal Bezoekers Programma opgenomen.

Study Centre: Vanuit de jaarlijkse erfgoedsubsidie heeft Het Nieuwe Instituut 
voor de periode 2017-2019 € 275.000 begroot voor herstructurering en 
modernisering van de studiezaal. In 2017 is € 150.000 begroot en in 2018 is  
€ 125.000 begroot. In 2017 en 2018 is hiervan respectievelijk circa € 28.000 en 
€ 107.000 uitgegeven. Derhalve resteerde voor 2019 nog € 140.000. Hiervan 
is € 36.000 uitgegeven. In afstemming met het ministerie van OCW is de 
resterende € 103.000 als overlopende passiva verantwoord.
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Voor de periode 2017-2020 heeft het ministerie van OCW 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.

Toekomstige rechten tot 1 jaar: € 10.005.608.
Toekomstige rechten 2 tot 5 jaar: € 0.

 BankGiro Loterij
Voor de periode 2018-2022 is per jaar een bijdrage van € 200.000 toegezegd. 
De bedragen zijn inzetbaar voor grotere presentaties. Het Nieuwe Instituut 
ontvangt de jaarlijkse bijdrage in het begin van het daaropvolgende jaar.

Toekomstige rechten tot 1 jaar: € 200.000.
Toekomstige rechten 2 tot 5 jaar: € 400.000.

 Overige rechten en verplichtingen
Eind 2019 zijn de volgende verplichtingen van toepassing.

Huur- en leaseverplichtingen Ingangs- Eind- tot 1 jaar 2-5 jaar 6-10 jaar

   datum datum

   huurcontract huurcontract 

Huur museumwoning – Huis Sonneveld 1/1/2000 31/12/2020 1                       0    0

Huur Schiehal A, Open Maquette Depot 1/1/2009 31/12/2028 49.960 202.839 203.838

Huur printers en scanners-  1/1/2016 1/9/2023 12.660 9.121 0

    diverse looptijden

ICT Verplichtingen 1/1/2020 31/12/2020 15.640                       0    0

Onderhoudsverplichtingen 1/10/2019 1/3/2020 17.395                       0    0

     95.656 211.960 203.838
     

Toekomstige rechten     

Verhuur van werkplek aan Archiprix 1/8/2015 n.v.t. 3.748 7.495 0

Doorbelasting medewerker aan Archiprix 1/8/2015 n.v.t. 73.041 146.082 0

Verhuur van boekwinkelruimte 1/1/2013 n.v.t. 17.494 69.977 0

Verhuur van Westkop 1/6/2019 30/5/2021 27.600 11.500 0

Verhuur vast/flex werk- 18/12/2017 divers 24.600                       0    0

    plekken Workspace   146.483 235.054 0

Het Nieuwe Instituut verwacht nog 3 jaar met Archiprix samen te werken. 
Het contract met de boekwinkel is voor onbepaalde tijd. Binnen 5 jaar vindt 
contractbespreking plaats. Vanuit voorzichtigheidsprincipe is gekozen voor 
presentatie van toekomstige rechten van maximaal 5 jaar.

 

Onderstaande tabel geeft de opbouw van de toekomstige  
subsidierechten weer.

Opbouw toekomstige subsidierechten

   2017 2018 2019 2020 Totaal

BIS 2017-2020 5.723.413 5.723.413 5.723.413 5.723.413 22.893.652
Loon- en prijsbijstelling 2017 106.970 106.970 106.970 106.970 427.880
Loon- en prijsbijstelling 2018  136.291 136.291 136.291 408.873
Loon- en prijsbijstelling 2019   161.100 161.100 322.200
   5.830.383 5.966.674 6.127.774 6.127.774 24.052.605
     

Erfgoed – Collectiebeheer 2.438.201 2.438.201 2.438.201 2.438.201 9.752.804
Loon- en prijsbijstelling 2017 45.570 45.570 45.570 45.570 182.280
Loon- en prijsbijstelling 2018  58.061 58.061 58.061 174.183
Loon- en prijsbijstelling 2019   68.629 68.629 137.258
   2.483.771 2.541.832 2.610.461 2.610.461 10.246.525
     

OCW: Architectuur Dichterbij                            -    5.500.000                       -                          -    5.500.000
OCW: Architectuur Dichterbij     -                          -    5.500.000                       -    5.500.000
                 -    5.500.000 5.500.000                       -    11.000.000
Subtotaal Erfgoedwet,  

      collectiebeheer 2.483.771 8.041.832 8.110.461 2.610.461 21.246.525
     

Erfgoed – Huisvesting 571.985 571.985 571.985 571.985 2.287.940
Loon- en prijsbijstelling 2017 9.724 9.724 9.724 9.724 38.896
Loon- en prijsbijstelling 2018 - 9.703 9.703 9.703 29.109
Loon- en prijsbijstelling 2019 - - 13.461 13.461 26.922
   581.709 591.412 604.873 604.873 2.382.867

Projectsubsidie – ICB     

Biennales Venetie 225.000 225.000 225.000 225.000 900.000
Marktverruiming 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
Internationaal Bezoekers  

      Programma 87.500 87.500 87.500 87.500 350.000
   512.500 512.500 512.500 512.500 2.050.000
Projectsubsidie – Milaan     

Triennale di Milano                       -    300.000 300.000                       -    600.000
     

Vervolg IADD   40.000 150.000 190.000
     

   9.408.363 15.412.418 15.695.608 10.005.608 50.521.997
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TOELICHTING OP DE CATEGORIALE  
EXPLOITATIEREKENING 2019

Onderstaande tabellen geven inzicht in de opbouw van de baten en lasten, 
vergeleken met de resultaten van 2018 en met de begroting 2019. De begroting 
is onderdeel van de in 2016 opgestelde vierjarige begroting en het daaraan 
verbonden Beleidsplan 2017-2020 ingediend bij het ministerie van OCW. De 
in 2016 op hoofdlijnen opgestelde begroting voor 2019 wijkt als gevolg van 
actuele ontwikkelingen op enkele onderdelen af van de werkelijke cijfers. 
Jaarlijks speelt Het Nieuwe Instituut binnen het afgesproken beleid in op de 
maatschappelijk relevante thema’s binnen architectuur, design en digitale 
cultuur. Tijdens de beleidsperiode 2017-2020 wordt op de totale begroting 
gestuurd. 

Tussentijdse afwijkingen ten opzichte van het jaarlijkse budget zijn vooralsnog 
geen indicatie voor het instituut dat niet voldaan wordt aan de met de 
subsidieverstrekker afgesproken meerjaren-doelstellingen. Het Nieuwe 
Instituut stelt hiervoor jaarlijks een eigen interne begroting op, waarin tevens 
rekening wordt gehouden met overlopende posten.

Baten

3. Publieksinkomsten binnenland 

   Werkelijk Begroting Werkelijk 

   2019 2019 2018

 

Entreegelden Museum           225.631       283.100        222.202  

Entreegelden Huis Sonneveld             60.048         44.280         53.739  

Educatie                6.832         37.565         36.104  

Rondleidingen en workshops             24.796         10.888           3.729

Totaal publieksinkomsten binnenland           317.307       375.833        315.774

De publieksinkomsten komen in 2019 uit op circa € 317.000  
(2018: circa € 315.000), vrijwel gelijk aan 2018.

 Rente- en kasstroomrisico

Renterisico is het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen 
van een financieel instrument fluctueert als gevolg van wijzigingen in 
marktrentetarieven.

In 2010 is conform de aangegane verplichting in de financieringsovereenkomst 
een Interest Rate Swap (IRS) contract gesloten met als ingangsdatum  
1 januari 2011. Dit IRS-contract dekt volledig het renterisico van de stichting  
af en vormt daarmee een effectieve hedge. Er 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 2019 bedraagt € 489.226 
(2018: € 464.262).

Per 1 januari 2011 is het volledige hypotheekbedrag van € 2.000.000 
opgenomen. Op dit hypotheekbedrag is tot en met 2019 € 700.000 afgelost.  
(In het boekjaar € 80.000).

Het Nieuwe Instituut ontving in 2018 € 384.000 uit de herbeoordeling 
rentederivaten. Dit bedrag diende voornamelijk ter compensatie van te veel 
betaalde rentederivaatlasten. In 2019 is bevestiging ontvangen dat de achteraf 
uitgevoerde beoordeling niet geleid heeft tot aanpassingen.
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12. Totaal bijdragen uit private middelen 

   Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

Particulieren incl. vriendenverenigingen  13.112 41.603 11.270

Bedrijven   31.850 56.731 10.181

   

– Hong Kong Ambassadors of Design Feature Grant                   0                 0    5.413

– Hivos, Thursday Night   14.052              0    13.181

– Manifesta13 Foundation                   0                 0    1.875

– Design Trust Hong Kong                   0                 0    4.900

– Graham Foundation                   0                 0    3.200

– BGL-leden dag                   0                 0    3.178

 Private fondsen  14.052              0    31.747

   

 Bank Giro Loterij  283.243 300.000 243.471

 Totaal bijdragen uit private middelen  342.257 398.333 296.669

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2017-2020 was de verwachting  
dat de jaarlijkse bijdrage van de Bank Giro Loterij € 300.000 zou bedragen. 
Voor de periode 2018-2022 werd per jaar een bijdrage van € 200.000 
toegezegd. De bedragen zijn inzetbaar voor grotere presentaties. Het Nieuwe 
Instituut ontvangt de jaarlijkse bijdrage in het begin van het daaropvolgende 
jaar.

Over 2019 ontvangt het instituut een bijdrage private middelen goede doelen 
loterijen van de Bank Giro Loterij van ruim € 283.000 (2018: € 243.000). Het 
gaat om de jaarlijkse bijdrage van € 200.000, plus vergoeding van de door het 
instituut in 2019 bijgedragen reclamegelden van € 30.000 en extra inkomsten 
uit geoormerkte loten. Deze gelden zijn inzetbaar voor grotere presentaties.

4. Overige directe inkomsten

   Werkelijk Begroting Werkelijk    

   2019 2019 2018

Commerciële verhuur/retail           221.556       255.243        176.961  

Doorberekende personeelslasten             76.684         21.473         13.440  

Doorberekende materiele beheerlasten                    0            6.077           6.811 

Fotowerk/scans erfgoed             17.616         18.232         13.313  

Doorberekende lasten projecten en bruikleen               1.641         24.309           6.019  

Verkoop stellage             12.769               0                  0

Totaal overige directe inkomsten           330.266       325.334        216.544

De overige directe inkomsten zijn in 2019 circa € 114.000 hoger dan vorig 
jaar, als gevolg van toegenomen verhuuractiviteiten en verschuiving van 
doorbelaste personeelskosten Archiprix (die in 2018 als ‘baten’ in de kosten 
waren verantwoord). 

7. Indirecte inkomsten
   Werkelijk Begroting Werkelijk    

   2019 2019 2018

Het Nieuwe Café           448.142       500.000        441.034 

Totaal indirecte inkomsten           448.142       500.000        441.034

De indirecte inkomsten zijn de inkomsten uit Het Nieuwe Café, dat onderdeel 
is van de programmering van Het Nieuwe Instituut en kostenneutraal wordt 
begroot. De omzet van bijna € 450.000 is licht hoger dan in 2018 (€ 440.000).
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19. Totaal structureel publieke subsidie overig
  

   Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

 Projectsubsidie - ICB    

 – Biennale Venetie  225.000 225.000 225.000

 – Marktverruiming  200.000 200.000 200.000

 – Internationaal bezoekers programma  87.500 87.500 87.500

   512.500 512.500 512.500
 Uit overlopende passiva vorig jaar    

 – Biennale Venetië  0 0 187.521

 – Marktverruiming  68.279 0 75.179

 – Internationaal bezoekers programma  24.991 0 34.512

   93.270 0 297.212
   

 Totale ICB subsidie  605.770 512.500 809.712
   

 Naar overlopende passiva    

 – Biennale Venetië  -170.000 0 0

 – Marktverruiming  -34.400 0 -68.279

 – Internationaal Bezoekers Programma  -12.448 0 -24.991

   -216.848 0 -93.270
   

 Totaal structureel publieke subsidie overig  388.922 512.500 716.442

Van de van het ministerie van OCW in 2019 ontvangen subsidiegelden  
zijn de niet uitgegeven bedragen verantwoord in de overlopende passiva. 
De in 2018 niet-bestede subsidiegelden zijn in 2019 toegevoegd aan de 
subsidiebaten. Zie ‘overlopende passiva’ voor verdere toelichting.

18. Toal structureel OCW 

   Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

 OCW: Regeling op het specifiek cultuurbeleid (publieksactiviteiten)    

 Ontvangen subsidie  5.966.634 5.723.413 5.830.383

 Uit overlopende passiva vorig jaar  5.500 0 0

 Indexatie   161.100              0    136.291

   6.133.234 5.723.413 5.966.674
   

 OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting    

 Ontvangen subsidie  591.412 571.985 581.709

 Indexatie   13.461              0    9.703

   604.873 571.985 591.412
   

 OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer    

 Ontvangen subsidie  2.541.832 2.438.201 2.483.771

 Indexatie   68.629              0    58.061

   2.610.461 2.438.201 2.541.832
 Uit overlopende passiva vorig jaar  140.000 0 252.000

 Naar overlopende passiva  -103.000 0 -140.000

   2.647.461 2.438.201 2.653.832
   

 OCW: Project Architectuur Dichterbij    

 Ontvangen subsidie  5.500.000 0 5.500.000
   

 Totaal structureel OCW  14.885.568 8.733.599 14.711.918

Gedurende de subsidieperiode 2017-2020 zijn door het ministerie van  
OCW de culturele basisinfrastructuur subsidies (BIS) en Erfgoed subsidies 
beschikt exclusief mogelijke loon- en prijsbijstellingen. Het ministerie  
bepaalt de bijstellingen telkens gedurende het jaar en indien er gelden 
beschikbaar zijn ontvangt Het Nieuwe Instituut deze in het vierde kwartaal.  
De ontvangen indexatie van 2019 is in het exploitatieresultaat verantwoord  
en in onderstaande tabellen apart weergegeven. In de jaarlijkse begroting 
houdt het instituut vanuit voorzichtigheidsbeginsel geen rekening met deze 
mogelijke subsidieverhoging.

Van de van het ministerie van OCW in 2019 ontvangen subsidiegelden zijn  
de niet uitgegeven bedragen verantwoord in de overlopende passiva. 
De in 2018 niet-bestede subsidiegelden zijn in 2019 toegevoegd aan de 
subsidiebaten. Zie ‘overlopende passiva’ voor verdere toelichting.
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Lasten

1. Personeelslasten
   Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

Lonen en salarissen 4.644.521 3.724.324 4.262.022

Sociale lasten 765.404 580.000 666.590

Pensioenkosten 405.355 325.000 373.368

Overige personeelslasten 145.127 326.000 374.416

Personeelslasten inhuur 1.490.581 560.000 837.204

Personeelslasten stagiaires 11.878  0  16.828

Totaal personeelslasten 7.462.866 5.515.324 6.530.428

De toename van de personeelslasten ten opzichte van vorig jaar van ruim 
€ 1.100.000 (+17%) is voornamelijk het gevolg van de start van Architectuur 
Dichterbij, waarvoor het instituut extra tijdelijke medewerkers in dienst heeft 
genomen en zijn flexibele (inhuur)-schil heeft vergroot. De stijging is in lijn  
met de verwachting wegens de extra opdrachten en werkzaamheden die  
het instituut in 2019 heeft uitgevoerd. De € 11 miljoen voor Architectuur 
Dichterbij wordt in 6 jaar uitgegeven, een gemiddelde extra uitgave van  
€ 1,8 miljoen per jaar. De afwijking ten opzichte van de begroting wordt 
veroorzaakt door de extra opdrachten die bij het opstellen van de begroting  
(in 2016) nog niet bekend waren. 

Vorig jaar waren de personeelslasten inhuur het Nieuwe Café verantwoord in 
de overige lasten. In 2019 zijn deze verantwoord in de personeelslasten inhuur. 
De vergelijkende cijfers 2018 zijn hierop aangepast.

2. Huisvestingslasten
   Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

Groot onderhoud  205.000 205.000 205.000

Energiekosten  209.686 240.000 221.235

Onderhoud  57.985 105.000 138.148    

Schoonmaakkosten  159.116 130.000 170.820

OZB en heffingen  81.051 45.000 137.537

Overige huisvestingslasten  119.196 85.705 77.792

Totaal huisvestingslasten  832.034 810.705 950.532

De huisvestingslasten zijn in 2019 12% gedaald ten opzichte van 2018, net 
name als gevolg van lagere kosten voor energie en klein-onderhoud.

21. Incidentele publieke subsidies

   Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

 Projectsubsidie Triënnale di Milano 2019  500.000              0    100.000

 Fonds Kwadraat, New Material Award 2018               0    63.404

 Mondriaanfonds, Prix de Rome  9.742              0    51.500

 Koninklijke Bibliotheek, Subsidie Metamorfoze  21.523              0    33.408

 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Digital Preservations  31.925              0    7.750

 Hong Kong Ambassade, Automated Landscapes                0    5.083

 Mondriaan Fonds, Jonas Staal               0    4.500

 Mondriaan fonds, the Hoodie  12.600  

 London Design Biennale Ltd, Power Plant               0    3.061

 Gemeente Nijmegen, Project Data Studio Eindhoven               0    3.000

 Netherlands consulaat, Automated Landscapes  2.000              0    2.000

 Gemeente Eindhoven                0    3.364

 Gemeente Rotterdam*  125.000              0    18.390

 Dotatie subsidies  60.000              0    60.000

 Nederlands consulaat New York  12.051              0                  0   

 Dutch Center for ICC (DCICC)  7.000             0                  0   

 Universiteit van Amsterdam  5.000              0                  0   

 Dutch Culture  20.523              0                  0   

 Totaal incidentele publieke subsidies  807.364              0    355.460

* Gemeente Rotterdam: Letter to the Mayor en Rotterdam for Real

De incidentele publieke subsidies zijn in 2019 ruim € 450.000 hoger dan in 
2018, met name door het tweede deel van de projectsubsidie voortkomend uit 
de opdracht van de minister aan de algemeen directeur om als ‘commissioner’ 
op te treden voor de Nederlandse bijdrage aan de Triënnale van Milaan.

De dotatie investeringssubsidie van € 60.000 betreft de vrijval ter dekking  
van de afschrijvingslasten voor het educatiepaviljoen
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4. Overige lasten

   Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

Kantoorkosten    

Algemene kosten  68.792 66.000 66.952

Raad van Toezicht  44.921 5.000 16.776

Externe adviezen  102.525 15.000 51.390

Accountants- en administratiekosten  107.497 35.000 64.455

Kantoorbenodigdheden  35.788 77.500 57.127

Telefoon/internet  111.202 27.000 69.200

Fotokopieerkosten  20.456 18.000 16.895

Automatiseringskosten  239.543 320.000 310.652

Totaal kantoorkosten  730.724 563.500 653.447
   

Activiteiten    

Erfgoed   440.826 870.039 703.269

Architectuur Dichterbij  639.449              0                  0   

Programma   1.369.167 986.253 1.300.950

Internationaal / Agentschap  712.271 839.551 769.562

Commercie & Marketing  313.130 429.942 291.128

Research    234.399 70.000 165.198

Overige projecten                    0                 0    57.657

Het Nieuwe Café  162.746 214.000  149.144

Totaal activiteiten  3.871.988 3.409.784 3.436.908
   

Totaal overige lasten  4.602.712 3.973.284 4.090.354

De overige lasten bestaan uit kantoorkosten en activiteitenlasten, inclusief 
Architectuur Dichterbij. Deze zijn met 8% gestegen ten opzichte van 2018, 
waarbij de toename van extra lasten vanuit Architectuur Dichterbij deels wordt 
gecompenseerd door minder uitgaven bij de direct daaraan gelieerde afdeling 
Erfgoed en door verschuiving van kosten inhuur voor Het Nieuwe Café naar  
de personele lasten. Kosten educatie zijn opgenomen bij Programma. 
 
Bij de accountantskosten zijn inbegrepen de totale honoraria voor onderzoek 
van de jaarrekening 2019 (€ 45.000) en de totale honoraria voor andere 
controleopdrachten in 2019 (€ 5.000).

3. Afschrijvingslasten

   Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

 Gebouw   52.014 52.000 52.014

 Educatiepaviljoen  162.165 102.165 162.165

 Inventaris en inrichting  247.260 343.835 213.123

 Totaal afschrijvingen  461.439 498.000 427.302

Vanaf 2018 wordt het volledige investeringsbedrag gedoteerd aan de 
bestemmingsreserve, waarna deze toekomstige afschrijvingskosten zal 
dekken. Zie ‘Materiële vaste activa’ voor de investeringen en afschrijvings-
lasten van 2019. De afschrijvingslasten zijn licht gestegen wegens de 
halverwege vorig jaar gedane investeringen in inventaris en inrichting.

Vanaf de Jaarrekening 2019 worden investeringssubsidies conform het 
Handboek instellingen verantwoording 2017-2020  verantwoord onder de 
langlopende schulden met als subpost investeringssubsidie. Deze post valt  
vrij gelijklopend met de afschrijvingstermijn van de investering. Het instituut 
heeft twee investeringssubsidies ontvangen, waarvan de afschrijvingstermijn 
van het educatiepaviljoen nog loopt. De oorspronkelijke investering in het 
gebouw is volledig afgeschreven. De vergelijkende cijfers van 2018 zijn 
retrospectief op basis van deze wijziging aangepast.
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Op 28 februari 2019 heeft de minister haar officiële akkoord gegeven op  
het programmaplan van in totaal € 11.000.000 en daarmee is in dit jaar  
de besteding van de ontvangen subsidiegelden gestart. Het instituut heeft  
een begroting voor zes jaar opgesteld en gedeeld met het ministerie van OCW.  
In het eerste jaar was ruim € 1.000.000 aan kosten begroot en is er ruim  
€ 1.100.000 uitgegeven. Onder de pijler Bruikbaar is het project zoekportaal 
in 2019 gestart in plaats van in 2020, wat een verschuiving van gerealiseerde 
kosten ten opzichte van begroot met zich meebrengt. Daarnaast heeft met 
name de opstart van de aanbestedingen en externe begeleiding hiervan meer 
tijd in beslag genomen dan begroot. 

Architectuur Dichterbij – Aantallen

    Werkelijk Begroting Verschil

    2019 2019 2019

Restaureren   Ontwerptekeningen  30.230 33.990 -3.760

   Foto’s  0 0 0

   Van Doesburg  15 70 -55

Conserveren  Ontwerptekeningen  30.230 33.990 -3.760

   Foto’s  0 0 0

   Van Doesburg  15 70 -55

 

Digitaliseren  Ontwerptekeningen  42.963 0 42.963

    Foto’s  52.909 40.000 12.909

   Van Doesburg  330 330 0

Voor 2019 was voorzien dat er 33.990 ontwerptekeningen zouden worden 
gerestaureerd. Dit aantal was bepaald op basis van steekproeven. De 
restauratieateliers werkten aan de restauratie en conservering van in totaal 
30.230 ontwerptekeningen. Daarnaast zijn er 5.100 ontwerptekeningen on 
hold gezet. Omdat er poeder op de tekeningen is ontdekt, was onderzoek 
door het Nederlands Forensisch Instituut noodzakelijk. De resultaten van dit 
onderzoek worden begin 2020 verwacht. In 2020 zullen de ateliers 150.000 
ontwerptekeningen ontvangen voor restauratie en conservering. 

Het restauratie en conserveringsproject van de foto’s is in 2019 voorbereid en 
zal in 2020 met 40.000 foto’s starten. 

Na een uitgebreide schade-inventarisatie zijn de eerste 15 objecten van 
het Van Doesburg archief door het restauratieatelier gerestaureerd en 
geconserveerd. In 2020 is de prognose 70 objecten. 

Saldo rentebaten/-lasten

   Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

 Rentebaten   306 0 384.178

 Rentelasten  95.936 98.286 95.449

 Saldo rentebaten / -lasten  -95.630 -98.286 288.729

De rentelasten zijn in 2019 op begroot niveau. In 2018 heeft de definitieve 
afhandeling van de herbeoordeling compensatie derivaten plaatsgehad.

Toelichting Triënnale van Milaan

   Begroting Uitgaven Uitgaven Uitgaven
   2018/2019 2018 2019 Totaal

Werk door derden  232.500 3.986 186.301 190.287
Reis & verblijf  16.500                    0    51.967 51.967
Locatie   273.500 72.364 160.210 232.574
Marketing & communicatie  65.500 22.218 57.040 79.258
Catering   12.000 1.432                    0    1.432
Intern personeel                     0    5.768 77.879 83.647
Totaal Milaan  600.000 105.768 533.397 639.165

In opdracht van het ministerie van OCW verzorgde Het Nieuwe Instituut de 
Nederlandse bijdrage aan de XXII Triënnale di Milano. Geïnspireerd door het 
centrale thema Broken Nature: Design Takes on Human Survival, richtte de 
Nederlandse bijdrage I See That I See What You Don’t See zich op de effecten 
van het gebrek aan duisternis voor het leven op de planeet. Het Nieuwe 
Instituut heeft in 2018 en 2019 een projectsubsidie ontvangen van totaal  
€ 600.000 voor de bijdrage aan de Triënnale. In 2018 is € 100.000 uitgegeven 
en in 2019 is ruim € 500.000 uitgegeven.

Toelichting Architectuur Dichterbij

   Werkelijk Begroting Verschil

   2019 2019 2019

Houdbaar   612.590 748.312 135.722

Bruikbaar   124.200 47.755 -76.445

Zichtbaar   76.576 98.315 21.739

Overig   345.575 149.879 -195.696

Totaal Architectuur Dichterbij  1.158.941 1.044.261 -114.680
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BEGROTING 2017-2020

De in 2016 bij OCW ingediende begroting behorende bij het Beleidsplan  
2017-2020 is hieronder weergegeven.

Baten   Begroting Begroting Begroting Begroting

   2017 2018 2019 2020

Eigen inkomsten     

 Publieksinkomsten binnenland 314.500 345.167 375.833 406.500
 Kaartverkoop 230.000 260.667 291.333 322.000

 Overige publieksinkomsten 84.500 84.500 84.500 84.500

 Totaal Publieksinkomsten 314.500 345.167 375.833 406.500
 Sponsorinkomsten 0 0 0 0

 Vergoeding coproducent 0 0 0 0

 Overige directe inkomsten 210.000 267.666 325.333 383.000

 Totaal overige directe inkomsten 210.000 267.666 325.333 383.000

 Totaal Directe inkomsten 524.500 612.833 701.166 789.500
 Indirecte inkomsten 500.000 500.000 500.000 500.000

 Private middelen - particulieren incl.  25.000 36.667 48.333 60.000

       vriendenverenigingen

 Private middelen - bedrijven 50.000 50.000 50.000 50.000

 Private middelen - goede doelenloterijen 300.000 300.000 300.000 300.000

 Totaal bijdragen uit private middelen 375.000 386.667 398.333 410.000
 Totaal eigen inkomsten 1.399.500 1.499.500 1.599.500 1.699.500
Subsidies     

 Totaal structureel OCW 8.733.599 8.733.599 8.733.599 8.733.599
 OCW: Regeling specifiek cultuurbeleid  5.723.413 5.723.413 5.723.413 5.723.413

       (publieksactiviteiten) 

 OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting 571.985 571.985 571.985 571.985

 OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer 2.438.201 2.438.201 2.438.201 2.438.201

 Totaal structureel Gemeente 0 100.000 50.000 0

 Totaal structureel publieke subsidie overig 512.500 512.500 512.500 512.500

 Totaal structurele subsidies 9.246.099 9.346.099 9.296.099 9.246.099
 Incidentele publieke subsidies 150.000 0 0 0

 Totaal subsidies 9.396.099 9.346.099 9.296.099 9.246.099
    
TOTALE BATEN 10.795.599 10.845.599 10.895.599 10.945.599
     

In 2019 zijn 43.000 ontwerptekeningen gedigitaliseerd. De digitalisering is 
intern behandeld. 
Van meer dan 50.000 foto’s zijn de voor- en achterzijde gedigitaliseerd, 
zodat naast de afbeelding bijvoorbeeld ook bijschriften of auteursrechtelijke 
informatie zijn vastgelegd.
Uit het Van Doesburg archief zijn inmiddels 330 objecten zijn gedigitaliseerd. 
Na restauratie en conservering zal de collectie opnieuw worden 
gedigitaliseerd. 

Toelichting – Het Nieuwe Café

   Werkelijk Begroting Werkelijk

   2019 2019 2018

 Omzet   448.142 500.000 441.034

 Personeelskosten  -63.085 -52.224 -48.693

 Payrolling   -288.769 -250.000 -193.224

 Grondstoffen  -162.747 -197.776 -149.144

 Totaal Het Nieuwe Café  -66.458 0 49.972

Het Nieuwe Café is integraal onderdeel van de programmering van het instituut 
en heeft als doelstelling budgetneutraal te draaien. Wegens de verbouwing 
van het café en een tegenvallend bezoek aan het café in 2019 dekt de omzet 
dit jaar niet de uitgaven.
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WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)

WNT-verantwoording

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Het Nieuwe Instituut 
van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

De WNT is van toepassing op Stichting Het Nieuwe Instituut. Het bezoldigings-
maximum in 2019 is voor Het Nieuwe Instituut € 194.000, in 2018 was dat 
€ 189.000. 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.

Het instituut heeft een Raad van Toezicht. Besluiten worden genomen door  
de Raad van Bestuur of in voorkomend geval door de algemeen directeur. 

Het Nieuwe Instituut werd tot 1 september 2018 geleid door een Raad van 
Bestuur, bestaande uit de algemeen directeur en de directeur Business & 
Development. Na het vertrek van de directeur Business & Development kende 
het instituut één algemeen directeur-bestuurder. Medio maart 2019 heeft het 
instituut weer een tweekoppige Raad van Bestuur, met naast de algemeen 
directeur ook een zakelijk directeur. 

In 2019 kwam het managementteam tweewekelijks bijeen. Dit team bestaat  
uit de managers van Erfgoed, Programma, Business Development, 
Commercie & Marketing, Research, Agentschap, HR en Financiën.
 
In 2019 heeft de remuneratiecommissie de vacatiegelden van de leden van  
de Raad van Toezicht gewijzigd. Leden krijgen jaarlijks een vaste vergoeding 
van € 6.000 en de voorzitter € 7.500.

Lasten en resultaat Begroting Begroting Begroting Begroting

   2017 2018 2019 2020

Lasten     

 Personeelslasten 5.515.324 5.515.324 5.515.324 5.515.324

 Huisvestingslasten 810.705 810.705 810.705 810.705

 Afschrijvingen 498.000 498.000 498.000 498.000

 Overige lasten 3.873.284 3.923.284 3.973.284 4.023.284

TOTALE LASTEN 10.697.313 10.747.313 10.797.313 10.847.313
     

 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 98.286 98.286 98.286 98.286  
 Saldo rentebaten / -lasten 98.286 98.286 98.286 98.286
     
EXPLOITATIERESULTAAT 0 0 0 0

Baten

Op een aantal onderdelen wijken de baten in deze vierjarige begroting 
momenteel al significant af van de werkelijkheid. Zo is in deze begroting geen 
rekening gehouden met de projectsubsidie van € 11.000.000 voor Architectuur 
Dichterbij, die op basis van het Programmaplan in een periode van zes jaar 
zal worden uitgegeven aan restauratie- en digitalisering van een deel van de 
Erfgoedcollectie. Ook de door OCW toegezegde subsidie voor de Triënnale 
van Milaan 2019 van € 600.000 is destijds niet in de begroting voorzien. 
Daarnaast is met de BankGiro Loterij een bijdrage van € 200.000 voor vijf jaar 
overeengekomen.

 Lasten

Binnen de totale vierjarige begroting blijft het instituut sturen op het behalen 
van haar doelstellingen, waarbij voortdurend de actualiteit wordt opgezocht.
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Gegevens 2018   

bedragen x € 1 G. BEUMER A.B. STRATING 

 

Functiegegevens Directeur Directeur

  Bus. Development

  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/08 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 

Dienstbetrekking? ja 

ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 131.189 101.905 

Beloningen betaalbaar op termijn 12.314 8.200 

Bezoldiging 143.503 110.105

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 125.825

Totale bezoldiging 143.503 110.105
     

Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2019

bedragen x € 1 J. VAN  C. VAN DER J.D.  J. SPREY W. JURG 
   KRANENDONK WOUDE BEKKERING

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid 

Aanvang en einde 

      functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/07 01/01 – 31/12 01/10 – 31/12 

      

Bezoldiging      

Bezoldiging  7.500 6.000 3.500 6.000 1.500 

Individueel toepasselijke 

    bezoldigingsmaximum 29.100 19.400 11.268 19.400 4.890 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

    terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

      

Totale bezoldiging 7.500 6.000 3.500 6.000 1.500 

Reden waarom de overschrijding al  

    dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.  
Toelichting op de vordering wegens 

    onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Verantwoordingsmodel WNT 2019

Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 G. BEUMER J. PAULIDES
  

Functiegegevens Directeur Zakelijk Directeur    

    

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 15/3 – 31/12   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1  

Dienstbetrekking? ja ja  

  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 131.290 69.818    

Beloningen betaalbaar op termijn 12.463 8.297  

Bezoldiging 143.753 78.115 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 155.200

   

Onverschuldigd betaald en nog niet  

    terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging 143.753 78.115

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.     
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OVERIGE GEGEVENS

Gegevens 2018     

bedragen x € 1 J. VAN  C. VAN DER J.D.  J. SPREY W. JURG 
   KRANENDONK WOUDE BEKKERING

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde 

      functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 N.v.t.

     

Bezoldiging 

Bezoldiging  3.400 3.450 1.650  2.850  N.v.t. 

Individueel toepasselijke 

    bezoldigingsmaximum  28.350 18.900 18.900 18.900 N.v.t. 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

    terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 3.400 3.450 1.650  2.850  N.v.t. 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen  
met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige 
functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging  
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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ONDERTEKENING

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 2019, 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  J. van Kranendonk Voorzitter    
        

     
Plaats           Datum          

     
De heer C. van der Woude        Mevrouw J.D. Bekkering

        
     

Plaats           Datum          Plaats           Datum 

     
De heer J. Sprey            Mevrouw W. Jurg

        
     

Plaats           Datum          Plaats           Datum    

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Vanwege het Covid-19 virus zijn alle publieksactiviteiten stopgezet 
vanaf vrijdag 13 maart 2020. Daar waar mogelijk wordt het activiteiten-
programma in digitale vorm voortgezet. De duur en daarmee ook de 
(organisatorische en financiële) impact van deze maatregelen is nog  
niet bekend. Het instituut is, samen met de andere musea, met het 
ministerie van OCW in gesprek over de consequenties voor de sector.
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RAAD VAN BESTUUR

     
De heer G.J. Beumer             Mevrouw C.J.P. Paulides

Algemeen Directeur-Bestuurder           Zakelijk Directeur-Bestuurder

     
Plaats           Datum           Plaats           Datum  

CONTROLEVERKLARING 
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MALWARE

Computervirussen stelen, 
beschadigen en bedreigen onze 
meest gevoelige informatie, 
bestanden en privacy. Ze 
vormden het uitgangspunt voor 
een verkenning van vragen over 
veiligheid, oorlogsvoering en 
geopolitiek in tijden van snelle 
technologische ontwikkeling.
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DE NIEUWE TUIN 
HANGOUTS

Serie gesprekken en daytime 
barbecues in De Nieuwe Tuin met 
steeds een andere gastheer of -vrouw. 
In plaats van het gebruik van de 
publieke ruimte tegen te gaan door 
middel van beheersing of anti-design, 
is het rondhangen als beginpunt 
genomen om na te denken over 
eigenaarschap en de waarde van  
‘vrije’ publieke plekken.
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BAUHAUS LESSONS 

Presentatie van werk uit de Rijks-
collectie van docenten en leerlingen 
aan het Bauhaus en onderwijsin-
stellingen die daar op geïnspireerd  
zijn. Van Bauhausstudenten – of 
Bauhäusler – als Lotte Stam-Beese,  
en van docenten als Mart Stam en 
Johan Niegeman.

SBAU
FRAMES OF RESISTANCE

De biënnale voor architectuur en  
steden  bouw in Seoul (SBAU) organi-
seerde in samenwerking met de 
Nederlandse Ambassade in Seoul en 
Het Nieuwe Instituut het symposium 
Frames of Resistance tijdens het  
openingsweekeinde van SBAU.  
De samenwerking komt voort uit  
een bezoek van de curatoren en  
directeuren van SBAU aan Rotterdam  
in het kader van het Internationaal 
Bezoekersprogramma van Het Nieuwe 
Instituut. 
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ANIMAL ENCOUNTERS

Een installatie van Studio Ossidiana 
toonde hoe architectuur vorm kan 
geven aan de ontmoeting tussen 
de mens en andere dieren. Aan 
de hand van nieuw onderzoek en 
archiefselecties uit de Rijkscollectie 
werden de verschillende relaties 
tussen de leefwerelden van mens en 
dier zichtbaar gemaakt en verbeeld, 
van papegaaistok tot ecosysteem.
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Tentoonstelling in het Calouste 
Gulbenkian Museum in Lissabon over 
de relatie tussen kunst, architectuur en 
publiek aan de hand van door architecten 
ontworpen kunsttentoonstellingen.  

De expositie is het resultaat van een 
samenwerking tussen het Jaap Bakema 
Study Centre en het Gulbenkian Museum, 
en krijgt in 2020 een vervolg in  
Het Nieuwe Instituut.

ART ON DISPLAY 
1949 – 69 
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THE HOODIE

De sweater-met-capuchon zegt veel over 
de tijd waarin we leven; er zijn verhalen 
aan verbonden over sociale ongelijkheid, 
jongerencultuur, verschillende 
subculturen, over racisme, privacy en 
angst – en natuurlijk ook gewoon over 
stijl. In de tentoonstelling The Hoodie van 
schrijver en curator Lou Stoppard stond 
de hoodie als ‘verhalenverteller’ centraal, 
als drager van de meest uiteenlopende 
betekenissen.
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STUDIO VISITS 

Een serie avonden in het teken van 
de hedendaagse architectuurpraktijk, 
haar uitdagingen en mogelijkheden. 
Professionals, studenten en andere 
geïnteresseerden konden een  
kijkje nemen op de werkvloer bij 
Team Stedenbouw Stadsontwikkeling 
Rotterdam, Team Paul de Vroom + 
Sputnik, Shift architecture urbanism, 
PosadMaxwan, UNStudio, KAAN 
Architecten en DaF-architecten/De 
Urbanisten.

De jaarlijkse conferentie van het  
Jaap Bakema Study Centre ging over 
de rol van architectuur en stedenbouw 
bij het representeren, bevorderen en 
belichamen van democratische idealen 
in de periode 1965–1989. Hoe droeg 
architectuur bij aan een nieuw, zij  
het wankel, evenwicht tussen overheid-
splanning en burgeremancipatie?

JAAP BAKEMA STUDY CENTRE: 
ARCHITECTURE & DEMOCRACY 
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FAMILIEFEST

Tijdens de schoolvakantie biedt 
FamilieFest een festival dat families 
de hele dag als VIP’s ontvangt en 
laat deelnemen aan workshops en 
activiteiten. Elk FamilieFest heeft  
een ander thema, maar zelf ontwerpen 
en maken staat altijd centraal.
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SUNDAY STROLLS

Elke zondagmiddag kan publiek  
met één van de rondleiders de 
tentoonstellingen bezoeken tijdens 
een Sunday Stroll. Rotterdamse, 
creatieve makers, belevings  des-
kundigen en ontrafelaars nemen 
bezoekers mee vanuit hun visie  
als onder andere rapper, danser, 
acteur en kunstenaar.

THURSDAY NIGHT WORKSHOP

Tijdens de donderdagavondwork-
shops maken deelnemers kennis 
met het denken en de praktijk  
van ontwerpers, kunstenaars en 
andere makers. Schrijver Derek Otte 
nodigde fotograaf Khalid Amakran 
en kunstenaar Saïd Kinos uit voor 
drie workshops.
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OPEN ARCHIEF

Open Archief bracht makers en 
erfgoedinstellingen met elkaar 
in gesprek over het belang van 
creatief hergebruik van erfgoed en 
het beschikbaar stellen van online 
collecties. Het Nieuwe Instituut en  
Het Nederlands Instituut voor Beeld  
en Geluid nodigden drie makers uit  
om nieuw werk te maken met gebruik 
van hun open, digitale collecties.
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THURSDAY NIGHT LIVE!

Het wekelijkse publieke programma 
van Het Nieuwe Instituut. Een levendig 
samenspel van museumopenstelling, 
meerdere lezingen, performances 
en workshops en een gezamenlijke 
maaltijd waarbij sprekers, performers, 
onderzoekers en bezoekers elkaar 
ontmoeten. Archivaris Alfred Marks, 
Dirk van den Heuvel (Jaap Bakema 
Study Centre) en Aad Koster bekijken 
de Rijkscollectie, de architectuur en 
de geschiedenis van Rotterdam vanuit 
een queer perspectief.

AU
Australie

Visiting Fellow
Monash Art Design & 
Architecture, Afdeling 
Architectuur, Melbourne

fellowship en 
onderzoeksproject

Democracy and Welfare 
State Legacies:  
The Case of Jaap Bakema
University of Sydney en 
Docomomo Australia,
Sydney

lezing

Modern Architecture and 
the Open Society: Work 
and Ideas of Jaap Bakema 
(1914–1981) 
Universiteit van Melbourne 
en Docomomo Australia,
Melbourne

lezing

MADA Artforum
Monash Art Design & 
Architecture, Melbourne

lezing
op uitnodiging

Putting Ideas to Work
Monash Art Design & 
Architecture, Melbourne

lezing

Collective Agency
National Architecture 
Conference 2019, 
Melbourne

lezing

Autumn Public Lecture 
Series: Spirits in  
the Material World
UTS School of 
Architecture, Sydney

lezing

CN
China

Dalang Fever
Bi-City Biennale of 
Urbanism/Architecture,
Shenzhen

tentoonstelling

Automated Landscapes
Bi-City Biennale of 
Urbanism/Architecture,
Shenzen

tentoonstelling

DE
Duitsland

Extraterritorial Zoöperation
Ruhrtriennale, Bochum

workshop

HK 
Duitsland

Automated Landscapes
Tai Kwun Centre for 
Heritage and Arts
Hong Kong, Hong Kong

lezing, excursie

IL
Israel

The Brutalist Turn. An 
international conference 
concrete architecture
Azrieli School of 
Architecture, Tel Aviv 
University and Tel Aviv 
Museum of Art, Tel Aviv

lezing 
 

IT
Italië 

Prato: Built Upon by Design, 
A design-led critical and 
practical examination of 
gender and sexuality in 
citiesMonash Art Design & 
Architecture, XYX lab,
Prato

lezing, workshop

Programma in het 
buitenland 2019
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I See That I See What You 
Don’t See
Triennale di Milano, Milaan

tentoonstelling

New Material Award 2018
Salone del Mobile, Milaan

tentoonstelling

Uchronia: Acts of 
Resistance Over a 
Spaceless Time
Triennale di Milano, Milaan

lezing

What You Don’t See. 
Reflections on darkness
Triennale di Milano, Milaan

symposium

Ways of Seeing, Forms  
of Caring
Triennale di Milano, Milaan

lezing

Curating the City
Bologna

conferentie

Automated Landscapes
Triennale di Milano, Milaan

lezing

HR
Kosovo

Seminar: Architecture 
Exhibitions and the Politics 
of the Temporal Stacion,  
Center for Contemporary 
Art Prishtina, Pristina

summer course

MX
Mexico

Mextropóli 2019: 
Automated Landscapes
Mextrópoli 2019, Mexico 
City

lezing

AT
Oostenrijk

Automated Landscapes
Kunstuniversität Linz

lezing, workshop

PL
Polen

UPAA for Architectural 
Drawings
International Association 
of Book and Paper 
Conservators, Warschau

lezing 
 

PT
Portugal

Assembly for the  
Extra Real
Porto Design Biennale,
Porto

workshop

Art on Display
Calouste Gulbenkian 
Museum, Lissabon

tentoonstelling 

Making the Exhibition 
Calouste Gulbenkian 
Museum  and Triennale 
Lisbon 2019, Lissabon

seminar

Team Ten Farwest – Critical 
Revision of the Modern 
Movement in the Iberian 
Peninsula, 1953-1981
Universiteit van Porto, 
faculteit Bouwkunde, 
Porto

afsluitende keynote en 
boekpresentatie
 

 
Films from the Archive
Architecture Film Festival 
Lisbon, Lissabon

masterclass

ES
Spanje

Diálogo – Medio Ambiente: 
No(w) Future
Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid,
Madrid

lezing 
 

CZ
Tsjechië

Sketch the Change
MatériO Prague, Praag

lezing

US
Verenigde Staten

Curatorial Forum
EXPO Chicago, Chicago

forum 
 

UK
Verenigd Koninkrijk

UNKNOWN:Strategies and 
Solutions in Shaping the 
Built Environment
Museum of Architecture 
and Melodie Leung Zaha 
Hadid Architects, Londen

lezing

Architecture for 
non-humans
Royal College of Art, 
Londen

lezing

ADS8: Data Matter:  
Digital Networks, Data 
Centres & Posthuman 
Institutions
Royal College of Art, 
Londen

workshop

KR
Zuid-Korea

 <Frames of Resistance>
Seoul Biennale of 
Architecture and Urbanism,
Seoul

symposium 
 

CH
Zwitserland

Talking Heads 
Haute école d’art et de 
design, Genève

lezing

Work, Body, Leisure
ETH Zürich

lezing

On models and exhibitions
École polytechnique 
fédérale de Lausanne, 
Lausanne

lezing, workshop

Samenwerkingen In 2019 heeft Het Nieuwe 
Instituut samengewerkt 
met de volgende 
inhoudelijke partners:

Ahmed Abdillahi, Campbell 
Addy, Dele Adeyemo, 
AFARAI, Airwars, Akwasi, 
Stacy Alaimo, Egbert 
Alejandro Martina, Waèl El 
Allouche, Khalid Amakran,  
Ramon Amaro, Amsterdam 
Museum, Architecture 
CAMP, Chris Arends,  
ARGUS working group 
Night(s) of Philosophy, 
Jabu Arnell, Artcadia, 
ArtEZ, Tom Avermaete, 
Samiha Awad, Mark Baker, 
Tjacco Bakker, Bauhaus 
Kooperation Berlin, Simon 
Becks, Patrycja Beliniak, 
Merle Bergers, Mark 
Bergwerff, Lea Berner, 
Thieu Besselink, Peter 
Betner, Léon Bloch, BNA, 
BNI, BNO IMG LAB, 
Andrei Bocin-Dumitriu, 
Arthur Boer & Boris 
Smeenk, Maze de Boer, 
Gijs Bosman, Nadine 
Botha, Rosi Braidotti, 
Benjamin Bratton, Frank 
Bruggeman, Daniel 
de Bruijn, Pi de Bruijn, 
Eva Bullens & Floortje 
Zonneveld, Laura Burgers, 
Louis Buurman, Marisol 
de la Cadena, Federico 
Campagna, Ricardo 
Cano Mateo, Maristella 
Casciato, CCA, Center for 
Philosophical Technologies 
at Arizona State University, 
Chabot Museum, Heman 
Chong, Oana Clitan, 
Commonplace Studio, 
Concrete Blossom, 
Cooking Sections, Inigo 
Cornago Bonal, Officina 
Corpuscoli, Raphael 
Coutin, CreativeMornings, 
DaF architecten, Wouter 
Davidts, Klasien van de 
Zandschulp, De Appel, 
De Beeldvormers, de 
Kunsthal, de Urbanisten, 
Leonardo Dellanoce, 
Ziega van den Berk, Jules 
van den Langenberg., 
Gerard van der Ree, 
Bert van der Horst en 
Dirk Sijmons, Natalie 
Derossi, Design Academy 

Eindhoven, Design 
Platform Rotterdam, Alexis 
Destoop, Evelina Domnitch 
& Dmitry Gelfand, Puck 
van Donselaar, Bogomir 
Doringer, Isabelle Doucet, 
Driessens & Verstappen, 
e-Flux Architecture., 
John Edmonds, Wim 
van Egmond, ESA, Ali 
Eslami, Exactitudes, 
Angelica Falkeling, Silvia 
Federici, Syne Fonk, 
Gerard Forde, Sjef van 
Gaalen, Elaine Gan, 
Liliana Garcia, Corradino 
Garofalo, Lotte Geeven, 
Gemeente Rotterdam 
(Stadsontwikkeling), 
Vexed Generation, Ollie 
George, Gerrit Rietveld 
Academie, Scott F. 
Gilbert, Goethe Instituut, 
Goethe-Institut Rotterdam, 
Christoph Grafe en 
Leontien Leijdekker, 
Conny Groenewegen, 
Rudy Guedj, Alexander 
Gunkel, Lotte Haagsma, 
David Habets, Hackers 
& Designers, Jack 
Halberstam, David 
Hammons, Donna 
Haraway, Willem ’t 
Hart, Haus der Kulturen 
der Welt, Carola Hein, 
Jonas Hejduk, Het 
Natuurhistorisch, Hivos 
Digital Earth, Jesse 
Howard & Tim Knapen, 
Sasha Huber, Hendrik-Jan 
Hunneman, Iconic Houses, 
Ernestien Idenburg, IFFR,  
IKAT, Esben Ingemann 
Larsen, Ian Ingram, Danae 
Io & Callum Copley,  
Ja Ja Ja Nee Nee Nee, 
Jaap Bakema Study 
Centre, Ruben Jacobs, 
Hans Jansen, Jo Goes 
Hunting, Raoul de Jong, 
KAAN Architecten, KABK, 
Peter Kalkman, Annika 
Kappner, Theun Karelse, 
Anne Karin ten Bosch, 
KCR, Said Kinos,  
Heleen Klopper, Eric 
Kluitenberg, Burcu 
Köken, Guy Königstein, 
Jan Konings, Bas van 
Koolwijk, Vincent Koorstra, 
Stefanie Korrel, Sophie 
Krier, Bennet Edwin Kruit, 
Kunstbende, Floriek 
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Landeweerd, Carolin 
Lange & Dico Kruijsse, 
Eva Langerak, Dimitri Le 
Roux, Anne van Leeuwen, 
Inès Leverrier Péborde, 
Dora Lionstone, Sien 
van Look, Francisco 
López, Kristina Lyons, 
Patricia MacCormack, 
Marwan Magroun, Rianne 
Makkink, Eric Maltz, 
MAMA, Manifesta, Alexia 
Manzano, Mediamatic, 
Misiconi Company, Mona 
Lisa’s, Mondriaan Fonds, 
Melvin Moti, Museum 
Boijmans Van Beuningen, 
NAi Booksellers, NASA, 
Squirrel Nation, Grâce 
Ndjako, Nederlands Film 
Festival, Nederlands 
Film Festival, Nederlands 
Instituut voor Beeld 
en Geluid, Night Shift, 
NOAHH Architects, Adam 
Nocek, Erinma Ochu, 
OMA, Oregon State 
University, David OReilly, 
Derek Otte, Alexandra 
Oudewater, Rick Owens, 
Jussi Parikka, Paolo Patelli 
en Claudia Rot, Miguel 
Peres dos Santos, Ippolito 
Pestellini Laparelli, Piet 
Zwart Institute, Gerjan 
Piksen, Plants & Animalia, 
Platform-Scenography, 
PolakVanBekkum, Marthijn 
Pool, PosadMaxwan, 
Elizabeth Povinelli, 
Mark Poysden, Gaile 
Pranckunaite & Mislav 
Žugaj, Paul B. Preciado, 
Stefan Prins, RASL, 
Rawshaping, Research 
Institute of Botanical 
Linguistics, Tabita 
Rezaire, Patricia Ribault, 
Pauline Rip, RNUL 
Interactive, Claudia Rot, 
Roterodamum Café, 
Nicolas Rotta, Rotterdam 
Architectuur Maand, 
Rotterdam Festivals, 
Sheray Rozenstein, 
Rozi Toth, Angela 
Rui, Prem Sahib, Elke 
Sauter & Madhusudhan 
Srinivasa, SBAU, Daphne 
van Schaijk, Menno 
Schilthuizen, Helga 
Schmid, Marie-Louise 
Schmidlin, Jarl Schulp, 
Mamali Shafahi, SHIFT, 

Shift Architecture, 
Devan Shimoyama, Kay 
Slice, Bianca Slieker, 
Lisette Smits, Debra 
Solomon, Space4Good, 
Jay Springett, Laurent 
Stalder, Arthur Steiner, 
Katya Stepanova, 
Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie, 
Michael Strebel, Studio 
Cream on Chrome, Studio 
Moniker, Studio New 
West, Studio Ossidiana, 
Quinten Swagerman, 
Team Landstra Ontwerp 
& Uitvoering, Team Paul 
de Vroom + Sputnik, 
David ter Avest, The Black 
Archives, The Empress 
& Tchozn, The House of 
Being, The Laboratory of 
Electronic Ageing, The 
Learning Lab, The Otolith 
Group, The Ummah 
Chroma, Asmus Tietchens, 
Quinten (Quinna) Tilburg 
en Tahsin Karakas, Elfie 
Tromp, Ariane Trümper, 
Anna Tsing, Sander 
Turnhout, UN Studio, 
V2_, Hanna Valle, Joost 
van Veen, Verbruggen 
Paddestoelen BV, 
Vereniging Deltametropool, 
Donna Verheijden, Paul 
Vermeulen, Vitibuck 
Architects, Frans-Pieter 
Vonk, VPRO, Iskra Vuksic, 
Jason Wallin, Caroline 
Ward, Johanna Weggelaar, 
Dessau Weimar, Andy 
Weir, Wieland Textiles, 
Clovis Wieske, Willem de 
Kooning Academie, Willem 
de Kooning Academie, 
Witte de With Centre 
for Contemporary Art, 
Woningbouwatelier, World 
Wilder Lab, WORM, June 
Yu, Kathryn Yusoff, Elisa 
Yvelin, Z33 House  
for Contemporary Art, Thijs 
de Zeeuw, Joe Ziemba, 
Joanna Zylinska

En de volgende ruimtelijk 
en grafische ontwerpers: 

Christine Alberts, Jabu 
Arnell, Jan Bijster, Astin 
le Clercq, Collective 
Works, Raphael Coutin, 
Ines Cox, Lauri Faggioni, 
Olivier Goethals, Hans 
Gremmen, Rudy Guedj, 
Roel Huisman, Randall 
MacDonald, Bart van 
Merode, Moniker, Lesley 
Moore, Luca Napoli, 
Platform-Scenography, 
Bas van de Poel, Gaile 
Pranckunaite, Vera van 
de Seyp, Studio Adriaan 
Mellegers, Studio L A, 
Studio Veronica Ditting, 
Tomorrow Bureau, 
Marc Vermeeren, Maud 
Vervenne, Mislav Žugaj

En vele anderen.

Mimouna Awal
pagina 175o

Elza van den Berg
pagina 18m, 19b, 187b

Kim Bouvy
pagina 176r, 187b

GangSeok Lee
pagina 176l

Aad Hoogendoorn
pagina 15b, 22, 25, 28, 
191o

Ewout Huibers
pagina 173, 174 

KAAN Architecten
pagina 187o

Marwan Magroun
pagina 7, 16, 186, 188, 189, 
190, 191b, 196

Ernst Molenaar
pagina 19o

Franziska Müller Schmidt
pagina 14, 15m, 15o

Pedro Pina
pagina 181, 182, 183

Petra van der Ree
pagina 5, 6, 17m, 18o, 19m, 
171, 177

Paulien Routs
pagina 17b, 17o, 18b

Daria Scagliola
pagina 8, 9, 10, 11

Johannes Schwartz
pagina 12, 13, 20, 23, 24, 
26, 27, 172, 175b, 178, 179, 
184, 185, 192, 193, 194, 
195

Fotoverantwoording 

b=  boven
m= midden
o= onder
l = links
r= rechts
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Programma 2019

Tentoonstellingen

Prix de Rome Architectuur 2018
Speculatief Design Archief
Habitat: Expanding Architecture
WORK, BODY, LEISURE
Neuhaus
I See That I See What You  
 Don’t See
Bauhaus Lessons
Malware 
Bauhaus Imaginista
Spirits in the Material World
Open Archief 
The Hoodie 
Sacred Hill
Animal Encounters
Art on Display 1949–69 (Lissabon)

Thursday Night Live! 

42 avonden met lezingen, 
performances en workshops, 
waaronder openingen van nieuwe 
tentoonstellingen, een Summer 
Special en veertien Guest 
Programmes.

Capitalist Realism
IFFR Rabbit Hole 
Life Hacks: Mind
Reality Club: Capitalist Realism
For the Record: Performing Gender 
BNO IMG LAB: Papier 
Film Gas Leaks: Dutch premiere
Expanding Bauhaus #01:  
 Creating Worlds
Love edition 

Speculative Design Archive Live: 
 Collaborate!
BNO IMG LAB: Design Duo’s 
Film night: H20mx
Architectuur van de Arbeid
Archive Talk: Platform Scenography
Reading Matter 
Climate Crimes 
Boekpresentatie: A moving border
Research through Design
BNO IMG LAB: Databaas #4
Kunstmatige intelligentie in kunst 
 en cultuur
The Vertical Atlas: Networks. Africa
100 jaar Bauhaus in Nederland
BNO IMG LAB: Maatschappelijke 
 makers
Filmscreening #04: Facades and 
 interior
Counting the Uncounted by Airwars 
Remote Reading Room: 
 Anna Tsing 
Architecture and Investigative 
 Journalism – Airwars
For the Record: K-pop Fandoms 
and Digital Diasporas
Beyond the Cover: The Whale
Reading Room: The Afterlife of Soil
Dwars door het Archief: “Debiele 
 jongens en idiote meisjes”
Architecture CAMP: De toekomst 
van gender in het ruimtelijk ontwerp
Us – bediscussiëren van 
 Jordan Peele’s film
BNO IMG LAB: Festivals
Geographies of Freedom: Trinta  
 di Mei
Architecture of Appropriation: 
 tussen institutionele en 
 activistische praktijken



Streaming from the Streets: 
 Mídia Ninja over ‘no-cut’-video 
 en stedelijke tactieken
Bewijzen uit de lucht door  
 Public Lab
Boekpresentatie: Grpahic 
 Assembly met Craig Buckley
Kick off Dag van de Architectuur
Workshop Doe-het-zelf- 
  luchtfotografie
Sandberg Series #4: Materialisation 
 in Art & Design (MAD)
Body Building
Mercurial Algorithms
BNO IMG LAB: Lekker stangen
Archiving the City of the Future: 
 The Tarot & Urban Time
De ruimtelijke impact van circulair
Opening Malware met lezing  
 Jussi Parikka
Cornelis van Eesteren en het 
 actuele vakdebat
Fantasies On How To Strike
Summer Special
reDesigning Affect Space
Proxies on Trial
Geographies of Freedom – 
 Countering the persistent myth 
 of the Netherlands as the 
 epitome of freedom
Filmvertoning: Two Stones
Beyond the Cover: WoZoCo 
 (MVRDV)
Performance: Sacred Hill
Dwars door het archief:  
 Het Buurthuis
Boekbespreking: Natuur-Inclusief 
 Ontwerpen in de Stad
Design Dialogues: Ghostwriting 
 Files x Onomatopee

Dwars door het archief: Queer 
  Houses and Places
BNO IMG LAB: Boek in Beeld
Nederlands Film Festival: For The 
 Record: Designing Realities
Welcome to Johannesburg
Spirits in the Material World
Vertical Atlas: Futures.gcc
Malware X Cyberpunk
Fillm The Others
BNO IMG LAB: Yellow Pages
Open Archief: Re:Use clinic
Variations on a Bird Cage
Do Comrades Gossip
Reading Room: Screen  
 en Screenscapes
BNO IMG LAB: Cross Comix 
 Festival
How Do You Do: Open Archive
Opening: Open Archive
BNO IMG LAB: Pioniers
Film: A Ghost Story
Vertical Atlas: China.ai
De donkere stad
For the Record: Rendering Climate
Mater: Geological Filmmaking
BNO IMG LAB: Playgrounds

Pop-in Expo

Recrafting Craft. Een onderzoek 
 van speculatieve scenario’s 
 voor het modeonderwijs van 
 morgen
Tussen wal en schip
Method & Critique – Frictions and 
  Shifts in Research through 
  Design
Designing for Precarious Citizens

Overig programma

Symposium Neuhaus
Symposium What You Don’t See
The Common Inn
Sunday Strolls
Jongerenprogramma The Hoodie
Archive Talks
Iconic Houses Lecture Tour Europe: 
 Melnikov House
Open Archief: Re:Use Clinic
Animal Encounters: Variations on  
 a Bird Cage
Nieuwjaarsreceptie
Art Rotterdam lezing: Het Bauhaus 
 in Huis Sonneveld
Pica Pica Winterparade
Museumnacht010
The Reversed Woman
Book launch: Graphic Assembly
Kick-off Dag van de Architectuur
Dag van de Architectuur: 
 informatiepunt en rondleidingen
Rotterdam Architectuur Maand

Thursday Night Workshop 

Dean Bowen: Poetry from a 
 speculative archive
Jan Rothuizen: Groots tekenen
Diana Ritfeld: Mess with your 
 Headwrapping
Suzan Doornbos: Shape your 
 Circle
Paula Strunden: Drawing a  
 Virtual Utopia
SerVies: From Dust to Design
Arvid & Marie: The Universal 
 Declaration of Machines Rights
World Wilder Lab: Secret 
 Multinatural Agents

Arthur Boer & Boris Smeenks: 
 Object Detection Roleplay
Eva Bullens & Floortje Zonneveld: 
 The Slow Adventure
Derek Otte invites Khalid Amakran 
 en Saïd Kinos

Educatie: Informeel leren
(activiteiten voor families)

FamilieFest: Team Toekomst,  
 Codetaal, Kraak Het Nieuwe 
 Instituut, VirusVechters,  
 The Hoodie
Familie-expeditie: Archief voor  
 de toekomst
Familieprograma Neuhaus 
Maakdek: Pruts! Ontwerpen zonder  
 plan
Maakdek: Make a Move!
Kinderfeestje

Educatie: Formeel leren
(activiteiten voor scholen)

Activiteiten voor het primair, 
voortgezet en hoger onderwijs 
en buitenschoolse opvang, 
bestaande uit op maat gemaakte 
activiteiten, rondleidingen, 
groepsbezoeken en onderstaande 
onderwijsprogramma’s:

Huis in verandering
Start-Up
Ontwerp mee aan de toekomst
Hoi, ik ben een archief
Bliep bliep
Let’s Talk About You and Meme



Huis Sonneveld

Rondleidingen tijdens Open 
 Monumentendag
Rondleidingen tijdens Dag van 
 de Architectuur
Open Monumentendag
Art Rotterdam
Audiotour voor volwassenen
Audiotour voor kinderen

Agentschap

International Clinics
What You Don’t See. Reflections 
 on darkness – Symposium at 
 La Triennale di Milano 
Hangout #1 – #4
Zie ook Programma in het 
buitenland 2019, p. 197/198

Research

Boek preview en discussie: 
 Architecture of Appropriation
Crossing Border Festival: 
 Collaborating with 
 Non-Humans: Border Session
Zie ook Programma in het 
buitenland 2019, p. 197/198

Studio Visit

Rotterdam’s Urban Development 
  Team
Shift architecture urbanism
Team Paul de Vroom + Sputnik
UNStudio
PosadMaxwan
KAAN Architecten

Multispecies: De Urbanisten + 
 DaF-architecten

Relatiebeheer

Eenmalige activiteiten exclusief 
voor Members, Vrienden en/of 
leden van het Heritage Network:

Preview nieuwe tentoonstellingen
Rondleiding Museumparkvilla’s
Archive Explorations
Museumpark Vriendendag
Bijeenkomsten Heritage Network
Members trip Art on Display  
 1949–69, Lisbon

Jaap Bakema Study Centre

Archiefgesprek Habitat: de Tanthof
Archiefgesprek Habitat:  
 Pjotr Gonggrijp en Frits 
 Palmboom
Open systemen en totale 
 urbanisatie, Georg Vrachliotis
PhD-colloquium Architecture and 
 Democracy
Lezing Studio Ossidiana
Conferentie Architectuur en 
 Democratie 
Keynote Esra Akcan

Het Nieuwe Instituut
Jaarverslag 2019

Museumpark 25
3015 CB Rotterdam
www.hetnieuweinstituut.nl


