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3xP. Een speculatieve ontwerpgeschiedenis. Van product en prototype tot probe
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Tussenruimte – The Niteshop. Een avondwinkel als ambassade van de 
post-koloniale stad. Beeld: Concrete Blossom
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The Observers Observed: Etnografie in de architectuur
8ste jaarlijkse conferentie van het Jaap Bakema Study Centre
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Who is We? Presentatie in het Nederlandse Paviljoen tijdens de 
17e Internationale Architectuurtentoonstelling – La Biennale di Venezia
Foto: Cristiano Corte
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Met ingang van de beleidsperiode 2021–2024 positioneert Het Nieuwe  
Instituut zich als erfgoedinstelling met een ondersteunende rol ten  
aanzien van het ontwerpveld. Al jaren bekleedt de Rijkscollectie voor  
Nederlandse Architectuur en Stedenbouw een centrale plaats in de  
manier waarop het instituut innovatie in ontwerp koppelt aan de geschie-
denis van het vakgebied. De eigen collectie (inclusief de verbindingen 
met andere archieven en verzamelingen) biedt het instituut een onuitput-
telijke bron van ondervraging, niet enkel met het oog op de historische 
relevantie van het erfgoedmateriaal maar uitdrukkelijk ook als referentie 
voor de manier waarop we het heden, en de claims voor het ontwerp  
van de toekomst kunnen begrijpen. 

Guus Beumer, eerste algemeen en artistiek directeur van Het Nieuwe  
Instituut, bereikte in 2021 de pensioengerechtigde leeftijd, wat tegelijk zijn 
afscheid van de organisatie inluidde. Sinds de oprichting als fusieorgani-
satie in 2013 was hij de aanjager van het gesprek over maatschappelijke 
ontwikkelingen en de rol die ontwerp hierbinnen kan spelen. Soms specu-
latief, soms toegepast, maar vrijwel altijd agenderend, vertrekkend vanuit 
onderzoek en veelal landend in een tentoonstelling die een wezenlijke  
en herkenbare ruimte om het onderzoek heen creëerde. Hij bevorderde 
de waardering van de Rijkscollectie als een springlevende inspiratie  
voor de actuele en toekomstige ontwerpagenda. Ter gelegenheid van 
Beumers afscheid verscheen onder meer de publicatie Expansive Bodies:
Contesting Design at Het Nieuwe Instituut waarin de ontstaansgeschie- 
denis van het instituut en de collectieve inspanning die daarachter 
schuilgaat uit de doeken worden gedaan.

In mei trad Aric Chen aan als nieuwe algemeen en artistiek directeur,  
de eerste maanden gedurende een dag per week en vanuit China, en  
per 1 september fulltime vanuit zijn nieuwe standplaats Rotterdam. De 
eerste maanden combineerde hij zijn rol bij Het Nieuwe Instituut nog met 
de afronding van zijn professoraat aan het Curatorial Lab van het College 
of Design & Innovation, onderdeel van Tongji University. Voorafgaand 
aan zijn komst naar Rotterdam was Chen ook actief als Curatorial Director 
van Design Miami/Art Basel en vervulde hij een curatorschap bij diverse 
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andere instellingen. Tussen 2012 en 2019 werkte hij als Lead 
Curator for Design and Architecture bij M+ in Hong Kong. Er is groot 
vertrouwen dat we de komende tijd met Aric Chen zullen voortbouwen 
op de basis die de afgelopen jaren is gelegd met het accent op het 
vergroten van de internationale zichtbaarheid, de toegankelijkheid en 
de meerstemmigheid van het instituut. En daarmee op versterking 
van de publieksfunctie.

De tentoonstelling MVRDVHNI was op meerdere niveaus illustratief  
voor de huidige prioriteiten van het instituut. Bijvoorbeeld door de nadruk 
op het digitaal gevormde (‘digital born’) archief van de architecten. Steeds 
vaker zal de Rijkscollectie materiaal gaan bevatten dat voortkomt uit  
een gedigitaliseerde ontwerppraktijk. Dat stelt nieuwe eisen aan de wijze 
van bewaren, registreren en conserveren. En tegelijk opent digitalisering 
nieuwe mogelijkheden voor de ontsluiting en verrijking van de collectie. 
Met de architecten van MVRDV ontstond bovendien het plan om op de 
zesde verdieping voor hun tentoonstelling te gebruiken en die oorspron-
kelijke kantoorruimte zo als platform voor de stad te openen. In 2022 
wordt Het Podium gerealiseerd en publiek toegankelijk. In juni zal het als 
hoofdlocatie voor de Rotterdam Architectuur Maand fungeren, gevolgd 
door diverse andere culturele initiatieven. Middels een Open Call gaat 
Het Podium invulling geven aan de ambitie het instituut met zijn directe 
omgeving te verbinden.

Het Nieuwe Instituut onderscheidt zich door de wijze waarop het reflec-
teert op de relatie tussen ontwerp en maatschappelijke vraagstukken.  
Het wenst bij te dragen aan kennisontwikkeling binnen en buiten het  
ontwerpveld. De afgelopen jaren heeft de afdeling Research, onder meer
in de vorm van een samenwerking met TU Delft binnen het Jaap Bakema 
Study Centre die in 2021 is verlengd, een stevige bijdrage geleverd  
aan de thematische agenda van het instituut. Onderzoek ondersteunde 
een grote variëteit aan activiteiten. In diverse onderzoekstrajecten 
wordt duidelijk dat digitalisering een toenemend dominante rol vervult. 
Zowel de ontwerppraktijk en het ontwerpend onderzoek als de culturele  
en maatschappelijke omgeving waarin zij functioneren, profiteren van  
de ongekende mogelijkheden van digitalisering. En tegelijk zien zij zich  
geconfronteerd met bedreigingen. De digitale cultuur zal daarom de  
komende jaren een belangrijk aandachtsgebied zijn. 

Het instituut is onlangs toegetreden tot het bestuur van het Netwerk 
Digitaal Erfgoed en fungeert nu als knooppunt binnen deze digitale 
infrastructuur. Onder de paraplu van het zes jaar durende programma  
Architectuur Dichterbij wordt aan talloze projecten gewerkt waarin zowel 
feitelijke digitalisering van erfgoed als onderzoek en experiment rond 
digitale ontsluiting van de Rijkscollectie kernpunten zijn. The Other 
Interface is slechts één van de voorbeelden die hierna worden toegelicht. 
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En wat breder draagt het concept achter het Hybride Huis bij aan de 
versterkte positionering van het instituut in de context van de digitale
cultuur. 

Ondanks de beperkte fysieke toegankelijkheid van tentoonstellingen en 
evenementen konden er in 2021 diverse hoogtepunten worden genoteerd. 
Zo kon met een jaar vertraging de 17de Architectuurbiënnale van Venetië 
worden geopend waar het instituut als opdrachtgever fungeerde voor de 
Nederlandse inzending: Who is We? (met werk van architect Afaina de 
Jong en kunstenaar Debra Solomon). Dichter bij huis bood de herinrich-
ting van het Museumpark als gevolg van de oplevering van het Depot 
Boijmans Van Beuningen de kans De Nieuwe Tuin door te ontwikkelen. 
Wat in 2015 begon als een tijdelijk experiment rond ecologisch groenbe-
heer in een stedelijke context, wordt in 2022 een permanente ‘buitenkamer’ 
van het instituut. Die zal door de samenwerking met de menselijke en 
meer-dan-menselijke gebruikers tot stand komen. In Gallery 1 opende  
de semipermanente archieftentoonstelling Het ontwerp van het sociale. 

Het Nieuwe Instituut heeft begin 2021 interieurmaquette van architect  
en kunstenaar Theo van Doesburg verworven voor de Rijkscollectie. 
De maquette presenteert een voorlopig kleurontwerp voor het interieur 
van café-restaurant Aubette in Straatsburg (1926). Van Doesburgs  
radicale benadering van dat interieur illustreert zijn wens om architectuur 
en beeldende kunst in elkaar te doen opgaan. De verwerving, die moge-
lijk is gemaakt door bijdragen van het Mondriaan Fonds, de Vereniging 
Rembrandt en Galerie Gmurzynska, sloot bovendien perfect aan bij  
de in 2021 vrijwel voltooide restauratie en digitalisering van zijn architec-
tuurtekeningen in het kader van Architectuur Dichterbij. Het nieuws rond 
de aanwinst genereerde veel media-aandacht. Eveneens uit het oeuvre 
van Van Doesburg is het ontwerp verworven voor een tegelvloer in het 
vakantiehuis De Vonk, een project van architect J.J.P. Oud uit 1917.

In 2021 is ook aandacht besteed aan de interne organisatie, die  
Het Nieuwe Instituut kwalitatief en kwantitatief in staat moet stellen om 
zijn opdracht uit te voeren. Met de doorontwikkeling van de organisatie 
wordt gewerkt aan drie doelstellingen: het zijn van een lerende en wend-
bare organisatie, ontwikkeling van medewerkers centraal en basispro-
cessen op orde. In het afgelopen jaar is een aantal belangrijke stappen 
gezet: per 1 januari is een nieuw organogram ingevoerd, het functieboek 
is vernieuwd aan de hand van de ORBA-systematiek, er heeft een  
onderzoek plaatsgevonden naar een mogelijke overstap naar de Museum- 
cao, Het Goede Gesprek is voortgezet en het management werkt aan 
meerstemmigheid en leiderschap in een inclusieve organisatie. Onder  
regie van een projectteam wordt de ontwikkeling van de organisatie in 
2022 verder doorgezet.
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Een belangrijk publiek evenement op de agenda van 2022 is de Solar  
Biënnale, een ‘wereldtentoonstelling’ nieuwe stijl waarin wordt getoond 
hoe belangrijk ontwerp kan zijn om zonne-energie menselijker te maken 
en van emotie te voorzien. Professionele ontwerpers en het bredere  
publiek worden uitgenodigd om te ervaren hoe zonne-energie een na-
tuurlijk element van onze dagelijkse leefomgeving kan worden. De bezoe-
ker ontdekt een beeld van een toekomst waarin technologie zo goed ont-
worpen en geïntegreerd is dat energie onuitputtelijk is en herkent tevens 
de complexiteit van deze energietransitie die ook potentieel destructieve 
effecten heeft.

De onderzoekende en speculatieve benadering van het instituut zal  
in 2022 verder worden geprofileerd. Bijvoorbeeld door het instituut na-
drukkelijker in te zetten als een proeflaboratorium voor de veranderingen  
die het onderzoekt. Zo ondergaan het gebouw en De Nieuwe Tuin in 
2022 een ruimtelijke transformatie waarbij bijvoorbeeld het speculatieve  
thema van de Zoöp – een doorlopend onderzoek naar nieuwe vormen 
van corporatie tussen menselijke- en andere ecologische gemeenschap-
pen – daadwerkelijk wordt geïntegreerd. De Zoöp zal daarnaast het  
dragende onderwerp zijn in de Nederlandse bijdrage aan de Triënnale 
van Milaan die dit keer gewijd is aan Unkown Unknowns.
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MuseumRijkscollectie

AgentschapOnderzoek

Het functioneren van de Rijkscollectie, het Museum, Agentschap en Onderzoek
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Bij het samenstellen van dit jaarverslag is gekozen voor de introductie 
van een enigszins gewijzigde structuur. De afgelopen jaren vormde  
de beschrijving en evaluatie van activiteiten steeds een spiegel van 
de interne organisatie van Het Nieuwe Instituut. Per afdeling – Programma, 
Agentschap, Collectie om er maar een paar te noemen – werd er  
teruggekeken op evenementen, onderzoeken, conferenties of aankopen 
etc. Terwijl binnenshuis de samenwerking tussen de afdelingen rond 
de overkoepelende thema’s overduidelijk toenam, werd dat in de verslag-
legging nooit helemaal geprofileerd. 

Met ingang van dit jaar zal het Jaarverslag minder de profilering van de 
verschillende afdelingen belichten – die zijn immers afdoende beschreven 
in andere beleidsdocumenten – maar de nadruk leggen op de thematische 
focus van het instituut, zoals vastgelegd in zijn recentste beleids- en  
jaarplannen. Het benoemt daar vijf kernaspecten: een vernieuwende  
benadering van erfgoed; meerstemmigheid; een inclusief wereldbeeld als 
leidraad voor ontwerp; het instituut als bestemming; en een hybride pro-
grammering en werkwijze. Die aspecten tracht het instituut vanuit de  
gehele organisatie te adresseren. Zo heeft het streven naar meerstem-
migheid niet alleen consequenties voor de wijze waarop naar de ontslui-
ting van de collectie of samenstelling van een conferentie wordt gekeken. 
Ook in het strategisch personeelsbeleid, in de benadering van uiteenlo-
pende publieksgroepen en bijvoorbeeld in de wijze waarop het instituut 
zich verbindt met partners en Members komt die tot uitdrukking. Alle  
afdelingen zijn betrokken geweest bij de realisatie van de activiteiten 
in het hiernavolgende overzicht, soms als enige trekker van een project 
maar veel vaker in een vorm van samenwerking. Stafafdelingen hebben 
de principes in hun eigen handelen verankerd, en de andere afdelingen  
bij de uitwerking ondersteund.

De belangrijkste verscherping van het werkterrein, die in de Inleiding al is 
aangeduid, betreft de positie die Het Nieuwe Instituut sinds 2021 inneemt 
als onderdeel van het erfgoedbeleid. Het Activiteitenplan Erfgoed 2021–
2024 omschrijft de unieke propositie, waarbij de nalatenschap van de 
ontwerpdisciplines en de digitale cultuur zelf onderwerp van ondervraging 

Thematische focus van het Nieuwe Instituut
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en herinterpretatie is, terwijl die ook wordt ingezet als een kennisbron 
voor de ontwerpopgaven van vandaag en morgen. Erfgoed is immers 
per definitie toekomstgericht. Het proces van bewaren en ontsluiten is 
daarnaast een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij alle betrokkenen 
zich steeds opnieuw zullen afvragen wat de balans is tussen behouden 
en vergeten. De objecten, documenten en praktijken die wij behouden zijn 
constant in beweging. En dat geldt evenzeer voor hun betekenis en belang. 
Terugkijken gebeurt steeds met een nieuwe blik en een andere wijze van 
ondervragen en waarderen. Daardoor is het erfgoedmateriaal onderwerp 
van voortdurende vernieuwing.

In zekere zin zijn de vier andere genoemde kernpunten te beschouwen 
als een afgeleide van dit vernieuwende perspectief op erfgoed. Door 
aandacht te besteden aan meerstemmigheid, inclusie en een hybride 
programmering – zowel in het fysieke als het digitale huis – profileert het 
instituut zich als een plek waar geen ijzeren canon rond de ontwerpdisci-
plines wordt gebouwd of in stand gehouden. Integendeel, een innovatieve 
omgang met erfgoed verlangt nieuwe perspectieven, het ontwikkelen van 
eigentijdse lezingen en waardesystemen en de voortdurende bereidheid 
om conclusies te herzien, praktijken te veranderen en nieuwe stemmen 
te betrekken bij het gesprek over behoud en duiding van het ontwerperf-
goed. Om dit op een productieve manier te kunnen doen, zal het instituut 
een in alle opzichten open en verwelkomende omgeving moeten bieden.

Vernieuwende benadering erfgoed

Het motto ‘Innovation in heritage, heritage for innovation’ geldt als  
algemene leidraad. Met deze woorden omschrijft algemeen en artistiek 
directeur Aric Chen, die medio 2021 aantrad, de positionering van Het 
Nieuwe Instituut als erfgoedinstelling met enkele ondersteunende taken 
voor de sector. Om die positie te activeren is in 2021 een nieuwe vaste 
erfgoedopstelling gerealiseerd onder de titel Het ontwerp van het sociale. 
Materiaal uit de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Steden-
bouw vormt de basis, her en der aangevuld met objecten op het gebied 
van design en digitale cultuur uit collega-archieven (zie Meerstemmigheid 
voor een inhoudelijke duiding).

Architectuur Dichterbij
Alle afdelingen van Het Nieuwe Instituut zijn nauw betrokken bij het 
denken over de innovatieve benadering van erfgoed. Ondersteunend én 
initiërend. Of juist door een vertaling te geven aan de recentste bevindin-
gen in de vorm van tentoonstellingen en presentaties. Vanzelfsprekend 
vervult de afdeling Collectie en in het bijzonder het programma 
Architectuur Dichterbij hier een centrale rol. Architectuur Dichterbij is een 
zesjarig programma van Het Nieuwe Instituut gericht op het vergroten 



24 Bestuursverslag

van de zichtbaarheid en het duurzaam toegankelijk maken van de  
Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, mogelijk 
gemaakt door een éénmalige investering van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Totdat het programma in 2024 wordt afgesloten, 
is het een belangrijke schakel in het instrumentarium van het instituut. 
En geeft het op diverse manieren aanleiding voor het stellen van vragen: 
soms van uiterst praktische aard, maar vaak ook met een meer ideologische
component. Door in een grote verscheidenheid aan uitvoeringsprojecten 
te experimenteren met vernieuwende perspectieven op erfgoed en die  
in dialoog met de buitenwereld te toetsen, ondersteunt het programma  
de visievorming rond, en tevens de inzet van erfgoed bij het ontwikkelen 
van nieuwe benaderingen voor de ontwerpopgaven waarmee de heden-
daagse samenleving zich geconfronteerd ziet. 

Op deze wijze fungeert Architectuur Dichterbij als katalysator voor de  
interacties tussen het instituut en de wijde omgeving van archieven,  
collecties, culturele instellingen, universiteiten, ontwerpers, onderzoekers 
en andere geïnteresseerde partijen. Maar zeker ook als aanjager voor  
de erfgoedactiviteiten binnen Het Nieuwe Instituut zelf, waaraan alle 
geledingen bijdragen. Ondersteunend én initiërend. Experimenterend of 
juist door een vertaling te geven aan de recentste bevindingen in de vorm 
van presentaties, gesprekken en tentoonstellingen. Een voorbeeld daar-
van was de hybride tentoonstelling Atelier Nelly en Theo van Doesburg die 
nog tot in 2021 te zien was. Dankzij de restauratie van hun architectuur-
archief werd het mogelijk een nieuwe kijk op het werk van Nelly en Theo 
van Doesburg te presenteren. Nelly werd erkend als sleutelfiguur in de 
opbouw van de reputatie van Van Doesburg en De Stijl. Stralend middel-
punt van de opstelling was hun meest uitgesproken gezamenlijke project: 
de atelierwoning in Meudon bij Parijs. Met zelden of nooit getoonde 
schetsen, tekeningen en maquettes vertelde de installatie onder meer 
de rijke gebruiksgeschiedenis van het huis.

Eind 2021 was Architectuur Dichterbij halverwege zijn looptijd. Steeds 
duidelijker wordt zichtbaar hoe de focus op de eigen collectie nieuwe 
zienswijzen op behoud, beheer, digitalisering en ontsluiting van het 
erfgoed openbaart. Daarnaast worden nieuwe digitale gereedschappen 
en nieuwe werkwijzen ontwikkeld waar partijen binnen en buiten 
Het Nieuwe Instituut van kunnen profiteren. In 2021 is de voorbereiding 
gestart van de driedaagse Conferentie Architectuur Dichterbij eind 2022. 
Dan zullen de belangrijkste tussentijdse bevindingen en conclusies van 
het programma met direct betrokken uit de internationale gemeenschap 
van culturele- en archiefinstellingen worden gedeeld.

De versterkte positie van Het Nieuwe Instituut als kenniscentrum voor de 
online transitie van erfgoedontsluiting biedt een onmisbare basis. In 2021 
is het instituut een knooppunt geworden in het Netwerk Digitaal Erfgoed 
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(NDE). Ook met de doorontwikkeling van de Digitale Erfgoed Referentie 
Architectuur (DERA) draagt het bij tot kennisontwikkeling en kennisdeling 
met het veld. Twee projecten uit het afgelopen jaar verdienen speciale 
vermelding omdat ze de digitale voortrekkersrol onderstrepen. De eerste 
is The Other Interface (onderdeel van het overkoepelende project 
Rethinking the Collection, zie paragraaf Meerstemmigheid). De tweede 
is de tentoonstelling MVRDVHNI: The Living Archive of a Studio.

The Other Interface
Architectuur Dichterbij is volledig gericht op innovatie en erfgoed. Niet 
alleen door het restaureren en conserveren van de bestaande collectie 
maar ook door na te denken over de toegankelijkheid en raadpleegbaar-
heid daarvan. Tot dusver was de digitale collectie van Het Nieuwe 
Instituut slechts toegankelijk via een interface die speciaal ontwikkeld 
werd voor gebruik door archiefonderzoekers met een veelal specifieke 
onderzoeksvraag. Talloze digitale bezoekers benaderen de collectie 
echter niet met zo’n gerichte belangstelling. The Other Interface biedt 
deze groep een toegang die meer gebaseerd is op ontdekken dan op 
vinden. Bezoekers kunnen op een intuïtieve manier door de collectie 
dwalen. Delen van de Rijkscollectie en andere relevante bronnen worden 
via Linked Data ontsloten. Daarmee is het perfect geschikt voor de hybride
programmering van het instituut. Zeker in een wereld die zich op een 
langdurige pandemie moet instellen zal het een waardevol gereedschap 
zijn bij de duurzame ontsluiting van erfgoedmateriaal.

In 2021 is grote voortgang geboekt. Zo werd de Europese aanbesteding 
ten behoeve van de technische realisatie succesvol afgerond, resulterend 
in een raamovereenkomst met drie partners. Ook is een ontwerpende 
partij gevonden om de – inmiddels 125 functionaliteiten – uit te werken  
tot een gebruikersvriendelijke interface. In het laatste kwartaal van 2021 
zijn de contouren van The Other Interface zichtbaar geworden. In dit  
eerste stadium testen we bijvoorbeeld innovatieve vertelwijzen die hun  
inhoud ontlenen aan onderzoek binnen het Jaap Bakema Study Centre 
en Rethinking the Collection. 

Aan The Other Interface zullen over lange tijd steeds nieuwe vensters 
worden toegevoegd. Gedurende 2022 worden de uitkomsten van het 
ontwerpproces geïntegreerd in de nieuw op te leveren website van het 
instituut. Onderzoeken, thema’s, activiteiten, tentoonstellingen en digita-
liseringsslagen komen dan samen in een geheel nieuw Collectieplatform 
waar The Other Interface onderdeel van is.

MVRDVHNI: Living Archive of a Studio 
De tentoonstelling rond het grotendeels digitale archief van MVRDV was 
in 2021 een concrete manifestatie van Architectuur Dichterbij. De tentoon-
stelling op de zesde etage van Het Nieuwe Instituut kijkt uit op het recent 
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geopende Depotgebouw van Museum Boijmans Van Beuningen, een 
recent ontwerp van de studio. Het Nieuwe Instituut toont het archief van 
MVRDV opzettelijk als een levende entiteit in de kantoorruimten en dus 
niet in de meer gebruikelijke museumzalen. Als werkomgeving is het kan-
toor de plek waar ideeën en projecten vloeiend heen en weer bewegen 
tussen heden, verleden en toekomst.

Aan de hand van drie thema’s – Green, Human en Dream – worden 
meer dan vierhonderd projecten uit het levende archief van MVRDV 
getoond. Daarnaast biedt Het Nieuwe Instituut met tekeningen, schetsen, 
notities, maquettes en ander archiefmateriaal een kijkje in de keuken 
van het gerenommeerde architectenbureau en de manier waarop het 
instituut omgaat met beheer, behoud en ontsluiting van tientallen meters 
ontwerpgeschiedenis. Het Nieuwe Instituut nodigde zes ontwerpers uit 
om speciaal voor deze tentoonstelling een tool te ontwikkelen waarmee 
gebruikers het immense digitale archief op basis van specifieke criteria 
kunnen doorzoeken, visualiseren en gebruiken. 

Een speciaal Open Huis op 6 november markeerde de opening van 
zowel de tentoonstelling als het Depot Boijmans Van Beuningen. Er wer-
den rondleidingen verzorgd, onder meer in het archief van Het Nieuwe 
Instituut, architecten verzorgden toepasselijke dj-sets en Het Nieuwe Café 
serveerde speciale hapjes en drankjes. De hele dag door waren er ver-
rassingsoptredens. Het was een drukbezochte openingsdag.

Netwerken van archieven: NADD
Sinds 2019 werken diverse organisaties, waaronder Het Nieuwe Instituut, 
samen binnen het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD). 
Dit samenwerkingsverband van 36 partners – waaronder erfgoedinstellin-
gen, kennis- en onderzoeksinstituten en individuele experts – beleefde  
na de officiële lancering in december 2020 nu zijn eerste jaar. Corona 
heeft onmiskenbaar effect gehad op de mogelijkheden om NADD  
publiekelijk te manifesteren en te ontwikkelen. Desondanks zijn er diverse 
kennissessies georganiseerd, is er gewerkt aan de infrastructuur die 
decentrale archieven centraal kan ontsluiten en werden er videoportretten 
gemaaktwaarmee verschillende archieven en archiefvormers zichtbaar 
werden gemaakt. Daarnaast is Het Nieuwe Instituut toegetreden tot het 
bestuur van Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en is het in gesprek met  
het kennisinstituut cultuur en digitalisering DEN over een vervolg van  
het daar opgezette archiefvormingstraject. 

Het instituut fungeert als knooppunt tussen de partijen in het NADD die 
zich alle hebben verbonden aan de missie om het geheugen op het ge-
bied van design en digitale cultuur te behoeden voor ontoegankelijkheid 
of verlies. Onder tuin- en landschapsarchitecten leeft een vergelijkbare 
zorg over de status van archieven in hun disciplines. Bij gebrek aan een 
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duidelijke bestemming dreigen ook daar archieven verloren te gaan  
of zodanig versnipperd te raken dat volgende generaties ze vermoedelijk 
nauwelijks nog kunnen naslaan. Deze situatie komt voort uit het ontbre-
ken van een gemeenschappelijk gedragen visie op de culturele waarde 
van dit erfgoed. Net als bij design en digitale cultuur zou een netwerkop-
lossing partijen in het veld kunnen activeren om een structuur voor het  
behoud en de ontsluiting te ontwikkelen. 

Netwerken van archieven: NATL
In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
heeft Het Nieuwe Instituut in 2021 onderzoek laten doen naar een  
mogelijk verzamelbeleid ten aanzien van tuin- en landschapsarchitec-
tuurarchieven. Deze inventarisatie is in de zomer van 2021 aan de minis-
ter van OCW Van Engelshoven gepresenteerd. In het najaar volgde  
de opdracht voor een driejarig vervolgtraject waarbij Het Nieuwe Instituut 
de rol van kwartiermaker vervult. Om recht te doen aan het meerstem-
migheidsprincipe is ervoor gekozen om in dit verband te spreken van  
een Netwerk Archieven Tuin en Landschap (NATL), zodat het speelveld 
zich niet beperkt tot professionele ontwerparchieven maar ook de nala-
tenschappen zijn inbegrepen van andere partijen die hun stempel op  
het Nederlandse landschap hebben gedrukt.

Vooruitlopend op mogelijke toekomstige collectieontsluitingen door het 
netwerk is onder de titel Groen in de stad een podcastreeks gestart waar-
van in 2021 twee afleveringen zijn gelanceerd. Met de Rijkscollectie voor 
Nederlandse Architectuur en Stedenbouw als startpunt trekt theater- en 
radiomaker Naomi Steijger de buurt in om in gesprek te gaan met ontwer-
pers, archiefexperts en bewoners/gebruikers van het groen in verschil-
lende Nederlandse wijken, zoals tuindorp Vreewijk. Een eeuw geleden 
ontstond daar een bijzondere woonwijk waar bebouwing en groenvoorzie-
ningen in samenhang met elkaar werden bedacht en uitgevoerd. De  
collectie archieven van Het Nieuwe Instituut bevat foto’s en ontwerpteke-
ningen die deze wisselwerking laten zien, en documenten die getuigen 
van de grote tuinstadidealen die aan het begin van de twintigste eeuw 
vanuit Engeland naar Nederland overwaaiden. Andere afleveringen van 
Groen in de Stad belichtten de Bijlmer en het Museumpark.

Shameless
Ontwerper Bas van Beek benaderde Het Nieuwe Instituut als partner 
voor een tentoonstelling in The Wolfsonian-FIU in Miami, een contact dat 
voor hem voortvloeide uit het Internationaal Bezoekersprogramma (IBP) 
in 2019. Van Beek werd gevraagd zijn eigen interpretatie te geven aan het 
gebouw en de collectie van The Wolfsonian; een praktijk die goed over-
eenkwam met zijn voorliefde voor het ‘bewerken’ van iconische designob-
jecten. Hij ontwikkelde een tentoonstelling op basis van vijf tentoonstellingen 
die hij eerder realiseerde in het Van Abbemuseum, Stedelijk Museum 
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Amsterdam, Kunstmuseum Den Haag, Museum Boijmans Van Beuningen 
en Het Nieuwe Instituut. 

Vooral in verband met de inhoudelijke vragen rond het hergebruik van  
erfgoed, het belang van digitalisering, ontwerpgeheugen en het thema 
decentraal tegenover centraal beschouwde Van Beek Het Nieuwe Instituut 
als logische partner. Voor het instituut was Shameless een voorbeeldig 
project in het kader van internationalisering en marktverruiming, waarbij 
het eigen tentoonstellingsprogramma en het IBP-programma aan de  
basis stonden van een langer durende uitwisseling en samenwerking.  
De inhoudelijke thema’s van het project sloten direct aan op vragen die 
ook binnen NADD en de afdeling Collectie worden besproken. De samen-
werking met andere Nederlandse musea bood bovendien de kans om 
verder in gesprek te gaan over het (her)gebruik van ontwerperfgoed. Het 
Nieuwe Instituut verzorgde de begeleidende brochure waarin Van Beeks 
werk in deze grotere context van ontwerpcollecties wordt geplaatst. 

Open Archief   
Met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis organiseerde Het Nieuwe Instituut 
in 2021 de tweede editie van Open Archief. Het programma stelt makers 
en instituten de volgende vragen: Wat is het verschil tussen een artistieke 
en academische interpretatie van archiefmateriaal? Hoe verhoudt artis-
tieke vrijheid zich tot creatief hergebruik? Hoe ‘open’ moet een collectie 
zijn? Welke rol speelt onderzoek bij het maken van kunst, en wat kunnen 
archieven leren van het creatief hergebruik van hun collecties? Door col-
lecties open te stellen, wordt informatie toegankelijk en is herinterpretatie 
van de geschiedenis mogelijk. Machtsstructuren kunnen worden ontra-
feld of zelfs ondermijnd. Door de verschillende perspectieven binnen de 
verschillende collecties en de persoonlijke benaderingen van de deel-
nemende makers krijgt het principe van meerstemmigheid een logische 
vertaling. 

Drie makers gingen in deze editie op zoek naar nieuwe verhalen in open, 
digitale erfgoedcollecties, met als eindresultaat een nieuw mediawerk. 
Vanaf 3 juni presenteerden Jessica de Abreu, Femke Dekker en Michiel 
Huijben hun werken, waar het thema ‘activisme en archieven’ als een 
rode draad doorheen liep. De Nieuwe Plantage van Jessica de Abreu liet 
zien hoe de koloniale geschiedenis nog altijd aanwezig is in de samen-
leving. Wat gebeurt er met de geest wanneer die de complexiteit van de 
geschiedenis probeert te vatten? RE:ACTIVATE van Femke Dekker richtte 
zich op de relatie tussen media en activisme. Het project onthult de stra-
tegieën die worden gebruikt om elkaars mechanismen te versterken  
en te exploiteren. En Michiel Huijben verzamelde beelden die de rol van  
de openbare ruimte in een samenleving leesbaar maken. Voor zijn werk 
putte hij uit de drie archieven van de partners, gecombineerd met op 
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internet gevonden materiaal. Door al die archieven in één geheel te laten 
versmelten, en zo een meer compleet beeld van de openbare ruimte te 
kunnen schetsen, bevroeg hij tegelijkertijd de autoriteit van Het Archief. 

Meerstemmigheid

Met ingang van de nieuwe beleidsperiode in 2021 koos Het Nieuwe 
Instituut er nadrukkelijk voor niet één ontwerpcanon te representeren, 
waarbij ieder toegevoegd hoofdstuk de geldigheid van het voorgaande 
versterkt. Het gaf aan juist te willen zoeken naar meerstemmigheid,  
zowel op sociaal als ecologisch gebied. Zo ontstaat de mogelijkheid  
uiteenlopende perspectieven te kiezen en meerdere verhalen naast  
elkaar te vertellen. Het draagt bij aan een steeds veelzijdiger programma 
voor verschillende gebruikersgroepen, met een breed scala aan ontwer-
pers en samenwerkingspartners. En het definieert het instituut als een 
plaats waar verschillende stemmen, belangen, behoeften en agenda’s 
worden gehoord, en waar ze minstens op een constructieve manier  
naast elkaar bestaan maar liefst ook in gesprek gaan. 

Deze positionering is op letterlijk alle geledingen van het instituut van  
toepassing. Op het repertoire van ‘omleiders’ die bezoekers en scholieren 
meenemen in hun lezing van een tentoonstelling, of op de taal die het in-
stituut spreekt. Maar natuurlijk ook op de activiteiten van het Agentschap, 
de ontsluiting van de collectie, de omgang met de verduurzaming van het 
gebouw, het beleid rond marketing en communicatie, de onderzoeksacti-
viteiten en de publieke programma’s.

Vaak blijkt het principe van meerstemmigheid in de dagelijkse instituut-
spraktijk verweven te zijn met de andere ambities. Poly- en intervocaliteit 
is misschien wel een basisconditie voor innovatie en al evenzeer een 
voorwaarde voor de wens om het instituut te profileren als een welkome 
plek voor een breed publiek van professionals en geïnteresseerden. Of 
simpelweg als een aangename bestemming in de stad wat zich bijvoor-
beeld vertaalt in de vernieuwde bedrijfsvoering van Het Nieuwe Café. 

Het instituut is zich ervan bewust dat daadwerkelijk en geloofwaardig 
meerstemmig programmeren vanzelfsprekender wordt in een organisatie 
waarin verschillende stemmen vertegenwoordigd zijn. Dat is nu nog on-
voldoende het geval. Bij het instituut werken tot nu toe overwegend witte, 
theoretisch opgeleide mensen die (ook) op het gebied van geestelijke en 
lichamelijke gezondheid en (functie-)beperkingen bevoorrecht zijn. Som-
mige ‘meerstemmige’ projecten en samenwerkingen vergen aanzienlijk 
meer tijd en aandacht, vanwege de zorg die het opbouwen en onder-
houden van bestendige relaties buiten de gebruikelijke netwerken van 
instituut en medewerkers vereist, evenals de zorgvuldigheid waarmee 
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alternatieve perspectieven en methoden aan het vertrouwde repertoire 
moeten worden toegevoegd. Wanneer bepaalde geleefde ervaring of be-
lichaamde kennis nog niet in alle geledingen van de organisatie aanwezig 
is, kan dat leiden tot onevenredig veel extra werkdruk voor medewerkers 
die daar wel over beschikken.

Desondanks hebben diverse activiteiten in 2021 direct bijgedragen aan 
de meerstemmigheid van het programma en de werkwijze van het insti-
tuut. De samenwerking met het MBO Hout- en Meubileringscollege is een 
voorbeeld. Binnen de tentoonstelling Tijdelijk Huis van Thuis is er onder 
meer aandacht voor thuisloosheid. De kamer House of the Unhoused 
werd gerealiseerd door We Sell Reality, een sociaal tegendraads collec-
tief met een open source karakter. We Sell Reality maakt producten en 
installaties, en ensceneert performatieve interventies in de publieke ruimte. 
Het team bestaat uit omstreeks vijftien social designers van wie de 
meesten hier als vluchtelingen zijn gekomen.

Het ontwerp van het sociale
De vaste opstelling Het ontwerp van het sociale (tot juli 2024) toont hoe 
veelzijdig en soms radicaal de interactie tussen ontwerp en samenleving 
de afgelopen eeuw is geweest. Ruim voordat een begrip als ‘social de-
sign’ opgeld deed, waren het professionals en opvallend vaak ook ge-
engageerde burgers en activisten die ontwerpstrategieën bedachten om 
daarmee maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Op basis  
van research en interpretatie door telkens andere onderzoekers, conser-
vatoren en ontwerpers, voert de installatie de bezoeker langs een reeks  
markante scènes uit de sociale geschiedenis.

Telkens is de vraag: hoe heeft ontwerp bijgedragen aan nieuwe wereld-
beelden, nieuwe vormen van wonen, werken en communiceren, en aan 
een samenleving waarin wij allemaal de middelen hebben om ons eigen 
idee over het sociale vorm te geven?

De tentoonstelling presenteert onder meer de minimumwoning, het soci-
aaleconomische experiment rond Weverij De Ploeg, ontwerpstrategieën 
uit de tweede feministische golf, de kraakbeweging en het digitale publieke
domein dat door De Digitale Stad werd geïntroduceerd. Gaandeweg zul-
len er nieuwe thema’s aan de installatie worden toegevoegd. Het ontwerp 
van het sociale krijgt een hybride uitwerking: zowel fysiek als tentoonstel-
ling in Gallery 1 als digitaal via de verschillende communicatiekanalen 
van het instituut.

Voor de verschillende voorbeelden van opvallend ‘sociaal ontwerp’ is 
ruimschoots geput uit de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en 
Stedenbouw. Daarnaast is materiaal te zien uit de archieven van andere 
collectievormers die zich bezighouden met design en digitale cultuur.  
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Behalve institutionele collecties zijn dat ook informele verzamelingen.  
Elk archief roept vragen op; bijvoorbeeld over wat er voor de toekomst 
behouden blijft, door wie er wordt verzameld en welke verhalen er worden 
verteld. De (ontwerp)geschiedenis wordt overwegend geschreven vanuit 
een dominant perspectief. Met Het ontwerp van het sociale laten onder-
zoekers, conservatoren en ontwerpers zien hoe erfgoed ook kan worden 
verbonden aan alternatieve invalshoeken en minder overheersende visies 
op verleden, heden en toekomst van de ontwerpdisciplines. Gedurende 
de looptijd van de tentoonstelling zullen verschillende opleidingen, van 
architectuur tot scenografie en design Het ontwerp van het sociale als 
uitgangspunt en inspiratie nemen voor lesprogramma’s. In 2021 waren 
dit The Berlage met Project NL en HKU Scenografie. De herpositionering 
van het instituut als erfgoedinstelling maakte het bovendien vanzelfspre-
kend nieuwe partnerships te onderzoeken. Bijvoorbeeld met vereniging 
Hendrik de Keyser die een groot aantal monumenten bezit en publiek  
toegankelijk maakt. 

Collecting Otherwise
Het project Collecting Otherwise stelt fundamentele vragen met betrek-
king tot de waarde en betekenis van de documenten in de Rijkscollectie. 
Het onderzoekt alternatieve methodologieën voor het lezen van de  
collectie en voor een andere wijze van verzamelen. Daarmee buigt het 
zich over hiaten in de totstandkoming van de collectie en tracht het die  
te herstellen, en erkent het die partijen en praktijken die in het traditionele 
verzamelbeleid over het hoofd zijn gezien. Doel van de ondervraging is 
dus een heroriëntatie op wat erfgoed en het verzamelen ervan op een  
zeker moment in de tijd kan of zou moeten betekenen. Collecting Other-
wise stelt voor om de collectie en de praktijk van verzamelen en archiveren 
te lezen vanuit een speculatief, kritisch en artistiek perspectief dat  
aansluit bij de huidige maatschappelijke veranderingen. Om dit te doen, 
ontwikkelt het alternatieve methoden voor het verwerven, classificeren  
en uitdragen van erfgoed.

De eerste iteratie Seen/Unseen: Genderqueer and Intersectional
Feminism betrof zowel theoretisch als praktisch onderzoek met het doel 
een intersectioneel perspectief binnen de Rijkscollectie te introduceren. 
Voor het komend jaar staan er zeven casestudies gepland die de nauwe 
relaties zichtbaar moeten maken tussen architecten in de Rijkscollectie en 
de koloniale gebieden. Op basis van archieven binnen de huidige collec-
tie of nog te verwerven archieven zal Collecting Otherwise adviseren over 
een mogelijk nieuw collectiebeleid.

The Queer Salon
Het Nieuwe Instituut is partner binnen The Critical Visitor, een onder-
zoeksproject waarin de vraag centraal staat hoe erfgoedinstellingen door 
middel van hun organisatie, collecties en het tentoonstellingsbeleid nieuwe 
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vormen van inclusie en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen. In dat 
kader werd in 2021 de serie The Queer Salon gestart, waarin een kritische 
blik werd geworpen op geïnstitutionaliseerde erfgoedruimtes voor ‘insiders’, 
zoals nationale archieven en collecties, en hun toegankelijkheid voor  
‘outsiders’, voor ‘kritische bezoekers’, om op die manier de praktijk van 
institutionalisering en canonisering open te breken.

The Observers Observed: Architectural Uses of Ethnography
Het jaarlijkse The Observers Observed, georganiseerd door het Jaap  
Bakema Study Centre, bood in november een tweedaags programma over 
de invloed van etnografie op de architectuur. Terwijl die discipline door 
architecten vooral werd omarmd omdat zij er nieuwe inzichten en
inspiratiebronnen in aantroffen, was etnografie bepaald geen neutrale 
wetenschappelijke praktijk. Het was nauw verbonden met een eurocen-
trisch en niet zelden koloniaal perspectief. Naast verschillende paper  
sessies, een archiefsessie en een onderwijspanel stonden er twee key-
notes op het programma, van Marie Stender en Hilde Heynen. Meerstem-
migheid en diversiteit waren zowel door de onderwerpkeuze als door  
het hybride format al bij voorbaat gegeven, met bijdragen en deelnemers 
van over de hele wereld

Submerged Heritage
In 2021 is Submerged Heritage van Vincent van Velsen, Daphne Bakker 
en Miguel Peres dos Santos gestart met een onderzoek, dat in de  
toekomst uit zal monden in een tentoonstelling. De initiatiefnemers onder-
zoeken op een kritische manier hoezeer het Nederlandse kolonialisme en 
het geglobaliseerde kapitalisme met elkaar verweven zijn. Door uiteenlo-
pende aspecten van de casus uit te lichten, van ecologische verwoesting 
en de uitputting van hulpbronnen tot ontheemding en sociaal-politieke  
en culturele afbraak, hopen ze een betekenisvol debat aan te wakkeren 
over de impact van het koloniale project.

Inclusief wereldbeeld als leidraad voor ontwerp

In het verlengde van het principe van meerstemmigheid is het instituut 
zich bewust van de noodzaak van diversiteit binnen de institutionele prak-
tijk. Dat is in voorgaande paragrafen voldoende geduid. Een inclusief 
wereldbeeld biedt de ontwerpdisciplines zelf een niet minder essentieel 
vertrekpunt. Naast sociale inclusie gaat het bijvoorbeeld om een ecolo-
gisch inclusief perspectief. Het besef dat menselijk ingrijpen niet zelden 
een ontwrichtende uitwerking heeft op allerlei natuurlijke systemen dwingt 
tot herbezinning. Architecten en ontwerpers dragen tot op de dag van 
vandaag bij aan dit proces van uitputting en zullen dus, voor zover nog 
mogelijk, hun capaciteiten moeten aanwenden voor het herstel. Sociale  
en ecologische inclusie zijn onderdeel van een ontwerphouding waarin 
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bovendien niet langer uitsluitend een westers, geïndustrialiseerd perspec-
tief de toon aangeeft. De belangstelling voor andere ontwerppraktijken, 
leermodellen en kennissystemen groeit weliswaar, maar vooralsnog wordt 
de ontwerpwereld toch nog grotendeels gedomineerd door de logica van 
een neoliberaal model van leren en praktiseren.

In diverse projecten is het afgelopen jaar gewerkt aan de verkenning  
van een methodologisch, ecologisch en sociaal inclusief perspectief in  
de ontwerppraktijk. Dit gold onder meer voor de Nederlandse deelname 
aan de 17de Architectuurbiënnale van Venetië, het doorlopende research- 
project rond de Zoöp, de activiteiten van de Reizende Academie (met  
Op zoek naar het pluriversum), de tentoonstelling en publicatie rond  
het onderzoeksproject Lithium, het Fellowship programma en het project  
Tussenruimte. Intussen bleef Het Nieuwe Instituut in gesprek met de  
initiatiefnemers van Studio i, Platform voor Inclusiviteit (Stedelijk Museum 
Amsterdam en Van Abbe Museum) en zijn onder meer Worm en Mama 
partners in Rotterdam Inclusief waar kennis over het inclusiever worden 
van cultuurinstellingen wordt gedeeld en geactiveerd.

Architectuurbiënnale van Venetië 
De 17de Architectuurbiënnale van Venetië kon in 2021 na een jaar uitstel 
toch openen, met een veel bescheidener aantal bezoekers dan normaal 
gezien. Opmerkelijk genoeg werd in de zes maanden erna toch een  
recordaantal van 300.000 bezoekers ontvangen. Net als bij de afgelopen 
drie edities was Het Nieuwe Instituut verantwoordelijk voor de Nederlandse 
inzending. Ook dit keer koos het ervoor agenderend te zijn met een pre-
sentatie die een radicaal inclusief perspectief op de wereld toonde. Who is 
We? – met werk van Afaina de Jong en Debra Solomon – riep architecten 
en stedenbouwkundigen op om zich in te zetten voor meervoudigheid  
en ontwerpwaarden die gelijkwaardige en niet-uitbuitende vormen van 
samenleven ondersteunen. 

Omwille van een groter publieksbereik heeft Who is We? ook een volle-
dige digitale versie gekregen op whoiswe.nl. Om alsnog de mogelijkheid 
te creëren om elkaar en anderen fysiek te ontmoeten organiseerde Het 
Nieuwe Instituut samen met twaalf commissioners van andere paviljoens 
in september de Pavilion Days. Het instituut presenteerde die dagen  
de resultaten van het programma dat parallel aan het paviljoen georgani-
seerd is in Amsterdam, Rotterdam en Venetië, door respectievelijk Chief 
Science Officer Caroline Nevejan, Independent School for the City  
Rotterdam en We are here Venice. Daarnaast werd de Zoöp gelanceerd. 

Zoöp
Het Zoöp-project kijkt zowel naar de gunstige als naar de destructieve 
kanten van de menselijke omgang met zijn omgeving en richt zich daarbij 
op meer-dan-menselijke actoren. Het project onderzoekt hoe ontwerp  
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en een nieuwe juridisch kader kunnen bijdragen aan de samenwerking 
tussen menselijke en niet-menselijke gemeenschappen. Zoöp combineert 
het recente denken over post-humanisme en de juridische innovaties  
met betrekking tot het recht van de natuur met uiterst praktische organi-
satorische processen. 

Eind 2021 was het juridisch raamwerk voltooid en hebben meer dan  
twintig organisaties aangegeven als Zoöp te willen gaan functioneren. 
Het Nieuwe Instituut doet dat in april 2022. Zoöp was in 2021 onderdeel 
van het Nederlands paviljoen bij de Architectuurbiënnale van Venetië 
en van programma’s in Ensadlab (Parijs), ZKM (Karlsruhe) weissensee 
kunsthochschule (Berlijn), de MARUF Conference on the Sea (Marmara) 
en ongeveer 25 andere evenementen in Europa en de VS.

Reizende Academie: Op zoek naar het pluriversum 
Voor de vormgeving en redactie van de eerste vijf etappes van de  
Reizende Academie zijn kunstenaar/onderzoeker Sophie Krier en ontwer-
per/redacteur Erik Wong uitgenodigd. Zij hebben met Op zoek naar het 
pluriversum een inhoudelijk perspectief geïntroduceerd en hanteren een 
specifieke manier van werken voor kennisuitwisseling, zowel op locatie 
(Vertical Field Trip) als online (Making Radio podcast). Wong en Krier 
zochten vooral naar manifestaties van het meerstemmige aan de randen 
van Europa. Van lokale makers en collectieven hoopten zij te leren hoe 
ontwerp kan bijdragen aan een duurzame toekomst. In 2021 trokken  
ze naar Istanboel, Isle of Mull en Berlijn waar ontwerpers uit Nederland 
ervaringen, gedachten en ideeën uitwisselden met lokale ontwerpers  
en makers. 

Mull en Berlijn konden fysiek worden bezocht, Istanboel kreeg noodge-
dwongen een digitale vorm. Onder de titel Testing İstanbul’s Waters  
is onderzoek gedaan naar de historische en moderne relatie van een 
megastad met water (een project dat op een bijzondere wijze onderdeel 
is geworden van de 5th İstanbul Design Biennale). In de zomer van 2021 
verlegde de aandacht zich naar Mull. Daar zijn onder de titel Thriving 
on Mull acties en gesprekken gehouden die een alternatieve toekomst 
voorstelden, passend bij de onzekerheid van het bestaan van eilanden 
in een geglobaliseerde wereld. Met Fluid Selves Fluid Berlin volgde  
in het najaar het derde hoofdstuk van de zoektocht naar manifestaties  
van de Pluriverse. Welke vruchtbare vormen van stedelijke gemeen-
schapsvorming kunnen inspireren tot een meer vloeiend begrip van het 
zelf? In 2022 wordt de reeks vervolgd met edities in Asturias (Spanje)  
en Casablanca (Marokko) en opent een tentoonstelling in Gallery 2.

TACK Summer School 
Gedurende twee weken in september werkten tien PhD kandidaten in  
Het Nieuwe Instituut aan het onderwerp kennisuitwisseling via internati-
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onaal onderwijs. Daarbij werd teruggegrepen op het fenomeen van de 
summer school, een format dat in de ontwikkeling van de 20ste-eeuwse 
architectuur een prominente rol speelde. In het Europese netwerk Com-
munities of Tacit Knowledge in Architecture (TACK) werken universiteiten, 
architectenbureaus en culturele instellingen samen, waaronder het Jaap 
Bakema Study Centre, ETH Zürich en de TU Delft samen. Tijdens de 
summer school van 2021 boden zij een combinatie van intensieve semi-
nars, archiefonderzoek, presentaties en performances, met een verschei-
denheid aan lezingen en interviews. De keynote en publiekslezing werd 
verzorgd door Albena Yaneva (Manchester University).

Fellowship programma
De fellowships zijn bedoeld als een manier om een veelheid van onder-
zoeksinitiatieven en -praktijken te ondersteunen, en ervan te leren. Ze
bieden de mogelijkheid tot het beproeven van andere wijzen van denken 
en doen. Na eerdere thematisch gedefinieerde Calls (bijvoorbeeld rond 
verschillende vormen van burn-out) keerde de Call for Fellows in 2021 
zich naar buiten. Vanuit het besef dat instituties misschien niet altijd de 
vinger aan de pols van de samenlevig hebben, of lijden onder hun eigen 
blinde vlekken, was de Call volkomen open en liet die inzenders de kans 
zelf te bepalen wat er vandaag voor hen en voor de wereld belangrijk 
is. De drie geselecteerde voorstellen waren van The School of Mutants, 
MELT en Robin Hartanto Honggare. Zij onderscheidden zich door hun 
keuze voor collectieve vormen van onderzoek met ondersteunende net-
werken. Terwijl ze vanuit een lokale context vertrekken, zoeken ze aan-
sluiting bij de zoektocht naar nieuw te ontwikkelen pluriversale wijzen  
van denken en werken. 

Tussenruimte (met Concrete Blossom)
Het Nieuwe Instituut werkt regelmatig en intensief samen met het Rotter-
damse Concrete Blossom. Als partners in een langlopend traject doen 
het instituut en het collectief samen onderzoek en experimenteren ze met 
de mogelijkheden van een culturele programmering en institutionele prak-
tijk die beter zijn afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van een 
uiterst diverse stad als Rotterdam. 

De gedeelde zoektocht speelt zich af op verschillende snelheden en  
niveaus, zowel in project-specifieke settings als op een meer structurele 
manier. De onderzoeksthema’s vallen vaak samen met de gehanteerde  
methoden: het ontregelen van vanzelfsprekendheden en het verkennen 
van de Tussenruimte, een (ontwerp)domein dat zich bevindt tussen for-
mele instituten en de informele kennis- en kunstproductie van een veel-
zijdige hedendaagse tegencultuur. Als onderdeel van de samenwerking 
produceerde Concrete Blossom een serie video-essays en podcasts 
Articulating Sauce over taal, beeld en ruimte in de hiphopcultuur.
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Lithium
De tentoonstelling over het chemische element Lithium was deel van de 
reeks over presentaties rond materialen/materie in Het Nieuwe Instituut. 
Lithium werd verlengd tot mei 2021. Toen verscheen bij Ediciones ARQ 
(Chili) ook het boek Lithium: States of Exhaustion, een reader die de  
lezer in bijdragen van diverse specialisten meeneemt op een reis langs 
de zoutvlakten van Bolivia, de Atacama woestijn in Chili en bijvoorbeeld 
de spa resorts in Europa.

New Material Award
Vanuit een ongebonden positie kunnen ontwerpers vraagtekens plaat-
sen bij de ingesleten logica van industriële productieprocessen, en bij het 
denken over restmaterialen en afvalstromen. Soms zijn de vragen uiterst 
ongemakkelijk en confronterend, vaak leiden ze tot provocatieve en inno-
vatieve tegenvoorstellen, en vrijwel altijd ontstaat een groter bewustzijn 
van de gevolgen van ons handelen.  
 
Tien jaar New Material Award leverde tot en met de laatste editie van 
2018 in totaal 112 voorstellen op voor duurzame materiaalinnovatie. De 
missie om met de New Material Award het materiaalontwerp op de kaart 
te zetten, ontwerpers voor het voetlicht te brengen en het gesprek over 
een innovatief en duurzaam ontwerpveld te verbreden, lijkt in die periode 
te zijn geslaagd. Voor Het Nieuwe Instituut was het van belang om het 
Nederlandse ontwerp zichtbaar te maken op internationale platforms, om 
de ontwerpers zowel voor te stellen aan peers en professionals en een 
productie-georiënteerde markt, als aan een breed cultureel publiek. Op 
deze manier kon het gesprek over materiaal, innovatie en duurzaamheid 
op diverse niveaus gevoerd worden. 

Stichting Doen, Fonds Kwadraat en Het Nieuwe Instituut hebben zich als 
de drijvende krachten achter de award in 2021 ingespannen om terug te 
blikken op de behaalde resultaten. Tien jaar materiaalinnovatie werden be-
licht in een onderzoek, een publicatie, een podcastserie en een herziene 
website. 

Het Nieuwe Instituut als bestemming

Juist onder invloed van de beperkingen die het overheidsbeleid ter bestrij-
ding van de Covid-19 pandemie aan de samenleving oplegde, en die de 
cultuursector in bijzondere mate hebben geraakt, werd eens te meer dui-
delijk hoe belangrijk het fysieke huis van Het Nieuwe Instituut – uitdrukkelijk 
met inbegrip van Huis Sonneveld en De Nieuwe Tuin – voor talloze ge-
bruikers is. Als ruimte voor ontmoeting, onderzoek, verbazing, verbinding, 
participatie en educatie, maar ook heel alledaags als een aangename ver-
blijfsruimte in de stad Rotterdam, bijvoorbeeld in Het Nieuwe Café. 
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Het Nieuwe Instituut voelt een grote verantwoordelijkheid om uitgerekend 
in deze lastige periode niet stil te vallen maar blijvend van betekenis  
te zijn voor het ontwerpveld. De schrijnende en onzekere situatie waarin 
veel ontwerpers, freelancers en kunstenaars verkeren gaat ons aan het 
hart en is ook in 2021 een belangrijke drive geweest om op allerlei ma-
nieren de verbinding met het ontwerpveld te consolideren en zo mogelijk 
zelfs te versterken. Bijvoorbeeld door als opdrachtgever van ontwerpers 
te blijven optreden, een belangrijke functie van het instituut voor het veld. 
En door formats te introduceren die ontmoetingen tussen ontwerpers,  
en tussen ontwerp en publiek faciliteren.

Daar komt bij dat Het Nieuwe Instituut veel meer is dan alleen een museum. 
De bezoeker treft er een in 2021 geheel vernieuwd Research Centre, een 
Workspace, NAi Boekverkopers en Gallery 3 by You. Verscheidene ruim-
tes worden verhuurd voor gebruik door derden. Naast de museale activi-
teiten biedt Het Nieuwe Instituut ook op andere manieren gelegenheden 
voor ontmoeting, bijvoorbeeld in het kader van het Thursday Night Live! 
programma. 

Statements
Helaas kon publiek de populaire reeks Thursday Night Live! alleen tussen 
september en half november fysiek in het instituut bijwonen. TNL werd 
tijdens de sluiting online gestreamd. Dat gold bijvoorbeeld voor een regel- 
matig terugkerend onderdeel van TNL!, de talkshow Statements van 
Shay Krueger over lokale en (inter)nationale kwesties op het gebied van 
ontwerp, kunst, cultuur, politiek, entertainment en de samenleving. 

Research Centre
In verband met de aangescherpte Covid-19 maatregelen moest het  
Research Centre in de maanden januari en februari 2021 voor publiek 
gesloten blijven. De focus verschoof naar online dienstverlening en interne 
werkzaamheden als data cleaning in het registratiesysteem. Intussen 
werd de laatste hand gelegd aan de fysieke transformatie van de ruimte 
die tot dan toe bekend stond als het Study Centre. Studio Sabine Marcelis 
realiseerde een geheel vernieuwde omgeving waar externe onderzoekers 
maar ook medewerkers een perfect geoutilleerde bestemming treffen 
voor onderzoek, discussie en gesprek. Een ruimte waar research, 
ontmoeting, inspiratie, samenwerking en uitwisseling van kennis centraal 
staan. In juni was het werk aan het nieuwe Research Centre voltooid  
en kon die worden geopend. Met zo’n 3.000 (inter)nationale onderzoekers 
per jaar is het bij uitstek een plek waar nieuwe kennis ontstaat. Het  
Research Centre verbindt onderzoekers aan Het Nieuwe Instituut en  
onderzoeksresultaten aan de Rijkscollectie.
 
De transformatie van de ruimte en de inrichting introduceerde een  
veranderde sfeer en invulling. Waar de opzet van het oorspronkelijke  
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Study Centre vooral academisch onderzoek in de Rijkscollectie voor  
Nederlandse Architectuur en Stedenbouw ondersteunde, maakt de nieuwe 
inrichting van het onderzoekscentrum uiteenlopend gebruik mogelijk.  
Het nieuwe Research Centre is niet langer één vertrek en primair gericht 
op het geconcentreerd bestuderen van (collectie)materiaal, maar biedt  
in meerdere zones ruimte aan ontmoeting, verbinding en niet-academi-
sche vormen van onderzoek. De resultaten van die werkzaamheden  
vinden hun weg naar de organisatie en de buitenwereld. Zowel intern  
als extern onderzoek wordt op de website van Het Nieuwe Instituut  
gedocumenteerd. Verdiepende interviews met de verschillende onder- 
zoekers brengen hun onderzoeksthema’s en vondsten binnen de 
Rijkscollectie aan het licht. Op deze manier vloeit kennis terug naar de 
collectie en wordt meer in het algemeen het belang van kennisuitwisse- 
ling onderstreept.

School Scrolls
In het educatieve programma School Scrolls nemen twee omleiders van 
Het Nieuwe Instituut een klas mee in een digitale verkenning op het inter-
net. Het format is ontwikkeld om scholieren actief te blijven betrekken  
bij ontwerpthema’s, ook wanneer tentoonstellingen voor schoolbezoeken 
– en dus voor de gebruikelijke School Strolls – gesloten moesten blijven. 
Via het digibord of een online klassikale omgeving onderzoeken de omlei-
ders samen met leerlingen een ontwerpthema vanuit hun eigen kennis  
en expertise. Dit doen ze aan de hand van hun favoriete bronnen en 
voorbeelden op het internet. Een School Scroll duurt zestig minuten, is  
altijd interactief, bevat maakelementen en onderzoekt de ruimte van het 
internet door die te gebruiken en te bevragen. Zonder daarbij het klaslo-
kaal te hoeven verlaten.

De School Scroll opent letterlijk nieuwe vensters. Leerlingen worden uit-
gedaagd mee te denken, hun ervaringen en ideeën te delen en ze worden 
geprikkeld met vragen en maakopdrachten. De omleiders weten in te spelen 
op verschillende leeftijdsgroepen in alle niveaus van het primair- en voortge-
zet onderwijs en stemmen de scroll keer op keer af op de leerlingen. 

Het Nieuwe Café
Begin 2021 is er een aanbesteding gedaan voor de exploitatie van  
Het Nieuwe Café. Eerder werd de horeca in eigen beheer geëxploiteerd 
in de vorm van een café en cateringfaciliteiten ten behoeve van eigen 
evenementen en evenementen van derden. Omdat Het Nieuwe Instituut 
zich met ingang van 2021 volledig richt op zijn kerntaken is gezocht naar 
een externe ondernemer. In Coco, onder leiding van Manuela Goncalves, 
werd de aangewezen partij gevonden om Het Nieuwe Café met kleurrijke, 
veelal plantaardige en seizoensgebonden gerechten opnieuw op de kaart 
te zetten. Per september is de samenwerking gestart. Vanaf 1 november 
was het bar- en keukenteam volledig operationeel en de nieuwe kaart een 
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feit. Ook werd een aantal cateringarrangementen uitgewerkt dat speciaal 
bij verhuringen wordt aangeboden.

Every Body in the Place. Portret van een club 
Fotograaf Amie Galbraith (UK), scenograaf Karl Klomp (NL), muzikant  
en schrijver Gaika Tavares (UK) en kunstenaar en tuinier Juha van ’t  
Zelfde transformeerden Gallery -1 van Het Nieuwe Instituut voor een 
paar maanden tot een club. Met verschillende media schetsen ze in hun
installatie een gezamenlijk portret van clubcultuur en het gevoel één  
te zijn met de omgeving en elkaar. In een periode waarin de samenleving 
het noodgedwongen zonder nachtleven moet stellen (her)beleven bezoe-
kers er de saamhorigheid en het collectieve plezier van muziek en dans. 
Every Body in the Place. Portret van een club is onderdeel van een langer 
lopend onderzoek waarin Van ’t Zelfde op verzoek van de onderzoeks- 
afdeling van het instituut verkent wat de sociale, culturele en politieke 
betekenissen van clubcultuur zijn.

Gallery 3
In 2021 kon Gallery 3, een initiatief om museale presentatieruimte 
beschikbaar te stellen voor makers uit het veld, zijn deuren (deels) weer 
openen voor makers uit het veld die bij wijze van pop-up tentoonstelling  
de ruimte betrokken. Design Academy Eindhoven opende met Moving  
in Stasis waarbij de afstudeeropdrachten een nieuwe plek kregen en werd 
toegewerkt naar een online festival. Tijdens dit online evenement pakten 
meer dan 60 ontwerpers hun werken uit met podcasts, video’s en online 
workshops. Dit jaar konden in Gallery achttien presentaties worden  
getoond met aansluitend diverse TNL! gastprogramma’s en openingen.  
Van ArchiPrix, Morph Collective en de Willem de Kooning Academy tot een 
open call met Art Rotterdam. Er kwamen allerlei collectieven samen die 
elk hun eigen publiek bereikten en in alle vrijheid hun eigen verhaal konden 
vertellen met steun, advies en toegang tot het netwerk van Het Nieuwe 
Instituut.

Hybride programmering en werkwijze

Het Nieuwe Instituut ziet als ‘hybride huis’ zijn online en fysieke verschij-
ningsvorm als gelijkwaardig. Daarbij zijn digitale platforms en gereed-
schappen niet simpelweg een substituut voor het gebrek aan fysieke 
interactie; ze bieden specifieke kwaliteiten die in de offline-wereld hun 
gelijke niet kennen. Dit kwam onder meer tot uiting in de tentoonstellingen 
zoals Atelier Nelly en Theo van Doesburg en Het Tijdelijk Huis van Thuis 
waarin ook digitale ‘kamers’ waren voorzien. De aandacht ging vooral 
uit naar nieuwe vormen van interactie met het publiek via online media, 
het stimuleren van de online bezoekcijfers en het bieden van hoogwaardi-
ge online-ervaringen. De kernthema’s zijn open source ontwikkeling,  
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kennisdeling, innovatie en netwerken met andere instellingen. Vanaf 
midden 2022 zal de nieuwe instituutswebsite fungeren als de centrale 
hub van het Hybride Huis.

Enter
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van een van de 
tools om digitaal samen te komen: Enter. Dit platform werd in het eerste 
coronajaar ontwikkeld tot een soort betaversie die door testen en gebruik 
verder vervolmaakt werd. Echter, om de potenties van het platform vol-
ledig te benutten en ook aan anderen buiten het instituut aan te kunnen 
bieden, was een extra investering nodig. In 2021 is het CMS aangepast 
en zijn diverse technische zaken opgelost. Daarnaast is het als innovatief 
platform voor digitale cultuur onder de aandacht gebracht, onder meer 
door Enter als digitale residency aan te bieden en door een reflectieses-
sie via The Hmmm. Enter is internationaal gepresenteerd tijdens de  
Salone del Mobile in Milaan in september waar Het Nieuwe Instituut  
samen met Design Academy Eindhoven een presentatie verzorgde.  
Het platform kreeg daar fysieke ruimte om zich te presenteren en bood 
vervolgens digitale ruimte aan de alumni en de academie om hun werk 
aan de wereld te tonen. In series van gespreksseries, presentaties en  
reflecties van internationale curatoren, schrijvers en ontwerpers werd een  
gevarieerd livebeeld van de Salone geschetst in relatie tot actuele ontwik-
kelingen in design. Enter zorgde ervoor dat dit beeld vervolgens de wereld 
over kon gaan, waarmee het een van de interessante tegenstrijdigheden 
van corona aan het licht bracht: terwijl we fysiek een enorme afstand  
ervaren en hooguit met kleine groepen samen kunnen komen, wordt de 
afstand in het digitale domein kleiner en het publieksbereik groter. 

Financial Architecture
Online video formats zijn als een onderzoeksinstrument gebruikt in  
Financial Architectures, een nieuw onderzoeksproject rond de financiële 
instrumenten en spelers die een steeds grotere invloed uitoefenen op de 
waarde van onze steden, en daarmee op hun toegankelijkheid. Het eerste 
evenement nam het recent voor 289 miljoen euro verkochte Groot- 
Handelsgebouw als vertrekpunt om zo de kapitaalstromen, de anonieme 
eigenaars en de juridische- en belastingconstructies te kunnen traceren, 
en na te denken over de implicaties met protagonisten en experts als 
Ewald Engelen, Michelle Provoost en Wendy Verschoor. De tweede editie 
was onderdeel van een installatie in Het Tijdelijke Huis van Thuis en 
belichtte de financiële mechanismen achter het fenomeen ‘house flipping’, 
een populaire praktijk onder private vastgoedbeleggers.

The Channel
Direct na de eerste sluiting is er overgestapt op een digitaal Thursday 
Night Live! Engelstalige programma’s bleken het digitaal bijzonder goed te 
doen, en vergrootten het internationale bereik. Er is versneld geïnvesteerd 
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in een livestream-installatie binnen Het Nieuwe Instituut waardoor feite-
lijk alle bijeenkomsten nu kunnen worden opgenomen. Alle programma’s 
blijven zo beschikbaar en het aantal kijkers blijft daarom groeien. Om in 
te kunnen spelen op de groeiende hoeveelheid beschikbare videocontent 
was een doorontwikkeling van de website onvermijdelijk. Video wordt  
een prominent onderdeel van die vernieuwde site.

Remote Reading Room
Ondanks (of misschien wel dankzij) de pandemie groeide de behoefte 
aan internationale samenwerkingen en uitwisselingen. De Remote 
Reading Room was daar een uitkomst van. Audio-opnamen van schrij-
vers Tina Campt en Jack Halberstam die voorlazen uit hun eigen werk 
werden door componist Ash Fure en geluidskunstenaar Zara Julius voorzien 
van een speciale soundscape. De luisteraars kregen aanwijzingen waar 
en hoe ze de verhalen het best konden beluisteren, en achteraf konden 
ze deelnemen aan een nagesprek.

Reading Interiors
Hoe heeft Covid-19 onze huiselijke beleving aangetast doordat privé- 
ruimtes ook een plek geworden zijn voor onderwijs, werk en ons virtuele 
sociale leven? Hoe functioneert taal in die virtueel gekoppelde ruimtes? 
En welke kansen zijn er om creatief te werken via deze digitale kanalen?
Kunstenaar Tivon Rice heeft als onderdeel van de tentoonstelling Tijdelijk 
Huis van Thuis een hybride kamer rond dit vraagstuk ingericht. Vooraf 
trainde hij vijf kunstmatig intelligenties (A.I.’s) om beelden van interieurs 
uit het archief van Het Nieuwe Instituut te lezen. Ze leerden schrijven door 
werk te lezen van auteurs uit antropologie, filosofie, economie, literaire 
fictie en kinderliteratuur, om zo een vergelijking te kunnen te maken 
tussen verschillende vormen van taal rondom onze privéruimtes. Het  
resulteerde in het ontwerp van vijf ‘stemmen’ die ieder een andere waar-
neming vertegenwoordigen van wat betekenisvol is aan een interieur:  
het Kind, het Thuis, de Ruimte, de Arbeider en de Ander.

Tijdens de tentoonstelling is langzamerhand ook een tweede archief ont-
staan van interieurbeelden die het publiek zelf kan insturen. Lege achter-
gronden van videogesprekken, Covid-caves, kamers met huisdieren en 
andere interieurs werden vervolgens door de vijf AI stemmen gelezen. Zo 
creëren ze aanvullende vensters om naar onze private ruimtes te kijken – 
waarbij ideeën over privacy steeds onduidelijker zijn geworden naarmate 
onze huiskamers steeds meer open werden gesteld voor bezichtiging  
tijdens virtuele en sociale bezigheden.

Digitaal Archief en DigiLab
Het Digitaal Archief, dat medio 2021 in gebruik is genomen, maakt zelf 
ontdekken en zelf onderzoeken mogelijk. En het prikkelt de nieuwsgierig-
heid om daadwerkelijk naar het instituut te komen en ter plekke aan te
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sluiten bij een lopend onderzoek of project. De processen, organisatie, 
strategie, beleid en techniek van het Digitaal Archief zorgen samen voor 
de houdbaarheid (duurzame toegankelijkheid) van de verzameling ‘digi-
taal geboren’ materiaal. 

De introductie van het nieuwe DigiLab, begin van het jaar, had een 
ingrijpend effect op de werkzaamheden van het team Digitalisering. Dat 
is nu in staat om grote formaten te fotograferen. Regelmatig treft team 
Digitalisering in de Rijkscollectie zelfs grotere objecten aan die voor digi-
talisering in aanmerking komen. Een primeur van afgelopen jaar was het 
digitaliseren van een tekening van het Rijksmuseum van P.J.H. Cuypers 
uit 1890 (RYKSt2299), een groot, opengewerkt perspectief van het mid-
dendeel van de voorgevel, gesigneerd door A. van Delden. Dit in potlood 
en (gewassen) inkt vervaardigde werk op papier nodigde gezien de hoge 
graad van detail uit tot reproductie op hoge resolutie.



43

Volkskracht

NCDD

VriendenLoterij

CLICK

HBO/WO-
opleidingen, 
Academies 

Professionals 
uit de ontwerp 

sector

Fellow-
Programma’s

Cultuur-
instellingen

Internationale 
universiteiten

Nationale 
onderzoeks-
instellingen

Onderzoek
Architectuur
& Erfgoed

Rijksmuseum

Dutch Culture

Ambassades 
en consulaten

Europees 
Materialen 
Netwerk

Stimulerings-
fonds creatieve 

industrie

Nationale 
Erfgoedsector

Bureaus en 
studio’s

Nationale 
Musea

ICAM

Museumpark

Onderwijs-
instellingen

Fondsen

Cultuur
Festivals

Rotterdam
Partners en 

Festivals

Internationale 
musea

MuseumRijkscollectie

ICAM

Federatie 
Creatieve 
Industrie

Biënnales

Agentschap

Internationale 
onderzoeks-
instellingen

Onderzoek

NADD

Rijkscollectie

Positionering Het Nieuwe Instituut

Ministeries 
OCW, I&M, 

BuZa

Gemeentes 
en provincies



44 Bestuursverslag

Internationaal Bezoekersprogramma

Veel fysieke bezoeken van internationale gasten aan Nederland werden 
ook in 2021 weer gehinderd door de rode kaart, testen, quarantaines, 
qr-codes en het risico op besmetting. Maar corona maakte ook bewuster 
van ons reisgedrag, vergrootte de waardering voor verbinding en fysiek 
contact, stimuleerde nieuwe formats voor online uitwisseling en toonde 
aan dat we hybride kunnen programmeren, en dat digitale bezoekerspro-
gramma’s mogelijk zijn.

 

Kwantificering prestaties

BUITENLANDSE BEZOEKERS 2021 DOELSTELLING 1 OVERIG

Meerdaagse bezoekers
Dagbezoeken
Totaal aantal buitenlandse bezoekers

37
4
41

21
10
31
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Programma Het Nieuwe Instituut

 INSTELLING

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut / 
Rewire festival

Het Nieuwe Instituut / 
Porto Design 
Biennale

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut / 
Jaap Bakema Study 
Centre

Godofredo Pereira,  
Pedro Alonso,
Emily Martin

Valencia James 
(Volumetric Perfor-
mance Toolbox), 
Archivo Auxiliar, 
Jason King, 
GLOR1A, 
Alpha Rats

Vasco Mendes, 
Maria Reis, 
Sara Graça, Sreya, 
Luisa Sol

Alejandra Celadon 
Förster

Renan Laru-An, 
Isola Tong, 
Alfred Marasigan, 
Czar Kristoff, Robin 
Hartanto, Jos Boys

Eeva Liisa Pelkonen

online bezoekerpro-
gramma, interview, 
bijdrage publicatie

online evenement/
bezoekersprogram-
ma Rewire festival

digitaal en fysiek be-
zoekersprogramma

fysiek bezoek, 
meetings

online onderzoeks-
programma, presen-
taties, werkgroepen

fysiek bezoek, 
deelname seminar, 
lezing

Multi-disciplinair

Digitale Cultuur

Multi-disciplinair

Architectuur

Multi-disciplinair

Architectuur

Chili, Chili, 
VS

Barbados, 
Mexico (5), 
VS, VK, JP

Portugal

Chili

Philipijnen, 
Indonesie, 
Verenigd 
Koninkrijk

Verenigde 
Staten

€ 2.050

€ 3.120

€ 4.893

€ 3.288

€ 4.882

€ 2.552

GAST(EN) TYPE ACTIVITEIT (SUB)DISCIPLINE BEDRAGLAND
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Open Call

INSTELLING

Other Futures 
Festival

Afrovibes Festival

New Order of 
Fashion

Podcast netwerk

Impakt festival

Creative Coding 
Festival

Willem De Kooning 
Academie

Pakhuis de Zwijger / 
NDSM

Astria Suparak, 
Jason Wee

Athi Patra Ruga 

Matthew Needham 

Sean Cole

Katerina Gregos

Raphael Bastide, 
Rifke Sadlier, 
Ambika Joshi

Collectieven 
Display/Distribute, 
smrc8a (Social 
Movement Resource 
Center), Banan- 
Skolen, Amigas 
Collective, Bureau 
of Care Arahmaiani, 
Constant VZW

Amina Hassen, 
Joseph Henry and 
Pooja Agrawal

online interview

digitaal bezoekers-
programma: online 
performance, 
gesprek

fysiek bezoek,
interview, discussie

deelname podcast-
festival: lezing, 
discussie

fysiek bezoekers-
programma: keynote

digitaal bezoek 
festival

deelname online 
workshops en 
bijeenkomsten

digitaal bezoekers-
programma: lezing, 
discussie

Multi-disciplinair

Multi-disciplinair

Design

Digitale Cultuur

Multi-disciplinair

Digitale Cultuur

Multi-disciplinair

Multi-disciplinair

Verenigde 
Staten

Zuid-Afrika

VK

Verenigde 
Staten

België

Frankrijk, 
Verenigd 
Koninkrijk, 
India

China (2), 
Denemarken, 
Colombia, 
Griekenland, 
Indonesië, 
België

VS, VK

€ 1.625

€ 2.500

€ 2.675

€ 2.500

€ 2.500

Betaling 
geschiedt in 
2022 

€ 2.500

€ 1.815

GAST(EN) TYPE ACTIVITEIT (SUB)DISCIPLINE BEDRAGLAND
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Ambassade

INSTELLING

Het Nieuwe Instituut / 
Dutch Culture / Dutch 
Design Foundation

Spanje: 
Marcelo Leslabay, 
Sofía Rodríguez 
Bernis, Jesse 
Naylor, María Jesús 
del Blanco, Valérie 
Bergeron, Elena 
Cañas Ochoa, 
Silvia Flórez Duarte. 
België: Shahrazad 
Ameur, Annelies 
Thoelen, Evelien
Bracke, Elien 
Haentjes, Giovanna 
Massoni, Cecilia 
Rigaux

Turkije:
Deniz Ova

bezoekers- 
programma Dutch 
Design Week

Design Spanje, 
België, 
Turkije

€ 9.219

GAST(EN) TYPE ACTIVITEIT (SUB)DISCIPLINE BEDRAGLAND
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Bezoekcijfers

In de maanden januari tot en met mei is het museum dicht geweest voor 
publiek. In het weekend van 5 en 6 juni konden de deuren weer worden 
geopend. Dit was een verademing voor de medewerkers, maar ook voor 
het publiek dat graag weer cultuur wilde proeven. Vergeleken met dezelfde 
periode in 2020 ontving in Het Nieuwe Instituut in de zomerperiode meer 
bezoekers . Het was echter duidelijk dat de gestelde doelen qua publieks-
bereik dit jaar niet behaald zouden worden, ook door de internationale 
coronamaatregelen voor projecten in het buitenland, die vaak het grootste 
publiek trekken voor Het Nieuwe Instituut.

De snel wisselende maatregelen en de tijdelijke verplaatsing van de entree 
ten gevolge van de herinrichting van het Museumpark door de gemeente 
hadden effect op de wijze waarop Het Nieuwe Instituut bezoekers regis-
treerde: van verplichte tijdsloten tot coronatoegangsbewijs, van persoon-
lijke registratie bij de ontvangstbalie naar de herinvoering van de camera-
telling. Vanaf 25 oktober is De Nieuwe Tuin tijdelijk afgesloten wegens  
de vergroening van het Museumpark wat terug te zien is een daling van 
het aantal bezoekers van het instituut. 

Het meten van online bezoek bij digitale en hybride evenementen vormde 
een uitdaging, zeker gelet op de verschillende platforms waarvan gebruik 
is gemaakt. Een Zoom-bijeenkomst geeft door het exclusieve karakter 
een redelijk inzicht in het aantal bezoekers, maar is enkel te zien via een 
unieke link. Facebook en de eigen website (via live.hetnieuweinstituut.
nl) kennen een meer open karakter. De statistieken laten dan slechts een 
benadering zien van het aantal bezoekers. Het eigen platform Enter is in 
ontwikkeling en registreert bezoek nog niet. Kwantificering van het publiek-
bereik bij online evenementen blijft daarom een ‘beste en onderbouwde 
benadering’. 



TOTAAL AANTAL BEZOEKEN

Waarvan in Nederland
– waarvan in Rotterdam

> waarvan betalend 1)
> waarvan niet betalend 2)

 
– waarvan buiten Rotterdam

> waarvan betalend
> waarvan niet betalend 3)

Waarvan in het buitenland
> waarvan betalend 3)
> waarvan niet betalend 3)

Waarvan educatie 4)
– waarvan PO 1)
– waarvan VO 1)
– waarvan overig 1)

ACTIVITEITEN EN BEREIK
Ondersteunende instellingen met een 
museale taak

1. Schoolgebonden activiteiten 5)
2. Openbare activiteiten
Totaal activiteiten (1+2)

Overige bezoeken:
4. Bezoeken website totaal
5. Aantal unieke bezoekers website

20202021

aantal
deelnemers

405.950

102.555
83.412
33.382
50.030

19.143
19.111

32

303.395
-

303.395

24.963
1.067
1.252

22.644

aantal
deelnemers

2.209
-

2.209

707.234
505.734

aantal
deelnemers

220.114

75.764
55.477
21.642
33.835

20.287
-

20.287

144.350
-

144.350

6.582
1.573

920
4.089

aantal
deelnemers

2.601
-

2.601

703.499
494.211

aantal
groepen

aantal
groepen

130
-

130

aantal
groepen

aantal
groepen

153
-

153

Prestatieoverzicht
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Bezoekersgegevens ontleend aan de bezoekersregistratie 
van Het Nieuwe Instituut.
Bezoekersgegevens komen grotendeels uit de bezoekers-
registratie 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 2020 steekproefsgewijs geteld en op basis daarvan 
is een gemiddeld aantal per dag vastgesteld.
Bezoekersgegevens komen van samenwerkingspartners van 
Het Nieuwe Instituut: 
– Dutch Design Week; 
– Architectuurbiënnale van Venetië; 
– Salone del Mobile; 
– Porto Biënnale.
Ten aanzien van Educatie is in september 2019 met het ministerie 
van OCW afgesproken 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 rappor-
teren worden ook de ‘schoolgebonden activiteiten’ geregistreerd 
op de wijze zoals OCW die verzoekt in het Handboek Verantwoor-
ding Cultuursubsidies. Volgens afspraak in september 2019 
is bij de invoering van de nieuwe wijze van verantwoorden geen 
doelstelling afgesproken. Deze cijfers dienen daarom ter indicatie.
Er is een gemiddelde van 17 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.

1)

2)

3)

4)

5)
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MuseumRijkscollectie

AgentschapOnderzoek

Families

Toeristen

Professionals
Cultuur- 

bezoeker

Onderwijs

Museumkaart-
houders

VriendenLoterij 
VIP-kaart

Rotterdam-
pashouders

Doelgroep en aanbod: Museumpubliek
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MuseumRijkscollectie

AgentschapOnderzoek

Kinderen en 
hun families of 
buitenschools 

bezoek

Primair
Onderwijs

Voortgezet
Onderwijs

MBO, HO en 
WO

Jongeren

K
inderfeestjes

BS
O

-b
ez

oe
k

W
or

ks
ho

ps

Fam
iliebezoek

Sc
ho

ol
 S

cr
ol

ls

School Scrolls

O
m

le
id

in
ge

n

O
m

le
id

in
ge

n

O
m

le
id

in
ge

n

Le
ss

en
 in
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e 

kla
s 

Le
ss

en
 in
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e 

kl
as

 

P
ee

r-
to

-p
ee

r p
ro

gr
am

m
a 

Y
ou

tD
em

Volwassenen

Doelgroep en aanbod: Educatie
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Marketing & Communicatie
 
 Zichtbaarheid

Bekendheid, waardering en deelname
Digitalisering en de groeiende internationale ambities hebben ook in  
2021 een verdere verbreding en vergroting van het publieksbereik van 
Het Nieuwe Instituut mogelijk gemaakt, ondanks de belemmeringen  
die de pandemie blijft opwerpen. De communicatie-infrastructuur voorziet 
in digitale middelen gericht op een breed Engelstalig publiek (mensen  
wereldwijd die expliciet geïnteresseerd zijn in onderzoek naar architectuur, 
ontwerp en digitale cultuur), en ze ondersteunen ook meer incidentele 
publicaties van hoge kwaliteit (links naar de website van het instituut, 
shares op sociale media, besprekingen op websites van derden).
 
Nationaal profileert het instituut zich richting zowel het brede publiek 
als de mensen daarbinnen die zich vakmatig met ontwerp bezighouden. 
Het Nieuwe Instituut heeft zich in de eerste jaren gericht op het bedienen 
van professioneel geïnteresseerden en beleidsmakers; de doelstelling  
is nu ook een breder publiek te bedienen, onder wie de houders van 
een Museumkaart of een VIP-kaart van de VriendenLoterij.
 
Op lokaal niveau werkt het instituut samen met Rotterdamse partners 
en museumpartners om het bereik in Rotterdam te vergroten. Marketing-
gedreven programmering, zoals in de Rotterdam Architectuur Maand, 
Museumnacht, en vriendenprogramma’s met Museum Boijmans Van 
Beuningen, Kunsthal Rotterdam, Chabot Museum en Het Natuurhistorisch 
zijn voorbeelden van die samenwerking. De bezoekers van de stad behoren 
ook tot dat lokale publiek. Voor hen zijn Huis Sonneveld en de algemene 
delen van het instituut zoals café, terras, gebouw, tuin interessant, los van 
de tijdgebonden programmering. De samenwerking met Rotterdam Partners 
en Rotterdam Festivals draagt bij aan het bereiken van het brede publiek.
 
Het geambieerde imago van Het Nieuwe Instituut bij de professional  
is die van een betekenisvolle plek waar je naar toe kan gaan voor 

Organisatie
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verdieping, kennisuitwisseling, het verbreden van het netwerk en inspira-
tie opdoen in de erfgoedcollectie en tentoonstellingen. Ook kun je in het 
instituut zelf tentoonstellingen en activiteiten organiseren. Als gevolg van 
Covid-19 is de behoefte aan verbinding en steun binnen de ontwerpsector 
in 2021 merkbaar groter geworden. Het instituut profileert zich als een 
plek waar in deze behoefte kan worden voorzien. 
 
Publieks-, markt- en merkonderzoek
In 2021 is gestart met structureel onderzoek naar publiek en merk.  
Het instituut wenst meer inzicht te krijgen in de zichtbaarheid van de  
organisatie in termen van merkbekendheid en -imago en in de bezoeker-
servaring van het aanbod. Hiertoe wordt samengewerkt met Rotterdam 
Festivals en Motivaction. Beide onderzoeken zijn in het najaar van start 
gegaan. De eerste analyses van Rotterdam Festivals aan de hand van 
het Culturele Doelgroepenmodel leverden op dat Het Nieuwe Instituut 
bezocht wordt door doelgroepen die zich kenmerken door intensief kunst- 
en cultuurgebruik, en dat er tegelijkertijd bereik is onder doelgroepen  
met een licht tot medium cultuurgebruik. Deze data worden begin 2022 
verrijkt met de uitkomsten van het publieksonderzoek door Motivaction.

Zichtbaarheid in de media, PR, internationaal persbureau
Ter versterking van het mediabereik is de persbenadering in de loop van 
2021 centraal belegd bij een persvoorlichter. Die identificeert in samen-
spraak met het team kansen voor media-aandacht en bouwt duurzame 
relaties op met journalisten, uitgaven en platforms. Deze werkwijze heeft 
er mede toe bijgedragen dat de doelstelling van vier miljoen euro aan 
mediawaarde dit jaar ruimschoots is behaald met ruim € 7.300.000. Ten 
behoeve van internationale media-aandacht werkte het instituut samen 
met ING (Biënnale van Venetië) en Camron (Salone del Mobile en Design 
Basel/Miami).

Belangrijke thema’s van 2021 waren de aankoop van de maquette van 
Theo van Doesburg, de bekendmaking van Aric Chen als nieuwe alge-
meen en algemeen artistiek directeur, het ontwerp van Sabine Marcelis 
voor het Research Centre, Coco als nieuwe beheerder van Het Nieuwe 
Café, de opening van MVRDVHNI en de lancering van de samenwerking 
met het Guggenheim Museum en The World Around. Een samenvatting 
van de mediaresultaten is opgenomen in een bijlage.

Campagnes
Om zichtbaar te maken dat het instituut op ieder moment van het jaar 
een aantrekkelijke programmering heeft waaraan je kunt deelnemen
is in 2021 verder gewerkt met de campagne ‘Nu in Het Nieuwe Instituut’. 
De doelstellingen van de campagne waren branding, verkeer naar 
de website leiden en online ticketverkoop. Met de campagne heeft Het 
Nieuwe Instituut zich gericht op degenen die werkzaam in het veld van 
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architectuur, design en digitale cultuur, het geëngageerde en het brede 
cultuurpubliek. 

Om potentiële bezoekers te bereiken, is voor een crossmediale aanpak 
gekozen: verschillende online uitingen, printuitingen en buitenreclame. 
Voorbeelden van online uitingen zijn advertenties op architectuurwebsites 
en op social media. Printuigingen waren bijvoorbeeld advertenties 
in cultuurbijlagen van landelijke dagbladen en vakmedia. In de steden 
Amsterdam en Rotterdam, en tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, 
werden A0-posters ingezet om zichtbaar te worden in het straatbeeld. 
De resultaten van de campagne zijn gemonitord en gebruikt om de cam-
pagne verder te optimaliseren. 

Gedurende de eerste helft van het jaar werden de campagneuitingen 
door de gedwongen sluiting van het museum geminimaliseerd. Waar mo-
gelijk zijn advertenties uitgesteld of aangepast. In deze periode is zicht-
baarheid hoofdzakelijk via de eigen communicatiemiddelen gegenereerd, 
met digitale nieuwsbrieven, de website en sociale media.

Start ontwikkeling nieuwe visuele identiteit
Met de komst van Aric Chen als nieuwe algemeen en artistiek directeur 
en in samenspraak met art director Maureen Mooren, is besloten een 
nieuwe visuele identiteit voor het instituut te ontwikkelen. Die moet bij-
dragen aan de verdere vergroting van de zichtbaarheid en herkenbaar-
heid. De visuele identiteit moet goede kaders bieden om op projectbasis 
opdrachten aan verschillende ontwerpers te blijven geven. Het instituut 
hecht immers aan zijn rol als opdrachtgever voor ontwerpers. In het najaar 
is een plan van aanpak opgesteld en een selectiecommissie ingericht. 
Voorjaar 2022 zal na de selectieprocedure een opdracht worden verleend 
en naar verwachting wordt de nieuwe visuele identiteit in de zomer van 
2022 gelanceerd.

Relatiebeheer, CRM
Om in de toekomst op een veilige en stabiele manier onze relaties te 
kunnen beheren, bleek de overstap naar een nieuw CRM noodzakelijk.
Na een zorgvuldig proces van afstemming met de organisatie, het opstel-
len van een Programma van Eisen en het toetsen van dit programma aan 
een aantal aanbieders is gekozen voor Engage, het systeem van iFunds. 
Een duurzame oplossing, gebaseerd op Microsoft Dynamics, waarmee 
ook koppelingen naar andere systemen binnen Het Nieuwe Instituut 
mogelijk zijn geworden. Bestaande contacten zijn inmiddels opgenomen 
en het systeem is volop in gebruik.

Digitaal
Op digitaal gebied stond 2021 in het teken van opbouw van nieuwe infra-
structuren en de modernisering van content- en communicatiestromen. 
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Eind 2021 was de nieuwe organisatiewebsite vooral op technisch gebied 
al flink gevorderd. Inhoudelijke vernieuwingen zijn doorgevoerd als het 
gaat om multimediale toepassingen, zoals de ontwikkeling van betere 
productiemethoden, distributiekanalen en promotiemiddelen ten behoeve 
van podcasts. 

Een meerjarige investering in digitale formats versterkt hoogwaardige 
ervaringen, interacties en relaties, waarbij wordt gelet op digitale ethiek, 
privacy en toegankelijkheid. Dit betekent concreet dat wordt ingezet 
op middelen waarmee rechtstreekse relaties met gebruikers worden  
georganiseerd zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde ‘big tech’-
platforms, zoals podcasting en nieuwsbrieven – ten faveure van sociale 
media. Investeringen in distributiemiddelen en software ondersteunen 
innovatie en bieden gebruikers betere ervaringen bieden terwijl ze tege-
lijkertijd privacy-vriendelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ingebruik-
name van een eigen livestream-oplossing (MUX) in plaats van YouTube, 
voor de geplande ingebruikname van een eigen audio-player op de nieuwe 
website in plaats van Soundcloud, en voor het gebruik van MUX voor  
reguliere video’s ter vervanging van Vimeo. De nieuwe visuele identiteit 
en de nieuwe website zullen het digitale vernieuwingsproces het komen-
de jaar in een stroomversnelling brengen. 

Mede door diverse periodes van gedwongen sluiting is ook het online-be-
zoek een uitdaging gebleken. Desondanks is de doelstelling van 700.000 
bezoeken gehaald. De geleidelijke omslag naar een meer hybride of zelfs 
‘digital first’ werkwijze, ondersteund door een betere technologische infra-
structuur, moet zorgen voor een significante stijging van digitaal bereik  
in 2022 (beoogd is een aantal van 750.000 digitale bezoekers).

Development
Door strategisch relatiebeheer breidt Het Nieuwe Instituut zijn netwerk 
uit en verbreedt het de financieringsmix, waarbij de focus ligt op het 
consolideren en uitbouwen van relaties. Ook wordt de organisatie ge-
traind in het onderhouden van relaties. Vergelijkend onderzoek bij andere 
culturele instellingen laat zien dat het instituut over een uniek en divers 
instrumentarium beschikt waarbij inhoud en creativiteit leidend zijn. Het 
instituut verbindt veelal een professionele groep makers en denkers die zelf 
ook willen en kunnen bijdragen. Voorbij het huidige netwerk worden het 
bedrijfsleven en andere geïnteresseerden bij het instituut betrokken. 

Fondsen
Er wordt actief gezocht naar een verbinding tussen projecten van het  
instituut en aangewezen publieke en private fondsen die daaraan kunnen 
bijdragen. Een werkwijze rond fondsenwerving is vastgelegd, een prio-
ritering gemaakt en de relaties met verschillende fondsen zijn versterkt. 
Passende fondsen werden aangeschreven en de mogelijkheden tot het 
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aangaan van partnerships verkend. Hieruit zijn toekenningen voortgeko-
men. Voorbeelden van succesvolle fondsenwerving – met veel dank aan 
de betrokken partijen – betroffen het afgelopen jaar de bijdragen van  
het BPD Cultuurfonds, Stichting Bevordering Volkskracht en Stichting 
Zabawas aan de meerjarige tentoonstelling Het Ontwerp van het Sociale, 
terwijl Fonds 21, Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot en Stichting 
Bevordering Volkskracht bijdroegen aan de tentoonstelling MVRDVHNI: 
The Living Archive of a Studio. 

De doelstelling voor 2021 was €130.000,- aan inkomsten te verwerven  
via fondsenwerving en partnerships. In totaal is uit deze bronnen gedu-
rende het jaar €85.904,90 ontvangen. Wanneer alle toezeggingen worden 
nagekomen, realiseert het instituut een bedrag van €230.542,80 uit  
fondsenwerving en partnerships, ruim €100.000 meer dan was beoogd.  
Toekenningen van projectsubsidies door de Gemeente Rotterdam en de 
vaste jaarlijkse bijdrage van de Vriendenloterij zijn hier niet bij opgeteld. 

Fondsen en partners waarvan een bijdrage is ontvangen zijn de Vrienden- 
loterij (dankzij een geoormerkte lotenactie), Lynck & Co, BPD Cultuurfonds, 
architectenbureau MVRDV en Stichting Verzameling van Wijngaarden- 
Boot. Daarnaast heeft het instituut voor een bedrag van €144.637,80 aan 
toegekende fondsen- en partnershipsinkomsten geworven die pas na 
afronding van het project zullen worden ontvangen. De namen van deze 
fondsen en partners worden gepubliceerd nadat de financiële verant-
woording voor deze projecten is afgerond en deze bijdragen daadwerke-
lijk zijn ontvangen. 

Partnerships
Partnerships met bedrijven en organisaties die de missie en kernfuncties 
van het instituut delen zijn voor beide partijen van meerwaarde. In 2021 
is bijvoorbeeld een kleinschalige samenwerking met automerk Lynck & Co 
tot stand gekomen. Naast het aangaan van partnerships op projectbasis 
streeft het instituut naar het aangaan van grote meerjarige samenwerkin-
gen met bedrijven die passen bij de kernwaarden van het instituut. Los van 
inkomsten hebben die vooral tot doel bijvoorbeeld kennis en expertise te 
delen, ons netwerk uit te breiden en zo de toegankelijkheid te vergroten 
en nieuwe doelgroepen te bereiken. Op die manier wordt het instituut on-
der een breder publiek bekend. 

Partnership Vriendenloterij
Naast de structurele bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW) is de Vriendenloterij (voorheen BankGiro Loterij) 
de grootste financiële partner van Het Nieuwe Instituut. Naast een jaarlijkse 
bijdrage van €200.000,- ontvangt het instituut ook inkomsten uit geoor-
merkte lotenwerving. De bijdrage van de Vriendenloterij wordt besteed 
aan het publieksprogramma en grotere presentaties.
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Members en Vrienden
Er zijn dit jaar enkele onlinebijeenkomsten voor de members gehouden. 
De helft van hen sloot zich aan bij teams die zelfstandig aan de slag gaan 
met het ontwikkelen van een gastprogramma voor Thursday Night Live! 
of een tentoonstelling in Gallery 3. Zo dragen zij direct bij aan de meer-
stemmigheid van het instituut. In 2022 worden hun plannen gerealiseerd. 
Helaas maakten de Covid-maatregelen het vrijwel onmogelijk potentiële 
nieuwe members te ontmoeten waardoor het aantal members achterbleef 
bij de doelstelling. Met een heropend museum en aansluitend bij grote  
publiekstrekkers als het Podium en de Solar Biënnale hopen we dat in 
2022 in te kunnen halen.

De Vrienden konden elkaar tijdens de Museumpark Vriendendag (in 
samenwerking met museum Boijmans Van Beuningen, de Kunsthal, 
het Chabot museum, het Natuurhistorisch en Arminius) gelukkig wel 
live ontmoeten.

Zakelijke events
Het verhuren van ruimtes aan derden genereert eigen inkomsten die 
direct bijdragen aan de programmering, publieksactiviteiten en educatieve 
projecten van Het Nieuwe Instituut. In 2021 hadden alle verhuurlocaties, 
net als het jaar daarvoor, te lijden onder beperkende maatregelen in ver-
band met het coronavirus. Een groot deel van 2021 konden de zalen niet 
of slechts zeer beperkt worden verhuurd. Organisaties die in de loop van 
het jaar wél gebruik konden maken van het Auditorium en Room 1 waren 
academies, universiteiten, overheden en diverse culturele instellingen  
uit de omgeving van Rotterdam. Een deel van hun bijeenkomsten was 
zonder publiek en werd live gestreamd naar een online platform. 

Tegen het eind van het jaar steeg het aantal aanvragen voor de eerste 
helft van 2022 weer. Dan hoopt het instituut ook de voorgenomen nieuwe 
en meer inhoudelijke formats voor evenementen te kunnen realiseren die 
in 2021 als gevolg van het corona-regime niet goed in de markt konden 
worden gezet.

Smart Event Manager
Ter ondersteuning van de commerciële exploitatie van ruimtes, boekingen 
van educatieve activiteiten en arrangementen heeft het instituut in 2021 
Smart Event Manager geïmplementeerd. Dit softwaresysteem maakt het 
mogelijk de beschikbare middelen (waaronder ruimte, apparatuur en 
werktijd) zo efficiënt mogelijk te benutten.

Verhuur bedrijfsruimten
Zowel voor de verhuur van de Westkop, de gespecialiseerde boekhandel 
van NAi Booksellers in de foyer, als de Workspace op de vijfde verdieping 
geldt dat er in 2021 geen noemenswaardige veranderingen te noteren zijn. 
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Interne communicatie
Interne communicatie is onmisbaar voor het engageren van medewerkers 
bij ontwikkelingen in de organisatie, het waarborgen van begrip en draag-
vlak voor de gedeelde visie en missie van het instituut en het opzetten 
en onderhouden van een solide infrastructuur voor de onderlinge uitwis-
seling van kennis, kunde en informatie. Het gemis van informele contac-
ten bleef gedurende de thuiswerkmaanden in 2021 sterk voelbaar. Ze
zijn moeilijk te reproduceren via officiële institutionele kanalen of digitale 
media en platforms. Marketing & Communicatie heeft zich ingezet om 
het onderlinge contact via deze sub-optimale wegen zo goed mogelijk 
te faciliteren en stimuleren. 

In maart 2021 is een handreiking gepubliceerd voor bewust ‘meerstem-
mig’ schrijven en spreken binnen en namens Het Nieuwe Instituut. De 
praktische toepassing van principes rond meerstemmigheid en inclusie 
op de werkvloer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vormen 
van een gedeeld begrip rond dergelijke lastig te definiëren uitgangspun-
ten. Medewerkers hebben zich in 2021 ook aangesloten bij verschillende 
organisatie-overstijgende initiatieven die diversiteit en inclusie in de 
culturele sector willen bevorderen, zoals een evaluatiecommissie diver-
siteitsbeleid van de vakvereniging Cultuurmarketing en het Rotterdamse 
manifest Cultuur Inclusief.

Een nieuw ingericht digitaal Infocenter heeft de rol van prikbord of 
interne databank overgenomen. Informatie en hulpmiddelen zijn voor elke 
medewerker binnen dit geïntegreerde softwarepakket beter toegankelijk, 
vindbaar en uitwisselbaar.

Human Resources 
 
De afdeling Human Resources besteedde in 2021 specifiek aandacht 
aan de mogelijke overgang naar de Museum-cao. Daarnaast was de 
meerstemmige organisatie een belangrijke prioriteit. De door de overheid 
opgelegde richtlijnen rond Covid-19 zijn goed gevolgd. Omdat er ook dit 
jaar weer veel vanuit huis is gewerkt en dat op een verantwoorde manier 
dient te gebeuren, heeft HR een thuiswerkbeleid geformuleerd dat per 
1 januari 2022 is ingevoerd. Het welzijn van medewerkers stond ook cen-
traal in een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). De uitkomsten van 
dat onderzoek worden nog besproken met de bedrijfsarts en vervolgac-
ties worden in het komende jaar uitgewerkt.
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 Overgang naar Museum-cao
Het Nieuwe Instituut heeft in 2021 de eerste concrete stappen gezet 
naar het volledig volgen van de Museum-cao. Alle functies zijn opnieuw 
beschreven en volgens de ORBA-systematiek gewaardeerd, wat heeft 
geresulteerd in een nieuw functieboek. Met brede steun in de gehele 
organisatie adviseerde het voltallige MT de RvB om volledig over te gaan 
naar de Museum-cao. Als belangrijke voordelen werden de volgende 
punten genoemd:
– Duidelijkheid voor het personeel;
– Marktconformiteit;
– Ruimte om binnen de cao eigen regelingen toe te voegen of aan 

te vullen;
– Collectieve arbeidsvoorwaarden;
– Extra werk aan een eigen AVR wordt vermeden;
– Gelegenheid voor een nieuwe start.

De RvB heeft een voorlopig besluit genomen om dit advies te volgen. In 
december is gesproken met de vakbonden in bijzijn van een afvaardiging 
van de OR om te komen tot een overgangsregeling. Het Nieuwe Instituut 
verwacht op 1 juli 2022 daadwerkelijk de eerste stap te zetten.

 Meerstemmige organisatie
In de meerjarige beleidsplannen 2021–2024 en het Jaarplan 2021 is 
meerstemmigheid als een centrale ambitie benoemd. Niet alleen voor 
de programmering van Het Nieuwe Instituut maar ook bij de inrichting 
en werkwijze van de organisatie. Meerstemmigheid is dus leidend in het 
HR-beleid. Zo heeft het instituut bij de werving van de nieuwe algemeen 
en artistiek directeur en de strategisch HR-adviseur geworven via een 
bureau dat kandidaten met een diversiteit aan culturele- en genderachter-
gronden bemiddelt. Met ingang van 1 januari 2022 beschikt het instituut 
over een externe vertrouwenspersoon, vertrouwd met de principes van 
culturele diversiteit. Ook gaat het instituut binnen Cultuur/Inclusief parti-
ciperen in een drietal werkgroepen, waaronder de werkgroep Strategisch 
Personeelsbeleid.

 Leren en ontwikkelen
De focus op talentontwikkeling, leren en ontwikkelen is in 2021 gecon-
tinueerd. Naast de verdere verankering van het voeren van ‘een goed 
gesprek’ bleek er vooral behoefte aan collectieve trainingen of workshops 
met het oog op meerstemmigheid en de doorontwikkeling naar een (nog) 
inclusievere organisatie. Op basis van hun persoonlijke jaarplannen wordt 
bovendien de individuele ontwikkeling van medewerkers steeds gevolgd. 

 Kengetallen van het personeelsbestand
Het Nieuwe Instituut werkt met een vaste kern van medewerkers. Bij kort-
lopende activiteiten en activiteiten waarvoor specifieke kennis en kunde 
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vereist is, worden zij ondersteund door een flexibele schil van met name 
freelancers. In het kader van strategische personeelsplanning is bij een 
aantal functies uitdrukkelijk gekozen voor een flexibele inzet en geen vast 
dienstverband om zo voldoende creativiteit en mogelijkheden voor (jong) 
talent te creëren. 

Het aantal medewerkers in loondienst is gestabiliseerd op gemiddeld 110. 
De jaarlijkse toetsing op strategische personeelsplanning heeft geleid tot 
een verder dalende verhouding vast/flex; gemiddeld ging het in 2021 om 
60% onbepaalde tijd- en 40% bepaalde tijd dienstverbanden.

Van deze medewerkers in loondienst is 10% werkzaam voor het project 
Architectuur Dichterbij dat een looptijd heeft van zes jaar (2019–2024). 
De medewerkers die voor dit project zijn geworven, werken in een tijde-
lijk dienstverband van maximaal drie jaar. Om continuïteit en voortgang 
te kunnen waarborgen is ervoor gekozen deze medewerkers in tijdelijke 
loondienst te nemen. 

 Stagiairs
Het Nieuwe Instituut biedt jaarlijks stageplaatsen aan. Per afdeling 
zijn er twee stageplaatsen beschikbaar voor stagiairs die zich minimaal 
drie dagen per week gedurende minimaal drie maanden aan het instituut 
verbinden. Afdelingen die in 2021 gebruik hebben gemaakt van stagiairs: 
Productie, Educatie, JBSC, Marketing & Communicatie, Bedrijfsvoering 
en Research. De studenten weten Het Nieuwe Instituut goed te vinden 
en zijn enthousiast over de leerervaring.
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 Freelancers
Het Nieuwe Instituut werkt met freelancers voor specifieke opdrachten. 
Daarnaast worden freelancers eventueel ingezet bij vervanging van lang-
duriger verzuim. Tot de freelancers behoren onder meer de omleiders.  
In 2021 is die poule uitgebreid met zes nieuwe omleiders. Ten behoeve 
van het team Hospitality is een poule met vijf freelancers gestart. Dit  
betekent dat inzet van uitzendkrachten niet nodig meer is. 

 Vrijwilligers
In 2021 heeft het Nieuwe Instituut bij de tentoonstellingen geen gebruik 
gemaakt van vrijwilligers. Eén vrijwilliger was betrokken bij het werk rond 
de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. 

 Payrollers en uitzendkrachten
Het Nieuwe Instituut maakte dit jaar geen gebruik van uitzendkrachten. 
Het inzetten van flexwerkers op freelancebasis levert een flexibele schil 
met betrokken flexkrachten.
 
 Verzuim en duurzame inzetbaarheid
Ook in 2021 is veel aandacht besteed aan het begeleiden van langdurig 
verzuim. Er zijn preventieve maatregelen genomen om frequent en lang-
durig verzuim te verminderen door geregelde en intensieve gesprekken, 
extra aandacht voor aansturing, aangepaste tijdelijke werkzaamheden  
en tijdige inschakeling van verzuimexperts. Mede als gevolg van de pan-
demie heeft Het Nieuwe Instituut in 2021 het verzuimpercentage niet 
verder weten terug te dringen. Terwijl werd uitgegaan van een gewenst 
percentage van 5% is het uitgekomen op 5,36%. Aandacht voor het voor-
komen en terugdringen van het ziekteverzuim blijft daarom hoog op de 
agenda staan. De uitkomsten van het PMO worden ingezet bij het opstel-
len van een vitaliteitsplan voor 2022. 
 

Bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering is sinds de start van het jaar 2021 bezig met 
een veranderingsproces. Voor een kleine afdeling zijn er veel personele 
wijzigingen geweest en er is een andere invulling gegeven aan de dienst-
verlening ten behoeve van de organisatie.

 Hybride Werken 
Voor de zomer is het project hybride werken gestart. In samenwerking 
met HR wordt er gekeken naar gebouw, middelen, maatregelen en  
regelgeving in verband met de manier waarop medewerkers hun werk 
(kunnen) doen. Uitgangspunt was dat er naast het gedwongen corona-
protocol om thuis en/of hybride te werken nu ook structureel hybride 
gewerkt kan en mag worden. Een complicerende factor daarbij vormde 

In 2021 heeft Het Nieuwe Instituut gebruik gemaakt van één uitzendkracht.
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de toegenomen vraag om werkruimte; een behoefte die in de basis
niets met hybride werken te maken heeft maar wel om een ruimtelijke
oplossing vraagt. Een interieurarchitect ondersteunt het onderzoek naar
een optimale indeling van het gebouw. Inmiddels heeft het projectteam
daarnaast gewerkt aan andere praktische zaken zoals de inrichting 
van hybride vergaderruimtes en thuiswerkplekken, en het formuleren 
van thuiswerkregelingen.

Contracten en inkoop
Bedrijfsvoering heeft op het gebied van contract & inkoopmanagement
een coördinerende rol. Daarmee ondersteunt het afdelingen en bewaakt
het de kwaliteit, de duur en de gemaakte afspraken binnen contracten.
Omdat sommige schakels in dit proces tot dusver onvoldoende belegd
waren, was er behoefte aan een procedure en een systeem dat een
effectief contractbeheer mogelijk maakt.

Er is gekozen voor een applicatie voor inkoop-contractvorming-contract-
beheer en leveranciersbeheer (MochaDocs). Ook juridische aspecten,
AVG en bijvoorbeeld verzekeringen vallen hieronder.

Informatiemanagement
Doel van informatiemanagement is een plan te ontwikkelen waarmee 
de vele afzonderlijke initiatieven en projecten op het gebied van IT 
die momenteel in het instituut naast elkaar bestaan binnen één overkoe-
pelend informatiemanagement plan worden verankerd. Dat plan zal in 
2022 vorm krijgen. Naast een informatiemanager beschikt de organisatie 
sinds 2021 ook over een externe ICT-beheerder.

Financiën

Algemeen
De totale baten over 2021 zijn uitgekomen op circa € 12,0 miljoen 
(2020: € 11,1 miljoen). Het exploitatieresultaat bedraagt -/- € 1.664.487 
(2020: -/- € 2.157.538). Het genormaliseerde resultaat na verwerking 
van de mutaties bestemminsfonds Architectuur Dichterbij en de bestem-
mingsreserves bedraagt -/- € 129.774 (2020: € 99.628).

Baten
De structurele subsidie van het ministerie van OCW bedraagt in 2021 
€ 10.900.000 (2020: € 10.100.000). Dit betreft de BIS- en Erfgoedwetsubsidie, 
inclusief de subsidie voor Internationaal Cultuurbeleid en de subsidiegel-
den die in 2020 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 boven op de 
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toegezegde subsidie. Vanuit de Erfgoedwet ontvangt het instituut jaarlijks 
– indien beschikbaar – voor de huisvestingssubsidie een prijsbijstelling 
en voor collectiebeheer prijs- en loonbijstellingen. 

De publieksinkomsten komen in 2021 uit op circa € 140.000 (2020: circa 
€ 110.000). Begroot voor 2021 was een bedrag van € 215.000. Het ver-
schil ten opzichte van de begroting is voornamelijk het gevolg van de 
gedwongen sluiting van Het Nieuwe Instituut als gevolg van de maatrege-
len in verband met de Covid-19-uitbraak.

De overige directe inkomsten zijn in 2021 circa € 151.000 hoger dan 
vorig jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere huuropbrengsten, 
ondanks de maatregelen in verband met Covid-19 die ook in 2021 van 
toepassing waren. 

In 2021 zijn geen indirecte inkomsten verantwoord. In voorgaande jaren 
betrof dit volledig de inkomsten van Het Nieuwe Café. Door de gedwon-
gen sluiting in 2020 en het feit dat de exploitatie van Het Nieuwe Café 
gedurende 2021 aan een externe partij is overgedragen zijn de opbreng-
sten nihil.

Over 2021 ontvangt het instituut een bijdrage private middelen 
goede doelen loterijen van de BankGiro Loterij van ruim € 238.000 
(2020: € 253.000).

Voor de periode 2018-2022 heeft de BankGiro Loterij per jaar een 
bedrag van € 200.000 toegezegd, plus extra inkomsten uit geoormerkte 
loten. Deze gelden zijn inzetbaar voor grotere presentaties.

De incidentele publieke subsidies zijn in 2021 (€ 352.792) lager dan
in 2020 (€ 373.929). Een deel van de subsidie die in 2020 is ontvangen 
is pas in 2021 besteed. Ook is een bedrag van € 150.000 ontvangen 
van OCW in verband met de Triënnale van Milaan die in 2022 opent.

Lasten
De personeelslasten zijn ten opzichte van 2020 licht gedaald. Deze 
daling is met name het gevolg van het feit dat er minder inhuur heeft 
plaatsgehad.

De huisvestingslasten zijn in 2021 8% gestegen ten opzichte van 2020, 
vooral als gevolg van een hogere dotatie aan de voorziening voor groot 
onderhoud en hogere kosten van inhuur ten behoeve van audiovisuele 
werkzaamheden.

De afschrijvingskosten zijn in 2021 lager dan in 2020. Dit is met name het 
gevolg van het feit dat bepaalde investeringen volledig zijn afgeschreven.
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De overige lasten bestaan uit kantoorkosten en activiteitenlasten, 
inclusief Architectuur Dichterbij. Deze zijn ten opzichte van 2020 met 8% 
toegenomen. Deze kostenstijging is voor een belangrijk deel toe te schrij-
ven aan kosten die een eenmalig karakter hebben. In de jaarrekening 
wordt dit verder toegelicht. Voor Architectuur Dichterbij zijn de kosten met 
€473.000 gedaald. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat door 
Covid niet alle geplande werkzaamheden konden worden uitgevoerd. 

De rentelasten zijn in 2021 lager dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt door 
het feit dat in 2020 niet het gehele jaar gebruik is gemaakt van Schatkist-
bankieren, waardoor er rente is betaald over het positieve banksaldo. 

Resultaatbestemming
Zoals afgesproken met het ministerie van OCW worden vanaf 2019 
alle uitgaven met betrekking tot Architectuur Dichterbij ten laste van het 
daarvoor gevormde bestemmingsfonds gebracht. Vanaf 2011 worden de 
afschrijvingslasten van het educatiepaviljoen gedekt door een vrijval uit 
de bestemmingsreserves. 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 afschrijvingen van 
investeringen die in 2021 zijn gedaan, worden ten laste van het resultaat 
geboekt. Deze lijn zal ook de komende jaren worden aangehouden.

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

Het Nieuwe Instituut dient in de balans of in de toelichting het eigen 
vermogen zodanig te presenteren dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij 
besteedbaar is en welk gedeelte op enigerlei wijze is vastgelegd.

Begroting 2021–2024
De begroting is onderdeel van de in 2020 opgestelde vierjarige begroting 
en het daaraan verbonden Beleidsplan 2021–2024, 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 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 gedaald van 5,2 in 2020 naar 4,3 in 2021. Deze daling is te 
verklaren door de kosten van Architectuur Dichterbij die ten laste van 
het bestemmingsfonds worden geboekt en is niet representatief voor de 
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bedrijfsvoering van het instituut. De current ratio exclusief Architectuur 
Dichterbij is in 2020 en 2021 1,71.

De solvabiliteitsratio is gedaald van 0,65 in 2020 naar 0,59 in 2021. Dit 
cijfer geeft aan in hoeverre het instituut aan zijn financiële verplichtingen 
kan voldoen en al zijn leningen bij discontinuatie kan afbetalen. Deze 
daling heeft eveneens te maken met Architectuur Dichterbij en is niet 
representatief voor de bedrijfsvoering. De solvabiliteitsratio exclusief 
Architectuur Dichterbij is in 2021 0,15 (2020: 0,13).

Om aan te geven in hoeverre het instituut eventuele calamiteiten financi-
eel op kan vangen wordt de ratio weerstandsvermogen gehanteerd. Het 
weerstandsvermogen van Het Nieuwe Instituut wordt bepaald op basis 
van de verhouding eigen vermogen ten opzichte van de baten. Deze ratio 
is gedaald van 0,88 in 2020 naar 0,68 in 2021. Ook deze stijging wordt 
in belangrijke mate veroorzaakt door Architectuur Dichterbij.

De publieke subsidies als onderdeel van de totale baten zijn in 2021 met 
93,9% vrijwel gelijk gebleven aan die van 2020 (93,8%).

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 goedge-
keurde (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.

Voorziening groot onderhoud en investeringen
Het Nieuwe Instituut maakt gebruik van een meerjarig onderhouds- en 
investeringsplan. Daarin was voor 2021 €898.000 aan uitgaven gebud-
getteerd. Gedurende 2021 is dit bedrag onder andere vanwege reeds 
geplande tentoonstellingen bijgesteld naar €221.000. Echter, ten gevolge 
van de Covid-maatregelen, maar ook door personele wisselingen, zijn er 
geen kosten voor groot onderhoud gerealiseerd. Doordat het onderhoud 
gepland staat voor 2022 en 2023 heeft het uitstel ervan geen invloed op 
de hoogte van de voorziening voor groot onderhoud.

In 2021 is voor circa € 406.000 geïnvesteerd, voornamelijk in inventaris 
en automatisering en een tweetal permanente tentoonstellingen die in 
4 jaar afgeschreven zullen worden.

Risicobeheersing
Risicobeheersing is een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfs-
voering. Een goede beheersing van de financiële, operationele en
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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 maat-
regelen vastgesteld. Gezien de aard van de organisatie kunnen risico’s
niet altijd worden gekwantificeerd.

Risicomanagement
In 2021 hebben de Raad van Bestuur en het MT, mede ingegeven door
de maatregelen ten gevolge van Covid-19, gewerkt aan een verdere actu-
alisering van de risicoanalyse. 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. Ieder half-
jaar, in het eerste en het derde kwartaal, wordt het risicomanagement
in de auditcommissie besproken en geactualiseerd, en zo nodig bespro-
ken binnen de Raad van Toezicht.

Risicobereidheid
De substantiële stroom subsidiegelden waarover het instituut beschikt
brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Met deze subsidie-
gelden 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 2021-2024. Hiermee voldoet de organisatie aan de voorwaar-
den 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. Het management stuurt jaarlijks op door de Raad
van Toezicht goedgekeurde budgetten en rapporteert per kwartaal. 
Onderdeel hiervan zijn bezoekerscijfers, ziekteverzuim, groot onderhouds-
werkzaamheden en online bereik. Wekelijks informeert de afdeling com-
municatie de organisatie inzake reacties in de media en door het publiek.

Financiële risico’s

Subsidies
Het Nieuwe Instituut is voor ruim 90% afhankelijk van subsidie van 
de Rijksoverheid. Politieke veranderingen kunnen invloed hebben op 
de financiële ondersteuning van kunst en cultuur en daarmee op de sub-
sidies van het instituut. De organisatie heeft hier geen directe invloed
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op. Het Nieuwe Instituut onderhoudt hechte en goede relaties met het
veld, waaronder de beleidsambtenaren, cultuurwoordvoerders van politie-
ke partijen, de Raad voor Cultuur en belangen- en beroepsverenigingen.
De uitbraak van Covid-19 heeft ook in 2021 geleid tot financiële risico’s,
vooral waar het gaat om de eigen inkomsten. Die eigen inkomsten zijn
in 2021 lager dan begroot. Daar staat tegenover dat er wel nieuwe 
formats zijn ontwikkeld (en in ontwikkeling zijn) die dit schadelijke effect
hebben beperkt, en later zullen helpen beperken. Een consequentie van
de maatregelen als gevolg van Covid-19 is dat we onze prestatieafspra-
ken niet allemaal hebben gehaald. Door sluiting en coronaregels voldoen 
we bijvoorbeeld niet aan de beoogde bezoekersaantallen. Het ministerie
van OCW heeft aangegeven daar ten aanzien van 2021 coulant mee
om te gaan, daardoor worden er geen continuïteitsproblemen worden
voorzien.

Liquiditeit
Per kwartaal ontvangt het instituut voorschotten op 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. De subsidie 
voor Architectuur Dichterbij ad € 11.000.000 is in 2018 en 2019 volledig 
als voorschot uitbetaald. Deze gelden worden tot en met 2024 besteed.
De liquiditeitspositie wordt hierdoor positief beïnvloed.

Het instituut heeft de geldverwerkingsprocessen dusdanig ingericht
dat gelden niet 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 depo-
sito’s. De bij geldinstellingen aangehouden saldi zijn direct opeisbaar,
eventueel met opoffering van rentebaten. In 2020 is overgegaan op
Schatkistbankieren waarbij overtollige tegoeden aangehouden worden
bij het Ministerie van Financiën. Over deze tegoeden is geen negatieve
rente verschuldigd.

Rente
De rentelasten hebben primair betrekking op de hypothecaire lening
aangegaan in 2016 ten behoeve van de nieuwbouw van het educatiepa-
viljoen. Een rentederivaat dekt het renterisico af, waarbij variabele
hypotheekrente is omgeruild voor een vaste rente.

Investeringen
Aanbestedingen voor investeringen boven € 100.000 worden door de
Raad van Toezicht geaccordeerd en worden uitgevoerd conform gelden-
de aanbestedingswet- en regelgeving. Vanaf 2018 werden investeringsuit-
gaven via de winstbestemming gedoteerd aan de bestemmingsreserve.
Afschrijvingslasten over die investeringen werden jaarlijks onttrokken 
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aan de bestemmingsreserve. Met ingang van boekjaar 2020 komen de 
lasten van afschrijvingen ten laste van het resultaat.

Verzekeringen
Naast de inboedel-, brand-, bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekeringen 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 activitei-
ten 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 ervaren in- en extern personeel 
en professioneel materiaal om deze risico’s te beperken. Diverse
afdelingen, waaronder Gebouwbeheer (technisch), HR (skills) en
Programma (inhoud) zien hierop toe. Bovendien beschikt Het Nieuwe
Instituut over een Preventiemedewerker die uitvoering geeft aan het
beleid rond Risico-inventarisatie en Evaluatie (Ri&E).

De uitbraak van Covid-19 bracht verschillende operationele risico’s 
voor Het Nieuwe Instituut met zich mee. Door verplichte sluiting en aan-
gepaste bezoekmogelijkheden lopen de eigen inkomsten uit kaartverkoop 
en verhuur en horeca terug. De uitbraak kan ook invloed hebben op 
het verzuim. Door middel van preventieve maatregelen, maar ook door 
middel van begeleiding van medewerkers, wordt getracht dit risico zo 
veel mogelijk te beperken. Naast veiligheid heeft het doorgang laten vinden 
van de publieksactiviteiten prioriteit. Daarbij heeft het Crisis Management
Team ook in 2021 een cruciale rol gespeeld.

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.
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Code Culturele Diversiteit

Op verschillende plaatsen beschrijft dit verslag het belang van diversiteit
en inclusie voor programmering, werkwijze, bezetting en bereik van
Het Nieuwe Instituut. Deze focus is doorweven in alles wat Het Nieuwe
Instituut doet. Het instituut wil actief bijdragen aan de culturele meerstem-
migheid in Nederland en de sector. Deze ambitie ligt stevig verankerd 
in de gekozen positionering én in de op samenwerking gerichte werkwijze. 
Het instituut ondervraagt de dominante narratieven rond ontwerp op 
hun ‘bias’, laat diverse stemmen aan het woord, en in een internationale 
context draagt het bijvoorbeeld bij aan de nieuwe conceptdefinitie van het
museum. De thuisbasis in Rotterdam – een stad waar bijna de helft van 
de bewoners niet in Nederland geboren is of buitenlandse ouders heeft – 
nodigt uit tot een actieve rol in het stedelijke en regionale debat over 
culturele diversiteit en inclusie. Als knooppunt in een mondiaal trans-
portsysteem is Rotterdam bovendien vanuit de notie van ecologische 
inclusie een uitdagende locatie.

Met lokale en (inter)nationale partners onderzoekt en implementeert 
het instituut nieuwe vormen van culturele samenwerking zonder zich 
deze toe te eigenen. Hierbij hanteert het twee leidraden. Enerzijds is dat 
de definitie van culturele diversiteit & inclusie uit de CDI, waarin de mens 
een centrale positie heeft. Maar daarnaast onderkent het instituut ook 
de betekenis van een ecologisch perspectief op diversiteit, waarbij 
de menselijke soort zich rekenschap geeft van de evenwaardige belangen 
van andere organismen – van planten en dieren tot microben. Inclusie 
betref dus niet alleen de bekende vier p’s (personeel, publiek, programma, 
partners) maar ook een vijfde: planeet. Meerstemmigheid is leidend 
in het HR-beleid, het programma, de artistieke en inhoudelijke keuzes, 
de werkwijze en het materiaal-, energie- en watergebruik.

Fair Practice Code

De doelstelling van Het Nieuwe Instituut is om als instituut voor ontwer-
pend Nederland betekenisvolle opdrachten te verstrekken aan zorgvuldig
geselecteerde (digitale) kunstenaars, ontwerpers en architecten om zo
van meerwaarde te zijn voor het ontwerpveld. Als opdrachtgever binnen
de ontwerpsector en vanuit zijn opvattingen over ‘goed opdrachtgever-
schap’ voelt Het Nieuwe Instituut zich verantwoordelijk voor de uitvoering
van de Fair Practice Code. Die stimuleert de ontwerpsector immers tot
kritisch nadenken over de duurzaamheid van opdrachtnemer- en op-
drachtgeverschap. Daartoe maakt Het Nieuwe Instituut onder andere ge-
bruik van de richtlijn kunstenaarshonoraria (http://kunstenaarshonorarium.
nl) en houdt Het Nieuwe Instituut zich aan de Governance Code Cultuur.
Het Nieuwe Instituut verstrekt opdrachten voor artistieke diensten volgens
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een vastgelegd aanbestedingsbeleid en artistiek addendum. Dit adden-
dum beoogt de borging van het objectieve, transparante, non-discrimina-
toire en proportionele karakter van deze opdrachtverstrekkingen. Voor
Het Nieuwe Instituut is goed artistiek en betekenisvol opdrachtgeverschap
van primair belang.

Met een pluriform personeelsbestand legt de organisatie een verbinding
tussen deze code en de code diversiteit en inclusie. Het ontwikkel- en op-
leidingsbeleid wordt jaarlijks gericht op aansluiting met de (creatieve) kennis-
samenleving, ontwerpsector, organisatie en individuele medewerkers.
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Good governance gaat het over het complete besturingsproces: beleid, 
uitvoering, toezicht en verantwoording. Goed bestuur en toezicht kenmer-
ken 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:

 Governance
het Bestuur van Het Nieuwe Instituut kent en neemt verantwoordelijkheid 
voor het in acht nemen van de governance in de organisatie en doet hier-
van verslag in dit jaarverslag dat ook op de website van Het Nieuwe Insti-
tuut wordt gepubliceerd.

 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 onder-
steund 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.

 Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit een Algemeen & Artistiek Directeur 
en een Zakelijk Directeur. 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.

Governance Code Cultuur
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 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 Bezol-
diging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Het jaarver-
slag rapporteert over deze bezoldiging.

 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 Bestuur en heeft tot taak toe te zien op het beleid van de Raad  
van Bestuur en op de algemene gang 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. 

 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.

 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 de vacatie- 
vergoeding vastgesteld op een niveau dat passend is bij het karakter 
van de organisatie, wettelijke voorschriften en subsidie- voorwaarden. 
Hierover wordt melding gemaakt in de jaarrekening.

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

 Financieel verslag en risicobeheer
Het Nieuwe Instituut werkt met een planning en control cyclus onder-
steund door een administratief handboek. Voor de uitvoering, monitoring, 
bijsturen en verantwoording wordt gewerkt met structurele werkoverleg-
gen, een PJP-cyclus (HR) en regelmatige financiële rapportages.
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Raad van Bestuur

GUUS BEUMER
– Algemeen Directeur-bestuurder, 1 november 2012– 30 april 2021

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
– Penningmeester Blauw Gras, december 2011–heden
– Financieel en strategisch Adviseur Paulides BV, mei 2001–heden
– Lid commissie amateurkunst Provincie Noord-Brabant, juni 2018–heden
– Bestuurslid Double A, januari 2020–heden

ARIC CHEN
– Lid Raad van Bestuur, 1 mei 2021–heden
– Algemeen en Artistiek Directeur-bestuurder, 1 mei 2021–heden
– Professor and Director, Curatorial Lab, College of Design & Innovation,  

Tongji University; 2019–August 2021
– Curatorial Director, Design Miami; 2018–November 2021
– Board Member, Fondation d’Enterprise Martell; 2017–Present
– Advisory Council Member, Design Trust; 2013–Present
– Contributing Editor, Design Issues; 2015–June 2021
– Editorial Advisory Board, AD China; 2021–Present
– Art Consultant, Pernod Ricard; 2019–June 2021
 
Tentoonstellingen
– “X is Not a Small Country: Unravelling the Post-Global Era,” Museum of  

Art, Architecture and Technology (maat), Lisbon; 2020–September 2021
– “In-Between: Objects on the Threshold,” Suzhou Garden Art Festival,  

July–October 2021
– “Arata Isozaki,” Power Station of Art (Shanghai); 2021–Present
– “I.M. Pei,” M+ (Hong Kong); 2021–Present

Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
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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 bestuur Stichting CODART 2013- april 2021, april 2021 tot  

heden Lid van het bestuur
– 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

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)
– Voorzitter RvT Grafisch Lyceum Rotterdam, september 2020–heden
– Bestuurslid/penningmeester stichting shoot’n share, 2020–heden

JULIETTE BEKKERING
– Lid Raad van Toezicht, 1 juli 2017–heden
– Architect/directeur bij Juliette Bekkering Architecten (hoofdfunctie),  

2020–heden
– Hoogleraar Architectural Design and Engineering, TU Eindhoven

(hoofdfunctie)
– Gezaghebbend panel architectuur en interieurarchitectuur, 

Universiteit Hasselt

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 Zaisan (voorheen Europechain), april 2019–heden
– Medeoprichter en aandeelhouder EOS.IO Group B.V., april 2018–heden
– Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Voor Je Buurt, januari 2015–heden
– Voorzitter Stichting Under The Blue Surface There Are Not Many People 

That Can Hear You, 2003–heden

77 Raad van Toezicht



73 Raad van Toezicht

WILJA JURG
– Lid Raad van Toezicht, 2 oktober 2019–heden
– Directeur-bestuurder Tetem kunstruimte (hoofdfunctie)
– Directeur Roombeek Cultuurpark educatiecluster, 2015–heden
– Directeur-eigenaar bureau Vormen, januari 2002–heden
– Amsterdams Fonds voor de Kunst adviescommissie BKFNA,

december 2019–heden
– Voorzitter Raad van Toezicht, dEVENTer, september 2020–heden
– Bestuurslid stichting platform BKO, juni 2021-heden
– Bestuurslid en lid Coöperatie Linkeroever, januari 2021-heden

NAAM

J. van Kranendonk
C. van der Woude J
D. Bekkering
J. Sprey
W. Jurg

01 10 2016
15 06 2017
01 07 2017
15 06 2017
01 10 2019

01 10 2020
15 06 2021
01 07 2021
15 06 2021
01 10 2023

01 10 2024
15 06 2025
01 07 2025
15 06 2025
01 10 2027

AANVANG 1STE TERMIJN 2DE TERMIJN

Rooster van aftreden
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Gedurende het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zes keer verga-
derd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De beleidsontwikkeling 
vindt integraal plaats maar kent qua financiering twee onderdelen: de 
ondersteunende opdracht via de BIS-systematiek; en de publiekstaken, 
behoud & beheer en huisvesting via de Erfgoedwet. 

De Raad van Toezicht telde in 2021 vijf leden, waarbij in 2021 drie leden, 
Mevrouw J.D. Bekkering, Dhr. C. van der Woude en Dhr. J. Sprey, zijn 
herbenoemd voor een tweede termijn. Tijdens de bijeenkomsten is onder 
meer goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2020 en aan de begro-
ting 2022 met het daarbij behorende jaarplan. Daarnaast is er stilgestaan 
bij de doorontwikkeling van de organisatie, waarbij het nieuwe functie-
handboek is vastgesteld. Verder zijn de statuten getoetst en waar nodig 
aangepast aan geldende wet- en regelgeving. De nieuwe statuten zijn  
in december 2021 gepasseerd bij de notaris. Ook is er gesproken over 
de nieuwe rol van het insituut binnen de erfgoedwet en de bijbehorende 
visitatie. Naast de vier besluitvormende vergaderingen hebben de Raad 
van Toezicht, de RvB en het MT in mei stilgestaan bij de verschillende 
onderwerpen die verband houden met meerstemmigheid. In december 
is er een afzonderlijke vergadering gewijd aan de ontwikkelingen van het 
project Zoöp en de stappen rondom de verkenning tot overgang naar  
de Museum-cao. 

De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht zal in februari 2022 
onder begeleiding van een externe expert plaatsvinden. De Raad van 
Toezicht is zich bewust van mogelijke vormen van belangen- verstrengeling 
en jaarlijks worden dan ook doelbewust de verschillende nevenfuncties van 
leden van de Raden van Toezicht en Bestuur in het bestuursverslag ge-
expliciteerd. De Raad van Toezicht bespreekt het onderwerp ook binnen 
het eigen gremium en met de Raad van Bestuur. 

Ter voorbereiding van vergaderingen van de Raad van Toezicht is de 
audit- commissie aanvullend viermaal samengekomen met de Zakelijk 
Directeur en de Financial Controller. Tijdens deze bijeenkomsten is onder 
meer gesproken over de kwartaalrapportages, de begrotingen 2021 en 

Terugblik 2021 vanuit de Raad van Toezicht
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2022, bankzaken, budgetverschuivingen, online- en ict diensten en  
de herziening van het MJOP.

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.

De Remuneratiecommissie heeft in begin 2022 evaluatiegesprekken  
gevoerd met beide bestuurders. De Raad van Toezicht beoogt met  
de bestuurders een langetermijnrelatie aan te gaan. De beloning van  
de bestuurders is gerelateerd aan kennis en ervaring. 

Het afscheid van Guus Beumer was een markant moment voor de organi-
satie. Hij bereikte dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd en legde vanaf 
mei 2021 zijn taken als Algemeen en Artistiek directeur-bestuurder neer.  
In de zomer is er op een feestelijke manier afscheid genomen in de tuin 
van Huis Sonneveld. Via deze weg willen we Guus Beumer nogmaals  
bedanken voor zijn betrokkenheid de afgelopen jaren.  
 
Na een zorgvuldige wervingsprocedure met een selectie- en een advies-
commissie is gekozen voor Aric Chen als nieuwe Algemeen en Artistiek 
directeur-bestuurder vanaf september 2021. Aric Chen’s internationale 
netwerk en zijn ervaring met het werken in complexe presentatie- en erf-
goedinstellingen sluiten goed aan op het profiel van Het Nieuwe Instituut. 
In 2021 is er een veelbelovende start gemaakt en de Raad van Toezicht 
kijkt uit naar de verdere samenwerking.

Tot slot wil de Raad van Toezicht haar waardering uitspreken voor de  
inzet en betrokkenheid van de gehele organisatie gedurende het uitzon-
derlijke jaar. De Raad van Toezicht kijkt uit naar de totstandkoming van  
de bijzondere projecten in 2022.
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Balans per 31 december 2021
Categoriale exploitatierekening
Personeel en vrijwilligers 
Categoriale en functionele exploitatierekening 2021 
Kasstroomoverzicht
Algemene toelichting
Toelichting op de balans per 31 december 2021 
Toelichting op de categoriale exploitatierekening 2021
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Balans per 31 december 2021

Na resultaatbestemming, bedragen in euro

Vaste Activa
1 Immateriële vaste activa
2 Materiële vaste activa
Totale vaste activa

Vlottende Activa
3 Vorderingen
4 Liquide middelen
Totale vlottende activa

TOTALE ACTIVA

Passiva

Eigen Vermogen
1 Algemene Reserve
2 Bestemmingsreserve
3 Bestemmingsfonds OCW AD
Totale eigen vermogen

Voorzieningen
4 Groot onderhoud gebouwen en installaties
5 Overige voorzieningen
Totale voorzieningen

6 Langlopende schulden
7 Kortlopende schulden

TOTALE PASSIVA

2021 2020

 

67.764 
3.451.989 
3.519.753 

755.027 
9.453.284 

10.208.311 

13.728.064 

748.041 
1.261.520 
6.099.627
8.109.188 

1.137.231 
149.666

1.286.897 

1.930.000 
2.401.979 

13.728.064 

-   
 3.552.717 
3.552.717 

 1.115.055 
 10.447.058 
11.562.113 

15.114.830 

877.815 
1.162.174 

 7.733.722
 9.773.711 

912.231 
125.933

1.038.164 

2.070.000 
2.232.955 

 
15.114.830 
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Categoriale exploitatierekening 2021

Bedragen in euro

werkelijk 2020

94.879 
14.737 

109.616 
4.100 

187.891 
191.991 
301.607 
119.025 
10.664 

 
10.000 

253.423 
274.087 
694.720 

6.304.940 
614.841 

2.788.934 
0 

9.708.715 
365.533 

10.074.248 
373.929 

10.448.177 

11.142.897 

begroting 2021

Eigen inkomsten
Kaartverkoop
Overige publieksinkomsten
Totaal Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige directe inkomsten
Totaal overige directe inkomsten
Totaal Directe inkomsten
Indirecte inkomsten
Private middelen – particulieren 

incl. vriendenverenigingen
Private middelen – private fondsen
Private middelen – goede doelenloterijen
Totaal bijdragen uit private middelen
Totaal eigen inkomsten

Subsidies
OCW: Publieksactiviteiten
OCW: Huisvesting
OCW: Collectiebeheer
OCW: niet zijnde publiek, collectie en

huisvestingssubsidie
Totaal structureel OCW
Totaal structureel publieke subsidie overig
Totaal structurele subsidies
Incidentele publieke subsidies
Totaal subsidies

TOTALE BATEN

werkelijk 2021

136.384 
3.738 

140.122 
34.650 

308.363 
343.013 
483.135 

0 
9.873 

 0 
238.315 
248.188 
731.323 

5.464.443 
627.526 

2.741.350 
1.387.277 

10.220.596 
663.077 

10.883.673 
352.792 

11.236.465 

11.967.788 

200.000 
15.000 

215.000 
130.000 
175.000 
305.000 
520.000 

76.000 
15.000 

 
0 

185.000 
200.000 
796.000 

5.353.917 
614.841 

2.685.934 
1.625.000 

10.279.692 
480.385 

10.760.077 
100.000 

10.860.077 

11.656.077 

Baten
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begroting 2021

1 Personeelslasten
2 Huisvestingslasten
3 Afschrijvingen
4 Overige lasten

TOTALE LASTEN

5 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

6 Saldo rentebaten / -lasten

EXPLOITATIERESULTAAT

Resultaatbestemming:
Dekking Architectuur Dichterbij
Bestemmingsreserves

Genormaliseerd resultaat
naar:
Bestemmingsfonds OCW
Algemene Reserve

werkelijk 2021 werkelijk 2020

7.597.688 
963.885 
412.514 

4.583.788 

13.557.875 

-1.590.087

-74.401

-1.664.487

1.634.060 
-99.347

-129.774

0 
129.774 

0 

7.252.570 
829.601
381.014

5.445.672 

13.908.857 

-2.252.780

-98.000

-2.350.780

2.181.972 
168.808 

0 

0 
0 

0 

7.622.754 
895.927 
424.825 

4.260.098 

13.203.604 

-2.060.707

-96.831

-2.157.538

2.107.487 
149.678 

99.627 

-383.657
284.030 

0 

Lasten
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Onder ingehuurde zelfstandigen/freelancers in bovenstaand overzicht 
wordt alle inhuur van zelfstandigen verantwoord. Dat is inclusief de  
uitvoering van opdrachten en advisering. Dit is een ruimere definitie van 
inhuur dan volgens het overzicht dat in het jaarverslag is opgenomen.  
In het jaarverslag worden alleen freelancers meegenomen die werkzaam 
zijn op functies die in het functieboek vermeld worden.

Personeel en vrijwilligers

aantal fte/uren

Uren werkweek FTE
Werknemers in vaste dienst 

(onbepaalde tijd)
Werknemers in tijdelijke dienst 

(bepaalde tijd)
Ingehuurde zelfstandigen/freelancers

Overige werkzame personen
Stagiaires
Vrijwilligers

aantal pers2020 bedrag

-
67

45

85

5
1

40,0
58,4

34,6

14,1

2,7
0,1

-
4.151.076

1.965.898

1.325.627

8.259
-

aantal fte/uren

Uren werkweek FTE
Werknemers in vaste dienst 

(onbepaalde tijd)
Werknemers in tijdelijke dienst 

(bepaalde tijd)
Ingehuurde zelfstandigen/freelancers

Overige werkzame personen
Stagiaires
Vrijwilligers

aantal pers2021 bedrag

-
69

40

71

10
1

40,0
60,1

29,4

11,7

6,3
0,1

-
4.295.804

1.776.819

1.181.415

21.777
-
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Categoriale en functionele exploitatierekening 2021

Bedragen in euro

publieks-
activiteiten

Eigen inkomsten
Kaartverkoop
Overige publieksinkomsten
Totaal Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige directe inkomsten
Totaal overige directe inkomsten
Totaal Directe inkomsten
Indirecte inkomsten
Private middelen – particulieren 

incl. vriendenverenigingen
Private middelen – bedrijven
Private middelen – private fondsen
Private middelen – goede doelenloterijen
Totaal bijdragen uit private middelen
Totaal eigen inkomsten

Subsidies
OCW: Publieksactiviteiten
OCW: Huisvesting
OCW: Collectiebeheer
OCW: niet zijnde publiek, collectie en 

huisvestingssubsidie
Totaal structureel OCW
Totaal structureel publieke subsidie overig
Totaal structurele subsidies
Incidentele publieke subsidies
Totaal subsidies

TOTALE BATEN

werkelijk 
2021

Collectie-
beheer

Architectuur
Dichterbij

algemeen 
beheer

136.384 
3.738 

140.122 
34.650 

308.363 
343.013 
483.135 

0 
9.873 

0 

0 
238.315 
248.188 
731.323 

5.464.443 
627.526 

2.741.350 
1.387.277 

10.220.596 
663.077 

10.883.673 
352.792 

11.236.465 

11.967.788

136.359 
0 

136.359 
34.650 

230.432 
265.083 
401.442 

0 
9.873 

0 

0 
238.315 
248.188 
649.630 

5.464.443 
0 
0 

1.387.277 

6.851.720 
663.077 

7.514.797 
267.053 

7.781.850 

8.431.480 

25 
3.738 
3.763 

0 
77.930 
77.930 
81.693 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

81.693 

0 
627.526 

2.741.350 
0 

3.368.876 
0 

3.368.876 
85.739 

3.454.615 

3.536.308 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

Baten
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publieks-
activiteiten

Personeelslasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Overige lasten

TOTALE LASTEN

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

Saldo rentebaten / -lasten

EXPLOITATIERESULTAAT

Resultaatbestemming:
Dekking Architectuur Dichterbij
Bestemmingsreserves

Genormaliseerd resultaat
naar:
Algemene Reserve

werkelijk 
2021

Collectie-
beheer

Architectuur
Dichterbij

algemeen 
beheer

7.597.688 
963.885 
412.514 

4.583.788 

13.557.875 

-1.590.087

-74.401

-1.664.487

1.634.060 
-99.347

-129.774

129.774 

0

4.546.446 
657.136 
281.235 

3.199.579 

8.684.396 

-252.916

-50.722

-303.638

0 
-106.516

-410.154

410.153 

0 

2.127.270 
306.749 
131.279 
674.121 

3.239.419 

296.889 

-23.679

273.210 

0 
7.169

 
280.379 

-280.379

0 

923.973 
0 
0 

710.087 

1.634.060 

-1.634.060

0 

-1.634.060

1.634.060 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

Lasten

Lasten
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Toelichting op de functionele indeling

Het Nieuwe Instituut verantwoordt de winst- en verliesrekening conform 
de in het Handboek verantwoording instellingen Erfgoedwetsubsidies 
2021–2024 van het ministerie van OCW voorgeschreven categorieën 
Publieksactiviteiten, Collectiebeheer en Algemeen Beheer.

Om inzicht te bieden in de bestedingen van de extra Erfgoedwetsubsi-
die ontvangen voor Architectuur Dichterbij is na afstemming met OCW 
een extra categorie ‘Architectuur Dichterbij’ toegevoegd. In lijn met vorig 
jaar wordt voor de verdeling van organisatie-brede lasten over de cate-
gorieën een verdeelsleutel gebruikt. De verdeelsleutel betreft de organi-
satieonderdelen van Het Nieuwe Instituut die dienstbaar zijn aan zowel 
publieksactiviteiten als collectiebeheer: Raad van Bestuur, HR, Finance, 
Bedrijfsvoering, ICT, Facilitaire zaken, Marketing & Communicatie. De 
verdeelsleutel is vastgesteld op basis van de verhouding van de reguliere 
subsidies en staat weergegeven in onderstaande tabel. 

Publieksactiviteiten
Onder publieksactiviteiten vallen de afdelingen die in het bijzonder
uit de BIS-gelden en de subsidie Erfgoed publiek worden gefinancierd: 
Programma, Marketing & Communicatie, Productie, Agentschap en 
Research.

Collectiebeheer
Naast collectiebeheer kent de afdeling Collectie 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 overeenkom-
stig verwerkt in de winstverdeling en zijn toegevoegd aan de betreffende 
reserves en fondsen in het eigen vermogen.

verdeling 2021

Publieksactiviteiten
Subsidie Erfgoed publiek
Subside BIS

Collectiebeheer
OCW: Erfgoedwet onderdeel 

collectiebeheer
OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting

werkelijk 2021 verdeling 2020

5.464.443
1.752.575
7.217.018

2.741.350

627.526
3.368.876

68,18%

31,82%

67,53%

32,47%

Verdeelsleutel
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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 beheerskos-
ten betreffen met name de personeelslasten directie, Bedrijfsbureau (BB), 
HR en Finance. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Publieks-
activiteiten

HR, Finance, RvB en BB
Kantoorkosten bedrijfsbureau

TOTAAL ALGEMEEN BEHEER

2021
Collectie-

beheer

1.561.389 
127.142 

1.688.531 

1.064.489 
86.680 

1.151.169 

496.899 
40.462 

537.361 

Algemene beheerskosten
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Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Afschrijvingen materiële vaste activa
Mutatie voorzieningen
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Subtotaal

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa/gebouw
Subtotaal

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing uit langlopende schulden
Vrijval investeringssubsidies
Subtotaal

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen begin boekjaar
Liquide middelen einde boekjaar
Mutatie liquide middelen

Verschil

2021 2020

-1.664.487
438.627 
248.695 
360.028 
169.024 

-448.113

-67.764
-337.897
-405.661

-80.000
-60.000

-140.000

-993.774

10.447.058 
9.453.284
-993.774

0 

-2.157.538
424.825 
216.294 
160.084 
198.147 

-1.158.188

0 
-154.561
-154.561

-80.000
0 

-80.000

-1.392.749

11.839.807 
10.447.058
-1.392.749

0 
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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 waar-
dering voor architectuur, vormgeving en nieuwe media en het versterken 
van de wisselwerking tussen die disciplines en al hetgeen met voren-
staande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

 Algemeen
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepa-
lingen en het Handboek verantwoording instellingen Erfgoedwetsubsidie 
2021–2024. Deze jaarrekening bevat uitsluitend informatie over de rap-
porterende rechtspersoon.

De jaarrekening is opgesteld in euro. Voor de begroting zijn de bij 
het ministerie van OCW ingediende en goedgekeurde cijfers gehanteerd. 
De jaarrekening is opgemaakt op 23 maart 2022.

Het uitbreken van het Covid-19 virus en de preventieve maatregelen ge-
nomen door de overheid hebben ook in 2021 de nodige effecten gehad. 
Voor Het Nieuwe Instituut hadden de maatregelen nadelige invloed op de 
publieksinkomsten, de voortgang van werkzaamheden en de prestatiecij-
fers. Het ministerie van OCW heeft bevestigd dat ook voor 2021 coulant 
met de prestatiecijfers zal worden omgegaan. Het Nieuwe Instituut heeft 
ondanks de impact geen gebruik kunnen maken van de coronagerela-
teerde steunmaatregelen. Hoewel de ontwikkelingen op dit moment nog 
onzeker zijn en onderhevig aan veranderingen, is het bestuur is van me-
ning dat Het Nieuwe Instituut door de wijze van financiering en de vermo-
genspositie de gezondheidscrisis kan doorstaan.

 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen 

Algemene toelichting
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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:
– 20-25 jaar  gebouw en educatiepaviljoen;
– 10 jaar  koelmachine en brandmeldinstallatie;
– 10 jaar   interne verbouwingen, maquettedepot, inventarissen  
   en fietsenstalling;
– 5 jaar  overige materiële vaste activa hard- en software.

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

De kosten voor herstel en groot onderhoud worden ten laste van de voor-
ziening groot onderhoud gebracht, gebaseerd op een in 2020 herzien 
meerjarenplan groot onderhoud. Buiten gebruik gestelde materiële vaste 
activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde dan wel de lagere op-
brengstwaarde.

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 voort-
vloeien uit desinvestering worden in de exploitatierekening verwerkt.

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

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 
rentebaten. 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 ver-
plichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.
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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 voor-
ziening groot onderhoud gebracht. De voorziening ter gelijkmatige ver-
deling 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 vijfentwin-
tig of veertig jaar in dienst zijn, maken bij het bereiken van elk van deze 
jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contan-
te waarde van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

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. De voorzieningen worden gewaardeerd te-
gen nominale waarde.

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

Investeringssubsidies voor het gebouw en het educatiepaviljoen zijn ver-
antwoord onder de langlopende schulden met als sub-post investerings-
subsidie. Deze post valt vrij via de exploitatierekening, gelijklopend met 
de afschrijvingstermijn van de investering en wordt opgenomen onder de 
baten.
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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 exploitatiereke-
ning opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden 
opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief 
of financiële verplichting bij de eerste verwerking in de balans wordt op-
genomen 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 aflossingsbe-
drag en verminderd met eventuele afboekingen wegens bijzondere waar-
deverminderingen 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 do-
cumentatie per individuele hedge-relatie.

De stichting documenteert het volgende:
– Documentatie van de algemene hedge-strategie, hoe de hedge-

relaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting 
aangaande de effectiviteit van deze hedge-relaties;

– Documentatie van de in het soort hedge-relatie betrokken  
hedge-instrumenten en afgedekte posities.

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge-accounting 
voldoen, worden als volgt verantwoord.
De waardering van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte post 
en is als volgt:

– Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, 
wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd;
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– 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 tegen- 
gestelde 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 toege-
past, worden de hiermee samenhangende nog niet in het resultaat ver-
werkte 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.
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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 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 transactie naar verwachting niet meer plaats-
vindt wordt het hiermee samenhangende cumulatieve 
resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin 
de hedge effectief was buiten de exploitatierekening of
off-balance was gehouden, naar de exploitatierekening 
overgebracht.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Baten
Subsidieopbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin het subsidie-
bedrag ontvangen is. Niet uitgegeven subsidies worden via de winstbe-
stemming toegevoegd aan 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 waar-
voor 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 pensioenregeling van 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dit pensioenfonds is een bedrijfstakpen-
sioenfonds met een toegezegde pensioenregeling (multi-employer de-
fined benefit-regeling). Gezien het feit dat de pensioenregeling een mul-
ti-employer regeling betreft, is de pensioenregeling als een toegezegde 
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bijdrage (defined contribution-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 overlo-
pende 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 2021 106,6% (2020 92,6%).

Lasten
Lasten worden verwerkt in de periode waarop de lasten betrekking heb-
ben. Eventueel te verwachten verliezen op ‘overlopende projecten’ wor-
den voorzien in de periode waarin de verliezen worden vastgesteld.

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

Grondslagen bij het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De 
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, 
met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maan-
den. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen 
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële 
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarden van 
de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van ba-
lansposten verantwoord.
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Activa

I   Immateriële vaste activa
 

In 2021 is geïnvesteerd in een nieuwe website (€ 47.000) en een nieuw 
CRM-systeem (€ 21.000). Beide investeringen zullen in 2022 in gebruik 
genomen worden en vanaf dat jaar worden afgeschreven.

II   Materiële vaste activa

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Maquette-
depot

Stand per 1 jan 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 

1 jan 2021

Mutaties in 2021
Investeringen
Desinvesteringen 

aanschafwaarde
Desinvesteringen 

cum. afschrijvingen
Afschrijvingen
Totaal 

Stand per 31 dec 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 

31 dec 2021

Gebouw
Educatie-
paviljoen TOTAAL

Inventaris 
en inrichting

Andere vaste  
bedrijfs-

middelen

16.054.511 
-15.640.605

413.906 

0 
0 

0 

-52.017
-52.017

16.054.511 
-15.692.622

361.889 

464.312 
-464.312

0 

0 
0 

0 

0 
0 

464.312 
-464.312

0 

4.054.122 
-1.540.567
2.513.555 

0 
0 

0
 

-162.165
-162.165

4.054.122 
-1.702.732
2.351.390 

3.172.992 
-2.547.736

625.256 

129.015 
0 

0 

-198.335
-69.320

3.302.007 
-2.746.071

555.936 

58.798 
-58.798

0 

208.884 
0 

0
 

-26.110
182.774 

267.682 
-84.908

182.774 

23.804.735 
-20.252.018

3.552.717 

337.899 
0 

0
 

-438.627
-100.728

24.142.634 
-20.690.645

3.451.989 
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Onder andere vaste bedrijfsmiddelen zijn de kosten van twee vaste ten-
toonstellingen meegenomen, namelijk Het Ontwerp van het Sociale voor 
€138.000 en Gallery 1 voor €71.000. Deze tentoonstellingen worden in 
4 jaar afgeschreven.

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

Het in bovenstaand overzicht opgenomen bedrag van de afschrijvingen 
in 2021 (€ 438.627) wijkt af van het bedrag dat onder afschrijvingen in 
de exploitatierekening is opgenomen (€ 412.514). Het verschil betreft 
de afschrijvingen op de tentoonstellingen. De afschrijving hiervan wordt 
geboekt onder de afdelingskosten van de afdeling Programma.

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

In 2018, 2019 en een deel van 2020 zijn 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 2021 wordt een 
bedrag van € 87.794 onttrokken aan de bestemmingsreserve, samen met 
de onttrekking van de afschrijvingslasten educatiepaviljoen ad. € 102.165.

Gedurende 2020 is besloten dat voor de afschrijving van de investeringen 
in de rest van dat jaar en latere jaren geen bestemmingsreserve meer zal 
worden gevormd. 

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.
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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. Van 
het subsidiebedrag is een bedrag van € 5.500.000 ontvangen in 2018 en 
een bedrag van € 5.500.000 in 2019.

Van het totale banksaldo is per 31 december 2021 in het kader van 
Schatkistbankieren een bedrag van € 9.290.198 ondergebracht bij het 
ministerie van Financiën. Dit bedrag is direct opeisbaar met een daglimiet 
van € 1.000.000.

Debiteuren

Belastingen (btw)

Overlopende activa
Waarborgsommen
Vooruitontvangen kosten
Nog te ontvangen posten en overlopende activa
Subtotaal

Te ontvangen subsidies en bijdragen van derden
St. Mondriaan Fonds
BankGiro Loterij
Overige
Subtotaal

TOTAAL VORDERINGEN

2021 2020

23.359

359.094

37.552
110.365

13.618
161.535

0
200.000

11.039
211.039

755.027

38.352

334.836

63.275
252.344

6.248
321.867

220.000
200.000

0
420.000

1.115.055

III   Vorderingen

Banken
Kassen

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

2021 2020

9.452.360
924

9.453.284

10.445.815
1.243

10.447.058

IV   Liquide middelen
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Passiva

Bestemmingsfonds OCW Architectuur Dichterbij
In opdracht van het ministerie van OCW is het Bestemmingsfonds OCW 
Architectuur Dichterbij gevormd. In dit bestemmingsfonds is de ontvangen 
subsidie van €11.000.000 opgenomen. Het bestemmingsfonds dient ter 
dekking van de gemaakte kosten van Architectuur Dichterbij. 

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

Voor de investeringen die zijn gedaan in 2018, 2019 en deels 2020 is 
een bestemmingsreserve gevormd. In 2021 is de afschrijvingslast van € 
87.749 vrijgevallen uit dit deel van de bestemmingsreserves.

In 2020 is een bestemmingsreserve van €10.000 gevormd voor de door-
ontwikkeling van de organisatie. Dit bedrag is bestemd voor het ontwik-
kelen van een functieboek, waarvan de werkzaamheden in 2020 zijn 
gestart. Deze bestemmingsreserve is in 2021 besteed.

In 2020 is een bestemmingsreserve gevormd van € 25.000 voor de uit-
gave van Het Boek. Voorbereidingen van Het Boek zijn in 2020 gestart. 
Deze bestemmingsreserve is in 2021 besteed.

In 2021 is een bestemmingsreserve van € 115.411 gevormd voor het pro-
ject Het Podium. Dit project zou in 2021 worden uitgevoerd en was voor 
dat jaar gebudgetteerd. Door middel van de bestemmingsreserve is het 
budget in 2022 te besteden.

In 2021 was een bedrag gebudgetteerd voor online content. Omdat de 
vernieuwde website in 2022 live gaat is er voor het niet bestede budget 
van € 31.000 een bestemmingsreserve gevormd. Dit bedrag zal in 2022 
worden besteed.

Resultaat-
bestemming

Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds OCW 

Architectuur Dichterbij

Stand per 1 jan 2021
Stand per

31 dec 2021

877.815
1.162.173
7.733.722

9.773.710

-129.774
99.347

-1.634.095

-1.664.522

748.041
1.261.520
6.099.627

8.109.188

I-III   Eigen vermogen
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In 2021 was tevens een bedrag gebudgetteerd voor het project hybride 
werken. Voor het bedrag dat hiervan in 2021 niet is besteed (€ 34.000) 
is een bestemmingsreserve gevormd. Dit bedrag zal in 2022 worden 
besteed.

HNI is voornemens om in 2022 over te gaan naar de Museum CAO. 
Deze overgang leidt tot een kostenstijging die in deze beleidsperiode 
door verschillende maatregelen zal worden opgevangen. Met OVW is 
afgestemd dat er in 2021 een bestemmingsreserve van €144.000 wordt 
gevormd om de kostenstijging in 2022 deels op te vangen. Het bedrag 
is gebaseerd op de looncomponent van de indexatie van de subsidies.

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 op-
nieuw herzien en vervolgens besproken met het ministerie van OCW. Op 
basis van dit plan is de dotatie in 2021 verhoogd naar € 225.000. Bij de 
herziening is nog geen rekening gehouden met de impact van de energie-
transitie. 

In het MJOP wordt geen rekening gehouden met indexatie, in plaats 
daarvan wordt bij iedere herijking het prijspeil getoetst aan een referentie-
bestand van een externe partij.

In 2021 heeft geen groot onderhoud plaatsgehad. De redenen hiervoor 
zijn met name de invloed van Covid-19 op te verrichten werkzaamheden 
en personele wisselingen binnen de facilitaire afdeling. Voor 2022 en 
latere jaren zal er een inhaalslag op het groot onderhoud plaatsvinden, 
waardoor dit geen invloed heeft op de hoogte van de voorziening voor 
groot onderhoud.

Stand per 1 januari
Toegevoegd
Besteed
Stand per 31 december

2021 2020

912.231
225.000

0
1.137.231

752.452
205.000
-45.221
912.231

IV   Voorzieningen – Groot onderhoud
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Jubilea
Op basis van het jubileumgratificatiebeleid is een voorziening voor toe-
komstige 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 waar-
de van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

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 2020 gevormde voorziening ten behoeve van verwachtte af-
vloeiingskosten is € 60.610 uitbetaald. De toevoeging is gebaseerd op de 
herberekening van de voorziening in 2021.

Jubilea
Stand per 1 januari
Toegevoegd
Besteed
Vrijval
Stand per 31 december

Langdurig zieken
Stand per 1 januari
Toegevoegd
Besteed
Vrijval
Stand per 31 december

TOTAAL OVERIGE VOORZIENINGEN

2021 2020

32.415
3.051

0

35.466

93.518
81.293
-60.611

114.200

149.666

30.723
3.552
-1.860

32.415

38.695
63.701
-8.878

93.518

125.933

V   Overige Voorzieningen
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ABN AMRO Bank N.V. – hypothecaire lening
In november 2006 is ten behoeve van de nieuwbouw van het educa-
tiepaviljoen een hypothecaire lening verstrekt voor een bedrag van € 
2.500.000. De bank heeft hiervoor het pandrecht voor het gebouw (Mu-
seumpark 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 2021 ad 
€ 80.000 is onder de kortlopende schulden gerubriceerd. De schuld lan-
ger dan vijf jaar bedraagt € 660.000 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 Rotter-
dam in 2011 een subsidie toegekend van € 1.500.000. Deze post valt vrij 
via de exploitatierekening ter dekking van de afschrijvingskosten, gelijklo-
pend aan de afschrijvingstermijn van de investering (25 jaar). De vrijval in 
2021 bedraagt € 60.000.

Leningen
Hypothecaire lening per 1 januari
Aflossing
Hypothecaire lening per 31 december

Educatiepaviljoen
Stand per 1 januari
Vrijval
Stand mer 31 december

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN > 1 JAAR

2021 2020

1.140.000
-80.000

1.060.000

930.000
-60.000
870.000

1.930.000

1.220.000
-80.000

1.140.000

990.000
-60.000

930.000

2.070.000

VI   Langlopende schulden
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Crediteuren

Belastingen & sociale lasten

Pensioenen

Kortlopende aflossingsverplichting Hypothecaire lening

Overlopende passiva
Waarborgsommen
Te betalen personeelskosten
Te betalen kosten
Overige overlopende passiva
Subtotaal overlopende passiva

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

2021 2020

602.749

221.354

1.318

80.000

9.030
429.762
227.153
830.612

1.496.557

2.401.979

409.688

195.950

71.302

80.000

8.990
409.981
198.569
858.475

1.476.015

2.232.955

VII   Kortlopende schulden
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De betreffende subsidiestromen worden toegelicht onder de baten.

Biënnale Venetië
Marktverruiming
Internationaal Bezoekers Programma
Subtotaal ICB

OCW vervanging dak
Subtotaal huisvesting

Metamorfoze
Landschapsarchieven
NDE Netwerk
Subtotaal collectiebeheer

Set Stage Screen
Venetië bijdrage Gemeente Amsterdam
IADD ’19 inventarisatie archieven
NADD
Crossovers
Internationalisering
Triënnale Milaan
Talentontwikkeling & Regionalisering
Rotterdam for Real
Subtotaal Agentschap

Diverse bedragen

TOTAAL

2021 2020

0
43.046
28.490
71.536

280.000
280.000

0
0
0
0

0
0
0

266.988
14.358
60.468
89.278
23.484

0
454.576

24.500

830.612

216.884
115.058

31.913
363.855

280.000
280.000

55.605
11.682
22.350
89.636

12.243
63.518
10.098

0
0
0
0
0

28.410
114.268

10.716

858.475

Specificatie overige overlopende passiva

107 Jaarrekening



Niet in de balans opgenomen rechten 

De rechten tot en met 2024 zijn het totaal van de door het ministerie 
van OCW toegezegde structurele subsidies 2021–2024 en de toegezegde 
Erfgoedsubsidie voor 2021.

BIS 2021–2024
ICB 2021–2024
Erfgoed – Collectiebeheer 2021-2024
Erfgoed Huisvesting 2021-2024
Publieksactiviteiten
Publieksactiviteiten aanvullend

Tot 1 jaar 2–5 jaar

1.752.575 
370.758 

2.741.382 
627.494 

5.464.443 
0 

10.956.652 

3.505.150 
741.516 

0 
0 

10.928.886 
0 

15.175.552 
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Onderstaande tabel geeft de opbouw van de toekomstige subsidierechten 
weer.

Opbouw toekomstige subsidierechten

Toekomstige rechten tot 1 jaar: € 10.956.652
Toekomstige rechten 2 tot 5 jaar: € 15.175.552

BankGiro Loterij
Voor de periode 2018–2022 is een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 toe-
gezegd. De bedragen zijn inzetbaar voor grote presentaties. Het Nieuwe 
Instituut ontvangt de periodieke bijdrage telkens in het begin van het 
daaropvolgende jaar. 

Toekomstige rechten tot 1 jaar: € 200.000.
Toekomstige rechten 2 tot 5 jaar: 0.

2021

BIS 2021–2024
Loon- en prijsbijstelling 2021
Loon- en prijsbijstelling 2022
Loon- en prijsbijstelling 2023

Erfgoed – Collectiebeheer
Loon- en prijsbijstelling 2021
Loon- en prijsbijstelling 2022
Loon- en prijsbijstelling 2023

Erfgoed – Huisvesting
Loon- en prijsbijstelling 2021
Loon- en prijsbijstelling 2022
Loon- en prijsbijstelling 2023

Publieksactiviteiten
Loon- en prijsbijstelling 2021
Loon- en prijsbijstelling 2022
Loon- en prijsbijstelling 2023

Publieksactiviteiten aanvullend

Projectsubsidie – ICB OCW 
Projectsubsidie – ICB BuZa

2022 TOTAAL2023 2024

1.717.127
35.448

0

1.752.575

2.685.934
55.448

0
0

2.741.382

614.841
12.653

0
0

627.494

5.353.917
110.526

0
0

5.464.443

17.500

263.500
107.258
370.758

10.974.152

1.717.127
35.448

0

1.752.575

2.685.934
55.448

0
0

2.741.382

614.841
12.653

0
0

627.494

5.353.917
110.526

0
0

5.464.443

0

263.500
107.258
370.758

10.956.652

1.717.127
35.448

0

1.752.575

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5.353.917
110.526

0
0

5.464.443

0

263.500
107.258
370.758

7.587.776

1.717.127
35.448

0

1.752.575

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5.353.917
110.526

0
0

5.464.443

0

263.500
107.258
370.758

7.587.776

6.868.508
141.792

0
0

7.010.300

5.371.868
110.896

0
0

5.482.764

1.229.682
25.306

0
0

1.254.988

21.415.668
442.104

0
0

21.857.772

17.500

1.054.000
429.032

1.483.032

37.106.356
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Eind 2021 zijn de volgende verplichtingen en overige rechten 
van toepassing.

Het contract voor de verhuur van de boekwinkelruimte is voor onbepaal-
de tijd. Vanuit voorzichtigheidsprincipe is gekozen voor presentatie van 
toekomstige rechten van maximaal 5 jaar.

Rente- en kasstroomrisico

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

In 2010 is conform de aangegane verplichting in de financieringsovereen-
komst een Interest Rate Swap (IRS) contract gesloten met als ingangs-
datum 1 januari 2011. Dit IRS-contract dekt volledig het renterisico van de 
stichting af en vormt daarmee een effectieve hedge. 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 Swap contract per 31 december 2021 bedraagt 
€ 368.761 (2020: € 476.878).

Ingangsdatum

Huur- en leaseverplichtingen
Huur Schiehal A, Open Maquettedepot
Huur printers en scanners 

– diverse looptijden
Onderhoudsverplichtingen 
Abonnementen en verzekeringen

Toekomstige rechten
Verhuur van boekwinkelruimte
Verhuur van Westkop
Verhuur van Het Nieuwe Café
Verhuur vast/flex werkplekken 

Workspace

Einddatum 6–10 jaartot 1 jaar 2–5 jaar

1/1/09
1/1/16

10/1/18
1/1/21

7/1/11
6/1/19
9/1/21

12/1/17

12/31/28
9/1/23

3/31/22
12/31/22

7/1/26
5/30/24
8/31/26
divers

50.960
3.868

29.626
5.142

15.747
24.600
45.000
3.550

254.800
655

0
0

55.115
0

220.000
0

50.960
0

0
0

0
0

0
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Onderstaande tabellen geven inzicht in de opbouw van de baten en las-
ten, vergeleken met de resultaten van 2020 en met de begroting 2021. De 
begroting is onderdeel van de in 2020 opgestelde vierjarige begroting en 
het daaraan verbonden Beleidsplan 2021–2024 ingediend bij het ministe-
rie van OCW. De in 2020 op hoofdlijnen opgestelde begroting voor 2021 
wijkt als gevolg van actuele ontwikkelingen op enkele onderdelen af van 
de werkelijke cijfers. De toelichting zal daarom vooral gericht zijn op de 
vergelijkende cijfers uit 2020. Jaarlijks speelt Het Nieuwe Instituut bin-
nen het afgesproken beleid in op de maatschappelijk relevante thema’s 
binnen architectuur, design en digitale cultuur. Tijdens de beleidsperiode 
2021–2024 wordt op de totale begroting gestuurd.

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

Toelichting op de categoriale exploitatierekening 2021
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Baten

Als gevolg van de verplichte sluiting in verband met de uitbraak van het 
Covid-19 virus zijn de publieksinkomsten in 2021 fors lager dan begroot. 
Ten opzichte van 2020 is wel een verbetering te zien.

In 2020 is een aantal geoormerkte budgetten voor een bedrag van 
€ 51.000 niet besteed en naar de overlopende passiva geboekt. In 2021 
zijn deze projecten afgerond en zijn de bedragen vrijgevallen.

begroting 2021

Commerciële verhuur/retail
Doorberekende personeelslasten
Doorberekende materiële beheerlasten
Fotowerk/scans erfgoed
Doorberekende lasten projecten 

en bruikleen
Overige

Naar overlopende passiva
- Landschapsarchieven
- Art on Display
- Set Stage Screen
- NDE
- Architecture of Appropriation
- Publicatie

TOTAAL OVERIGE DIRECTE 
INKOMSTEN

werkelijk 20215   Overige directe inkomsten werkelijk 2020

91.324
21.927
17.909
10.096

160.983

6.124
308.363

0
0
0
0
0
0
0

308.363

61.250
54.250
10.500
5.250

43.750

0
175.000

0
0
0
0
0
0
0

175.000

82.793
73.586
12.960
6.693

62.850

238.882

-11.682
-1.000

-12.243
-22.350

-2.549
-1.168

-50.991

187.891

begroting 2021

Entreegelden museum
Entreegelden Huis Sonneveld
Educatie
Rondleidingen en workshops

TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN
BINNENLAND

werkelijk 20213   Publieksinkomsten binnenland werkelijk 2020

107.027
20.241
11.790
1.064

140.122

168.000
42.000

0
5.000

215.000

74.567
16.510
14.737
3.802

109.616
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De doorberekende personeelslasten zijn € 52.000 lager dan begroot. 
De voornaamste reden is het feit dat de doorbelasting aan Stichting 
Archiprix lager is wegens een kleiner dienstverband van de betreffende 
medewerker.

De doorberekende lasten projecten en bruikleen zijn fors hoger dan in 
2020. Dat wordt deels verklaard door de vrijval van overlopende passiva. 
Daarnaast is hier een bedrag van € 54.000 gefactureerd voor het project 
New Material Award. Verder staat op deze post een sponsorbijdrage van 
€ 16.000 voor de tentoonstelling Het Ontwerp van het Sociale geboekt. 

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

Over 2021 ontvangt het instituut een bijdrage private middelen goede 
doelen loterijen van de BankGiro Loterij van ruim € 238.000 (2020: 
€ 253.000). Het gaat om de jaarlijkse bijdrage van € 200.000, plus inkom-
sten uit geoormerkte loten. Deze gelden zijn inzetbaar voor grotere 
presentaties.

begroting 2021

Particulieren incl. vriendenverenigingen

Vereniging Rembrandt Huis Sonneveld

Private fondsen

BankGiro Loterij

TOTAAL BIJDRAGEN UIT PRIVATE 
MIDDELEN

werkelijk 2021 werkelijk 2020

9.873

0

0

238.315

248.188

15.000

0

0

185.000

200.000

10.664

10.000

10.000

253.423

284.087

13   Totaal bijdragen uit private 
middelen
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Gedurende de subsidieperiode 2021–2024 worden door het ministerie 
van OCW de subsidies culturele basisinfrastructuur (BIS) en Erfgoed 
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 kwar-
taal. De ontvangen indexatie van 2021 is in het exploitatieresultaat 
verantwoord en in bovenstaande tabellen apart weergegeven. In de 
jaarlijkse begroting houdt het instituut vanuit het voorzichtigheidsbeginsel 
geen rekening met deze mogelijke subsidieverhoging.

begroting 2021

OCW: Erfgoedwet Publieksactiviteiten
Ontvangen subsidie
Uit overlopende passiva vorig jaar
Indexatie

OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting
Ontvangen subsidie
Indexatie

OCW: Erfgoedwet onderdeel 
collectiebeheer

Ontvangen subsidie
Indexatie

Uit overlopende passiva vorig jaar
Naar overlopende passiva

OCW: niet zijnde publiek, collectie 
en huisvestingssubsidie

Ontvangen subsidie
Indexatie

Uit overlopende passiva vorig jaar
Naar overlopende passiva

TOTAAL STRUCTUREEL OCW

werkelijk 2021 werkelijk 2020

5.353.917
-

110.526
5.464.443

614.873
12.653

627.526

2.685.902
55.448

2.741.350

-
-

2.741.350

1.717.127
35.448

1.752.575

0
-365.298

1.387.277

10.220.596

5.353.917
-
0

5.353.917

614.841
0

614.841

2.685.934
0

2.685.934

-
-

2.685.934

1.625.000
0

1.625.000

0
0

1.625.000

10.279.692

6.127.774
-

177.166
6.304.940

604.873
9.968

614.841

2.610.461
75.473

2.685.934

103.000
-

2.788.934

0
0
0

103.000
-

103.000

9.708.715

19   Totaal structureel OCW
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De door OCW verstrekte subsidies mogen uitsluitend worden besteed 
aan het doel waarvoor zij worden verstrekt, te weten de activiteiten 
die in het activiteitenplan en begroting staan die met de aanvraag zijn 
meegezonden. Andere subsidieverplichtingen betreffen aansluiting 
bij de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

Van de BIS-subsidie is een bedrag van € 365.298 niet in 2021 besteed. 
Dit bedrag is opgenomen in de overlopende passiva en zal in 2022 
besteed worden. Het gaat om de volgende onderdelen:

Talentontwikkeling en regionalisering  23.484  
Internationalisering    60.468
Crossovers      14.358  
NADD      266.988
        365.298

Talentontwikkeling en regionalisering
Binnen dit onderdeel waren budgetten voorzien voor een programma 
i.s.m. het onderwijs, een nieuwe mode-opdracht en een samenwerking 
met Staatsbosbeheer. Die laatste wordt nog verkend en zal mogelijk wor-
den gerealiseerd in de context van de nieuwe opdracht Landschaps- en 
Tuinarchitectuurarchieven. De andere twee projecten hadden met name 
te lijden onder een kleinere bezetting bij Agentschap wegens ziekte van 
enkele medewerkers. Deze worden in 2022 weer opgepakt. 

Internationalisering
Binnen dit onderdeel worden instrumenten en formats ontwikkeld ter 
ondersteuning van het veld. Covid-19 zorgde ook hier voor een belang-
rijke rem op de organisatie van bepaalde activiteiten. Zo is de internati-
onale campagne die onder meer gekoppeld was aan de programmering 
van Het Podium verschoven naar 2022. De genoemde onderbezetting bij 
Agentschap zorgde er ook bij dit onderdeel voor dat er binnen de reste-
rende mogelijkheden (te) weinig ontwikkeld is.  

Crossovers
Het resterende bedrag betreft de inkomsten voor de More-than-Human 
Reader en de I See That I See What You Don’t See publicatie. Deze 
inkomsten worden in 2022 benut voor een herdruk van de More-than-
Human reader die inmiddels is uitverkocht. Deze herdruk was voorzien 
in 2021 maar moest wegens gebrek aan capaciteit bij de drukker worden 
uitgesteld. 

NADD
De forse onderbesteding op NADD heeft een aantal redenen. De pan-
demie was een belangrijke reden waarom er nauwelijks fysieke bijeen-
komsten georganiseerd konden worden, terwijl die wel gepland stonden. 
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Deels zijn die digitaal doorgegaan maar de bijbehorende kosten waren 
vaak veel lager dan begroot. De opdracht voor de infrastructuur – feitelijk 
de belangrijkste digitale bijdrage aan de netwerkvorming en financieel 
het meest omvangrijk – is een half jaar later gestart en de kosten bleken 
bovendien lager uit te vallen dan aanvankelijk begroot. Daarnaast vraagt 
netwerkvorming meer tijd, wat betekent dat concrete projecten die i.s.m. 
partners uitgedacht zouden worden ook een langere aanlooptijd nodig 
hebben. Zo was de serie Highlights – een estafette van exposities bij 
verschillende NADD-partners – voorzien voor 2021 maar bleek de rea-
lisatie dit jaar te lastig. Gaandeweg hebben we ook geconstateerd dat 
de ambities van NADD meer personele inzet verlangen. In 2022 zullen 
we een extra medewerker werven. Weliswaar is de onderbesteding aan-
zienlijk, maar we voorzien in 2022 de kosten voor de infrastructuur, een 
archiefdoorlichtingstraject, de Highlights-serie en deelname aan de DDW 
en hopelijk meer fysieke bijeenkomsten. Daartoe wordt dus ook extra per-
sonele inzet geworven.

begroting 2021

Projectsubsidie – ICB
- Biënnale Venetië
- Marktverruiming
- Internationaal bezoekersprogramma

Uit overlopende passiva vorig jaar
- Biënnale Venetië
- Marktverruiming
- Internationaal bezoekersprogramma

TOTALE ICB SUBSIDIE

Naar overlopende passiva
- Biënnale Venetië
- Marktverruiming
- Internationaal bezoekersprogramma

TOTAAL STRUCTUREEL PUBLIEKE 
SUBSIDIE OVERIG

werkelijk 2021 werkelijk 2020

0
263.500
107.258
370.758

216.884
115.058

31.913
363.855

734.613

0
-43.046
-28.490
-71.536

663.077

192.885
200.000

87.500
480.385

0
0
0
0

480.385

0
0
0
0

480.385

225.000
200.000

87.500
512.500

170.000
34.440
12.448

216.888

729.388

-216.884
-115.058

-31.913
-363.855

365.533

20   Totaal structureel publieke 
subsidie overig
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Internationaal Cultuur Beleid middelen

Architectuurbiënnale van Venetië
De organisatie van de Architectuurbiënnale van Venetië maakte in de 
zomer van 2020 bekend dat het evenement verschoven zou worden naar 
2021. Een groot deel van de voorbereidingskosten was toen al gemaakt. 
De kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de presentatie in het 
paviljoen en bijvoorbeeld de communicatie waren nog niet gemaakt. In 
2021 is het gehele budget voor de Architectuurbiënnale van Venetië be-
steed.

Marktverruiming
Binnen dit programma worden activiteiten ontwikkeld en ondersteund 
waarmee in Nederland gevestigde ontwerpers door middel van presenta-
ties, uitwisseling en onderzoek zichtbaar worden in het buitenland. Ook 
deze activiteiten werden gehinderd door de beperkingen als gevolg van 
corona. De uitwisseling tussen ontwerpers uit Nederland en Zuid-Afrika 
via het project SEE moest daarom worden verschoven naar 2022. Voor 
dit project was in 2021 een bedrag gereserveerd van 40.000 euro. 

Internationaal Bezoekersprogramma
Het IBP zoals georganiseerd door HNI komt op drie manieren tot stand: 
op verzoek van ambassades, via een Open Call waarop andere culturele 
instellingen een voorstel kunnen indienen voor een gast, en via het pro-
gramma van HNI zelf. Covid-19 maakte fysieke bezoeken veelal onmoge-
lijk waardoor bezoeken een digitaal karakter kregen, werden verschoven 
of zelfs afgelast. Het gevolg is dat op dit programma minder dan 75% van 
de toegekende subsidie is besteed. Het restantbedrag zal in 2022 worden 
besteed.

De door OCW verstrekte subsidies mogen uitsluitend worden besteed 
aan het doel waarvoor zij worden verstrekt, te weten de activiteiten die in 
het activiteitenplan en begroting staan die met de aanvraag zijn meege-
zonden. Andere subsidieverplichtingen betreffen aansluiting bij de Gover-
nance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

Van de van het ministerie van OCW in 2021 ontvangen subsidiegelden 
zijn de niet uitgegeven bedragen verantwoord in de overlopende passiva. 
De in 2020 niet-bestede subsidiegelden zijn in 2021 toegevoegd aan de 
subsidiebaten. 
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begroting 2021

Koninklijke Bibliotheek, 
Subsidie Metamorfoze

Gemeente Rotterdam
Vrijval subsidies
OCW Visitatie
OCW Vervanging dak
OCW Triënnale Milaan
Stichting Bevordering van Volkskracht, 

Off the record
OCW IADD
Gemeente Amsterdam

Uit overlopende passiva
- Metamorfoze
- Bijdrage Amsterdam Venetië
- IADD ’19 inventarisatie archieven
- Internationalisering
- Rotterdam for Real

Naar overlopende passiva
- Metamorfoze
- OCW vervanging dak
- Bijdrage Amsterdam Venetië
- IADD ’19 inventarisatie archieven
- Internationalisering
- Rotterdam for Real
- Triënnale Milaan

TOTAAL INCIDENTELE PUBLIEKE 
SUBSIDIES

werkelijk 2021 werkelijk 2020

11.039

50.000
60.000
17.500

0
150.000

0

-10.098
0

278.441

55.605
63.518
10.098
6.000

28.408
163.629

0
0
0
0
0
0

-89.279
-89.279

352.792

0

100.000
0
0
-
0
-

-
0

100.000

0

0
0
0
0
0
0
0
0

100.000

70.058

100.000
60.000

0
280.000

0
7.500

150.000
150.000
817.558

0

-55.607
-280.000

-63.518
-10.098
-6.000

-28.406
0

-443.629

373.929

22   Incidentele publieke subsidies

De incidentele publieke subsidies zijn in 2021 fors lager dan die in 
2020. Dit komt met name door een subsidie van OCW in verband met 
vervanging van het dak van de grote tentoonstellingszaal, die in 2020 
is toegekend, maar waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. 
Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam in 2020 een subsidie 
gegeven van € 150.000 voor de Biënnale van Milaan. Tenslotte is de 
subsidie van OCW voor IADD in 2021 onderdeel geworden van de 
BIS en is het bedrag derhalve niet meer onder deze post opgenomen.
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Een aantal projecten is, mede door de gedwongen sluiting van het insti-
tuut, niet in 2020 uitgevoerd. De bedragen die in 2020 in de overlopende 
passiva waren opgenomen zijn in 2021 vrijgevallen.

Een bedrag van € 89.278 betreffende de Triënnale van Milaan is in 2021 
in de overlopende passiva opgenomen. Het betreft subsidie van OCW die 
voor het grootste gedeelte in 2022 zal worden besteed.

De personeelskosten zijn in 2021 licht gedaald ten opzichte van 2020. De 
maatregelen i.v.m. Covid-19 hebben geleid tot een lagere inhuur. Ook zijn 
sommige vacatures in 2021 later ingevuld dan was begroot.

De huisvestingskosten zijn in 2021 € 68.000 hoger dan in 2020. De be-
langrijkste verklaring voor dit verschil zijn de kosten van audiovisuele 
werkzaamheden die hier in 2021 op zijn geboekt (€ 48.000).

begroting 2021

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenkosten
Overige personeelslasten
Personeelslasten inhuur
Personeelslasten stagiaires

TOTAAL PERSONEELSLASTEN

werkelijk 2021 werkelijk 2020

4.799.048
773.571
471.311

353.804
1.181.415

18.540

7.597.689

4.891.681
788.503
468.388
291.463
789.535
23.000

7.252.570

4.834.311
817.342
425.687
212.041

1.325.627
7.746

7.622.754

1   Personeelslasten

2   Huisvestingslasten begroting 2021

Groot onderhoud
Energiekosten
Onderhoud
Schoonmaakkosten
OZB en heffingen
Overige huisvestingslasten

TOTAAL HUISVESTINGSLASTEN

werkelijk 2021 werkelijk 2020

225.000
206.808
111.752

165.053
72.304

182.968

963.885

205.000
210.000
97.200

140.500
70.000

106.901

829.601

205.000
224.226
114.530
154.214
85.328

112.629

895.927
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De overige lasten bestaan uit kantoorkosten en activiteitenlasten, 
inclusief Architectuur Dichterbij. De algemene kosten zijn fors hoger dan 
in 2020 en ten opzichte van de begroting. Deze kostenstijging is voor 
een belangrijk deel toe te schrijven aan kosten die een eenmalig karakter 
hebben. Zo zijn er € 56.000 kosten gemaakt voor de publicatie van een 
tweetal boeken. Daarnaast zijn er € 19.000 kosten gemaakt voor diverse 
vertalingen en editing. Gedurende 2021 heeft de nieuwe algemeen direc-
teur, voor hij in dienst trad, zijn werkzaamheden als freelancer vervuld. 
Deze kosten zijn hier terug te vinden. Verder moest in verband met 

3   Afschrijvingslasten begroting 2021

Gebouw
Educatiepaviljoen
Inventaris en inrichting

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN

werkelijk 2021 werkelijk 2020

52.014
162.165
198.335

412.514

52.000
162.000
167.014

381.014

52.015
162.165
210.645

424.825

4   Overige lasten begroting 2021

Kantoorkosten
Algemene kosten
Raad van Toezicht
Externe adviezen
Accountants- en administratiekosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon/internet
Fotokopieerkosten
Automatiseringskosten

TOTAAL KANTOORKOSTEN

Activiteiten
Collectie
Architectuur Dichterbij
Programma
Internationaal / Agentschap
Marketing & Communicatie
Research
Het Nieuwe Cafe

TOTAAL OVERIGE LASTEN

werkelijk 2021 werkelijk 2020

285.035
35.466
28.683
53.577
30.466
57.308
16.720

294.780

802.034

418.880
710.087
824.504

1.267.502
440.648
120.133

0
3.781.754

4.583.788

114.801
36.000
75.000
85.000
50.000
60.000
15.000

330.000

765.801

442.000
1.268.726
1.070.000
1.192.145
592.000
115.000

0
4.679.871

5.445.672

59.256
37.139
61.565
57.311
39.751
77.170
15.504

322.769

670.465

399.455
1.183.002
1.086.262

464.243
185.833
213.205

57.632
3.589.633

4.260.098
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aanpassingen de tuin worden afgezet, wat tot forse kosten heeft geleid 
en zijn de kosten van het afscheid van de voormalig algemeen directeur 
hier geboekt. Tenslotte is sprake van kostenstijgingen, waaronder die van 
de verzekeringen.

Bij de accountantskosten zijn inbegrepen de totale honoraria voor 
onderzoek van de jaarrekening 2021 (€ 40.000). 

De lagere kosten voor externe adviezen wordt met name veroorzaakt 
door lagere juridische kosten.

De kosten van Architectuur Dichterbij zijn ten opzichte van 2020 als 
gevolg van de Covid-19 maatregelen fors gedaald. Deze kosten worden 
volledig gedekt door vrijval van de voor Architectuur Dichterbij gevormde 
bestemmingsreserve.

De belangrijkste reden dat de kosten voor Programma lager zijn dan 
in 2020 is het feit dat aan tentoonstellingen, evenementen en educatie 
minder is besteed.

De hogere kosten in Agentschap ten opzichte van 2020 worden met 
name veroorzaakt doordat in 2020 minder kosten zijn gemaakt i.v.m. de 
door Corona beperkte activiteiten. Ook de kosten die zijn gemaakt voor de 
Triënnale in Milaan die in 2022 opent, dragen bij aan de hogere kosten.

De lagere kosten van Marketing & Communicatie ten opzichte van de 
begroting hangen samen met verschillende projecten waarop minder is 
besteed, onder andere door de sluiting en de kosten voor de website 
waarover pas in 2022 zal worden afgeschreven. Ook de kosten voor de 
content van de website zijn in 2021 lager.

De lagere kosten op Research ten opzichte van 2020 zijn een gevolg 
van een lagere inzet van medewerkers als gevolg van diverse redenen. 
De kosten zijn in lijn met de begroting. 

Door de sluiting als gevolg van de pandemie en de overgang van 
Het Nieuwe Café naar een nieuwe uitbater zijn er geen kosten geboekt.

begroting 2021

Rentebaten
Rentelasten

SALDO RENTEBATEN/-LASTEN

werkelijk 2021 werkelijk 2020

5
74.406

-74.401

0
98.000

-98.000

42
96.873

-96.831

6   Saldo rentebaten/-lasten
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Toelichting Architectuur Dichterbij

Voor het tweede jaar op rij was het door de Covid-19 maatregelen voor 
langere periodes niet mogelijk alle werkzaamheden op locatie uit te voe-
ren. Daarom is ervoor gekozen enkele vacatures tijdelijk niet in te vullen. 
Met name op de pijler Houdbaar is het effect hiervan zichtbaar en blijft 
een aantal KPI’s achter op de begroting.

Binnen het project Foto’s is de prioriteit uitgegaan naar de conservering 
ten behoeve van externe digitalisering. In het project Ontwerptekeningen 
zijn de werkzaamheden ten behoeve van de externe conservering/restau-
ratie wel uitgevoerd, maar kon de interne conservering als gevolg van de 
toegangsbeperkingen niet worden gerealiseerd. 

Inmiddels is er extra personeel ingehuurd en kan de nieuwe workflow 
worden geïmplementeerd, waarmee achterstanden ingehaald zullen wor-
den.

Op de meeste projecten is in 2021 minder gerealiseerd dan begroot. Dit 
heeft twee oorzaken. Enerzijds is ervoor gekozen minder personeel in te 
zetten zolang de thuiswerkmaatregelen van kracht zijn, waardoor zowel 
immateriële kosten (personeel) als materiële kosten (werk door derden) 
lager zijn uitgevallen.

De tweede reden is dat de technische uitvoering van de projecten Zoek-
portaal en TOI in 2022 plaatshebben en de bijbehorende kosten in dat 
jaar worden geboekt.

realisatie 2021

Restaureren
Ontwerptekeningen
Foto’s
Van Doesburg

Conserveren
Ontwerptekeningen
Foto’s
Van Doesburg

Digitaliseren
Ontwerptekeningen
Foto’s
Van Doesburg

begroot 2021 verschil

75.000
0

194

150.000
40.000

194

40.000
40.000

194

71.209
0

118

71.209
12.500

118

64.289
0

118

3.791
0

76

78.791
27.500

76

24.289
40.000

76
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De werkelijke KPI’s liggen lager dan begroot. Daarvoor gelden meerdere 
verklaringen. Door de Covid-19 regulering kon maar beperkt op locatie 
worden gewerkt, zodat de noodzakelijke uren niet konden worden be-
steed aan registratie en voorbereiding van objecten ten behoeve van res-
taureren, conserveren en digitaliseren. De tweede reden is dat 2019 en 
2020 in het teken hebben gestaan van het opstarten van het programma, 
analyses, onderzoek, herijkingen, evaluaties en het optimaliseren van de 
werkprocessen. De verwachting is dat in de laatste drie jaar een efficien-
cyslag gemaakt wordt en de verhouding KPI’s en budget gunstiger zal zijn 
dan in de eerste drie jaar. 
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Begroting 2021–2024 

De in 2020 bij OCW ingediende begroting behorende bij het Beleidsplan 
2021–2024 is hieronder weergegeven.

Boekjaar 2021Baten

Eigen inkomsten
1    Publieksinkomsten binnenland (2+3):
  2    Kaartverkoop
  3    Overige publieksinkomsten
4    Publieksinkomsten buitenland
5    Totaal Publieksinkomsten (1+4)
6    Sponsorinkomsten
7    Overige directe inkomsten
8    Directe inkomsten (6+7)
9    Indirecte inkomsten
10  Bijdragen uit private middelen:
11  Totaal eigen inkomsten (5+8+9+10)

Subsidies
12  Totaal structureel OCW (13+14+15+16):
  13  Publieksactiviteiten
  14  Collectiebeheer
  15  Huisvesting
  16  Niet zijnde publiek, collectiebeheer en
    huisvesting*
17  Totaal structureel Provincie
18  Totaal structureel Gemeente
19  Totaal structureel publieke subsidie overig
20  Totaal incidentele publieke subsidie
21  Totaal subsidies (12+16+17+18+19)

22  TOTALE BATEN (11+20)

2022 2023 2024

215.000
200.000

15.000
0

215.000
130.000
175.000
305.000

76.000
200.000
796.000

10.760.077
5.353.917
2.685.934

614.841
2.105.385

100.000

10.860.077

11.656.077

215.000
200.000

15.000
0

215.000
130.000
175.000
305.000

76.000
200.000
796.000

10.760.077
5.353.917
2.685.934

614.841
2.105.385

100.000

10.860.077

11.656.077

215.000
200.000

15.000
0

215.000
130.000
175.000
305.000

76.000
200.000
796.000

10.760.077
5.353.917
2.685.934

614.841
2.105.385

100.000

10.860.077

11.656.077

215.000
200.000

15.000
0

215.000
130.000
175.000
305.000

76.000
200.000
796.000

10.760.077
5.353.917
2.685.934

614.841
2.105.385

100.000

10.860.077

11.656.077
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Binnen de totale vierjarige begroting blijft het instituut sturen op het 
behalen van haar doelstellingen, waarbij voortdurend de actualiteit wordt 
opgezocht.

Boekjaar 2021Lasten

1    Publieksactiviteitenlasten (2+3):
  2    Activiteitenlasten
  3    Personeelslasten
4    Huisvestingslasten (5+6+7+8):
  5    Klein onderhoud
  6    Groot onderhoud
7    Voorziening onderhoud
8    Overige huisvestingskosten
9    Collectie-lasten (10+11+12): 
  10  Collectie-uitgaven
  11  Personeelslasten
  12  Kunstaankopen
13  Afschrijvingen
14  Personeelslasten niet zijnde publiek en/of collectie 
15  Overige lasten
 
16  TOTALE LASTEN (1+4+9+13+14+15)

Resultaat

17  Exploitatieresultaat
1    Saldo rentebaten / -lasten
2    Mutaties Aankoopfonds
3    Mutaties algemene reserve, bestemmingsreserve 

    en/of -fonds**
4    Exploitatieresultaat na resultaatbestemming

2022 2023 2024

4.704.988
1.054.777
3.650.211

829.601
100.258

225.000
504.343

2.488.479
861.723

1.626.756
0

381.014
1.035.000
4.469.775

13.908.857

-2.252.780

-98.000

2.350.780

0

4.704.988
1.054.777
3.650.211

829.601
100.258

225.000
504.343

2.488.479
861.723

1.626.756
0

381.014
1.035.000
4.303.475

13.742.557

-2.086.480

-98.000

2.184.480

0

4.704.988
1.054.777
3.650.211

829.601
100.258

225.000
504.343

2.488.479
861.723

1.626.756
0

381.014
1.035.000
4.303.475

13.742.557

-2.086.480

-98.000

2.184.480

0

4.704.988
1.054.777
3.650.211

829.601
100.258

225.000
504.343

2.488.479
861.723

1.626.756
0

381.014
1.035.000
4.221.011

13.660.093

-2.004.016

-98.000

2.102.016

0
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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 
bezoldigingsmaximum in 2021 is voor Het Nieuwe Instituut € 209.000, 
in 2020 was dat € 201.000. 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 bezoldigings-
maximum, 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. 

Sinds medio maart 2019 heeft het instituut weer tweekoppige Raad van 
Bestuur, met naast de Algemeen directeur ook een Zakelijk directeur. 

In 2021 kwam het managementteam wekelijks bijeen. Dit team bestaat uit 
de managers Collectie, Programma, Marketing & Communicatie, Bedrijfs-
voering en Agentschap.
 
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; de voorzitter ontvangt € 7.500.

Wet normering topinkomens (WNT)
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Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

J. Paulides

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigings- 
maximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en
de reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan 
 
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

G. BeumerGegevens 2021 (Bedragen x € 1) A.P.K. Chen

Directeur

01/01–26/07
1

ja

88.869

7.598
96.467

118.529

N.v.t.

 
96.467

N.v.t. 

N.v.t.

Zakelijk 
Directeur

01/01–31/12
1

ja

104.622

12.513
117.135

209.000

N.v.t. 

117.135

N.v.t. 

N.v.t.

General-Artis-
tiek Directeur

01/09–31/12
1

ja

24.387

2.996
27.383

69.858

N.v.t. 

27.383

N.v.t. 

N.v.t.
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J. Paulides

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

G. BeumerGegevens 2020 (Bedragen x € 1)

Directeur

01/01–31/12
1
ja

131.289 
12.620 

143.909 

201.000 

143.909 

Zakelijk 
Directeur

01/01–31/12
1
ja

98.587 
10.730 

109.317 

201.000 

109.317 
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Toezichthoudende topfunctionarissen

J. van
Kranendonk

J. van
Kranendonk

Gegevens 2021 (Bedragen x € 1)

Gegevens 2020 (Bedragen x € 1)

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigings-
maximum

C. van der 
Woude

C. van der 
Woude

J.D. 
Bekkering

J.D. 
Bekkering

J. Sprey

J. Sprey

W. Jurg

W. Jurg

Lid
01/01–31/12

6.000
20.900

N.v.t.

6.000

N.v.t.

N.v.t. 

Lid
01/01–31/12

6.000
20.100

Lid
01/01–31/12

6.000
20.900

N.v.t.

6.000

N.v.t.

N.v.t. 

Lid
01/01–31/07

6.000
20.100

Voorzitter
01/01–31/12

7.500
31.350

N.v.t.

7.500

N.v.t.

N.v.t. 

Voorzitter
01/01–31/12

7.500
30.150

Lid
01/01–31/12

6.000
20.900

N.v.t.

6.000

N.v.t.

N.v.t. 

Lid
01/01–31/12

6.000
20.100

Lid
01/01–31/12

6.000
20.900

N.v.t.

6.000

N.v.t.

N.v.t.

Lid
01/01–31/12

6.000
20.100
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

Leidinggevende topfunctionarissen niet in loondienst

 

De heer A.P.K. Chen heeft in 2021, voordat hij op 01/09/2021 in dienst 
trad, gedurende 4 maanden als freelancer werkzaamheden verricht. 

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in 

het kalenderjaar
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 
de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

Zakelijk Directeur (interim) General-Artistiek Directeur

E. Althoff A.P.K. Chen

2021
01/01–18/02

2

183

€ 199
€ 55.400

€ 21.045

2021
21/04-31/08

5

184

€ 199
€ 138.500

€ 18.400

2020
07/09–31/12

4

491

€ 193
€ 94.763

€ 56.465

2020
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
[BEDRAG 2]

€ 56.465 
N.v.t.

€ 131.180 € 36.616

€ 77.510 € 18.400

0 0

€ 21.045 € 18.400

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Ja, namelijk € 115 Ja, namelijk € 100
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Overige gegevens



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 2021, en deze stukken te heb-
ben goedgekeurd. 

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

Was getekend, 

Ondertekening
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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 

133 Overige gegevens



De heer A. Chen   Algemeen Directeur-Bestuurder 

Plaats     Datum 

Mevrouw C.J.P. Paulides Algemeen Directeur-Bestuurder

Plaats     Datum

Raad van Bestuur
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Mazars N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296) 

 

 

 

 

 

Watermanweg 80 
Postbus 23123 
3001 KC Rotterdam 
T: 088 277 10 24 
Egon.deProuw@mazars.nl 
 

Controleverklaring  
van de onafhankelijke accountant 
 

 

Aan het Bestuur en Raad van Toezicht van  

Stichting Het Nieuwe Instituut 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Het Nieuwe Instituut te Rotterdam gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Het Nieuwe Instituut op 31 december 2021 en van 
het resultaat over 2021 in overeenstemming met het Handboek verantwoording cultuursubsidies 
Instellingen subsidieperiode 2017-2021 en met de bepalingen van en krachtens de Wet Normering 
Topinkomens (WNT);  

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met 
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking en het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 
2017-2021.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de exploitatierekening over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

 

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen, en het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2017-2021 en het 
Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021.   
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Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Het Nieuwe Instituut zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist 
en volledig is. 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:  

• het bestuursverslag;  

• het verslag van de Raad van Toezicht;   

• de overige gegevens.  

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen 
subsidieperiode 2017-2021 is vereist.  

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Accountantsprotocol 
cultuursubsidies Instellingen 2017-2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen 
subsidieperiode 2017-2021.  

 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 2017-
2021 en met de bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en het Handboek verantwoording cultuursubsidies 
Instellingen subsidieperiode 2017-2021.  

 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is.  

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de instelling.  
  

137 Overige gegevens



 

136 

 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.  

 

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie 
van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2017-2021, het 
controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  
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• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Rotterdam, 28 maart 2022 

 

Mazars N.V. 

 

Origineel getekend door: E. de Prouw MSc RA 
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79
Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) krijgt het onderzoeksrapport 
‘Geheugen van het ontworpen landschap’ aangeboden. Foto’s: Matthijs Immink141



142



81

Acquisitie van het archief Vrouwen Bouwen Wonen 
Boven: TNL! ‘What Would a Non-Sexist City Be Like?’ 
Onder: TNL! In the Works: Het ontwerp van het sociale143
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83 TACK x TNL! Archival Ways of Knowing145
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87 TNL! Sumberged Heritage: Aluminium Dreams149
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89
Workshop fotodeterminatie i.s.m. Stichting Behoud Moderne Kunst,
in het kader van Architectuur Dichterbij. Foto’s: Matthijs Immink151
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Bijlagen



92 Programma 

Tentoonstellingen

– Set Stage Screen: 
Realities of Postproduction
01 06 2020 – 03 01 2021

– Atelier Nelly en Theo van 
Doesburg
11 07 2020 – 10 10 2021

– Lithium
20 09 2020 – 15 08 2021

– Art on Display 1949 – 69
04 10 2020 – 06 06 2021

– Who is We?
22 05 2021– 21 11 2021

– Open Archief 2020 – 2021
03 06 2021– 05 09 2021

– Presentatie interieurmaquette 
Theo van Doesburg
05 06 2021–12 09 2021

– Het ontwerp van het sociale
04 07 2021– 07 07 2024

– Tijdelijk Huis van Thuis
04 07 2021– 05 05 2022

– De architectuur van een  
wondere wereld
05 09 2021– 27 03 2022

– MVRDVHNI
06 11 2021– 04 09 2022

– Every Body in the Place
04 11 2021– 23 01 2022

– If Walls Could Talk
18 11 2021– 13 03 2022

Thursday Night Live!
(Inclusief gastprogrammering)

– Collectivizations #4
– From Burn-Out to 7UP: 

On Lithium and Mental Health
– De Architectuur van een 

Wondere Wereld
– What would a non-sexist city 

be like?
– Gathering I: Seen/Unseen
– Building in, Around an in 

Association with Water
– Statements #2
– Solar Design
– Levi Silvanie on Display
– Lithium Cosmologies & Energy  

Landscapes
– Guest Programme: Activism 

within Art and Art within Activism
– Rendering Invisibilities
– The Algorithm of Speculation
– Het ontwerp van het sociale
– 12 Ways to Film a Building
– Bathing in Lithium: The Archi- 

tecture of the Mineral Spa
– Articulating Sauce
– Guest Programme: What do

Landscapes Say? Telling Detail 
of Cross-Territorial Practice

– How To Do a Zoöp?
– Open Archief
– Waarde en zorg in design
– Guest Programme: A Value 

[un]Seen

Programma
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– The Field of Algorithms
– Articulating Sauce II
– Gathering 2: [De-]Constructing

Care in The Archive
– Wild Things with Jack  

Halberstam
– Slinging Slanguage
– Guest Programme: 

The Urbanisation of the Sea
– Recap with Amal Alhaag
– How To Do a Zoöp
– Groen in de stad #1: 

Tuindorp Vreewijk, Rotterdam
– Testing Istanbul’s Waters
– Reading Slow Spatial Practices
– Mind-body-problem
– A Black Gaze met Tina Campt
– Akarani Bono Awowa?
– Tack: De kennis van het archief
– Guest programme: Ooit eens

daarna
– MVRDVHNI The Living Archive 

of a Studio
– WTC A Love Story
– For The Record: On the Politics 

of Music Video Culture
– A Situated Video Channel
– New Babylon: Continuous Now
– Gathering 3: Accessing the

(Trans)Institutional Archive
– Significant Content #1
– Identiteit, expressie en 

representatie
– Statements #3
– The Minimum Dwelling
– Clothes for Progress: 

Better Together
– Storytelling, inclusiviteit en 

multivocaliteit
– Groen in de stad #2: 

De bijlmermeer
– Guest programme: GEM Z
– (A)wake: If Walls Could Talk
– Colonial Spectres #1
– The Observers Observed
– Forked Tongue

– Soft Closing
– Aluminium Dreams
– Het Experiment met de 

Blauwdruk
– Significant Content #2 

Gallery 3 By You

– Charlie Koolhaas & Madelon 
Vriesendorp: The Mind Game
28 11 2020 – 28 02 2021

– Hansol Kim: Anatomies in Limbo
05 12 2020 – 28 02 2021

– Design Academy Eindhoven: 
Moving in Stasis
08 03 2021–11 04 2021

– Design Academy Eindhoven: 
Online programma Moving in 
Stasis
08 04 2021–11 04 2021

– Rare: Raw
16 04 2021– 16 05 2021

– Archipix: Archiprix 2021
05 06 2021– 29 08 2021

– Gallery 3 By Art Rotterdam
22 05 2021– 04 06 2021

– Kunstbende: Voorronde Expo 
en Fashion 2021
10 07 2021– 28 07 2021

– I/O Collective: Translucid
01 08 2021– 05 09 2021

– Willem de Kooning Academie: 
TransformAction
01 08 2021– 05 09 2021

– Rondleidingen Gallery 3 By 
I/O Collective
07 08 2021

– Morph.Love: It Enters into 
What We Become
11 11 2021– 03 10 2021

– md2 & zs: Dammer
07 10 2021– 23 10 2021

– Robotic Building Lab, TU Delft: 
Variable Stiffness
07 10 2021– 23 10 2021
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– Studio for Immediate Spaces: 
Capture / Display
20 10 2021– 31 10 2021

– Current Obsession: 
GEM Z: The Fartherest from 
Earth We’ve Ever Been
30 10 2021– 30 11 2021

– Donna Verheijden: 
Building the Visual Mind
11 12 2021– 6 03 2022

– Leonel Piccardo: Crypto Bending
11 12 2021– 30 01 2022

Overig programma

– Not quite a finissage
24 04 2021

– Leen een EVJ-museumtas
06 05 2021– 06 11 2021

– Zoönomic Curriculum
21 05 2021

– Zoönomic Curriculum
04 06 2021

– Sneak preview MVRDVHNI 
The Living Archive of a Studio
05 06 2021– 27 06 2021

– Op pad naar archiveren
15 06 2021

– Zoönomic Curriculum
18 06 2021

– Creative Holland Live #2
29 06 2021

– Rondleidingen Gallery 3 By 
Art Rotterdam
03 07 2021

– Enter Online Residency:
Shiyung Deng
07 08 2021– 27 08 2021

– Enter_Milan
06 08 2021– 10 08 2021

– Opening De architectuur van 
een wondere wereld
04 09 2021

– New Babylon: Continuous Now
30 09 2021

– How to Do a Zoöp
23 09 2021

– NADD Kennissessie: 
Preserving Experience
5 10 2021

19 10 2021
– DDW: Creative Holland Live #3: 

Bestemming Buitenland
20 10 2021

– Open Huis
6 11 2021

 

Activiteiten voor families

– Sunday Strolls
meerdere zondagen

– Lang leve de toekomst 
18 07 2020– 03 09 2021

–  Familiefest: Oppepper
25 08 2021

–  Kris, kras, ik wou dat 
ik huppeldepup was
05 09 2021– 27 03 2022

–  Familiefest: Verziensels
20 10 2021

–  Alien Disco Spektakel
24 11 2021

–  Positivitijd Post
10 12 2021– 27 12 2021

 

Activiteiten voor scholen

–  Online docentenmiddag
26 05 2021

–  School Scrolls

Huis Sonneveld 

–  Audiotour voor kinderen
permanent

–  Audiotour voor volwassenen 
permanent

– DDW: Reinterpreting Design Heritage
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–  Audiotour Het gezonde huis  
permanent

–  Gijs Bakker & K. Schippers: 
Beginselen
11 07 2020– 11 04 2021

–  Iconic Houses maand
04 07 2021– 25 07 2021

–  Pioniers van het moderne 
woonhuis in Nederland
06 08 2021

 
Relatiebeheer

–  Member Teams Kick-Off
15 04 2021 

–  Gallery 3 By Art Rotterdam:  
Members Tours
03 07 2021

–  Museumpark Vriendendag 2021
12 09 2021

–  Studio Visit+ MVRDVHNI
15 11 2021

 
Jaap Bakema Study Centre

–  The Queer Salon
11 februari 2021

–  Finnisage Art on Display 
1949-69
5 juni 2021

–  The Observers Observed
24–25 11 2021

Publicaties 

–  Expansive Bodies: Contesting 
Design at Het Nieuwe Instituut
29 augustus 2021

–  Lithium: States of Exhaustion
16 oktober 2021

–  New Material Award 2009–2018
7 december 2021
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96 Samenwerkingen 

In 2021 heeft Het Nieuwe Instituut 
samengewerkt met de volgende 
inhoudelijke partners:

(A)Wake, Adam Nathaniel Furman, 
Afaina de Jong, Albena Yaneva, 
Albert Figurt, Alfred Marasigan, 
Alice Bucknell, Alice Wong, 
Alida Dors, Alida Dors, Alonso 
Barros, Amal Alhaag, Amanda 
Pinaith, Amie Galbriath, 
Amsterdam Museum, Amsterdam 
museumNationaal archief, Anabel 
Garcia-Kurland, Anadis González, 
Anastasia Kubrak, Andrew Thomas 
Huang, Ania Molenda, Anne van 
Leeuwen, Annet Dekker, Antwaun 
Sargent, ArchiPrix, Archivo 
Auxiliar, Arianne van der Veen, 
Art Rotterdam, Artúr van Balen, 
Arvand Pourabassi, Ash Fure, 
Asha Capella, Ashley Röttjers, 
Atria, Baby Reni, Barbara Laan, 
Bartlebooth, Bas Ruis, Bas van 
Beek, Bas van der Kruk, Basse 
Stitgen, Bouwko Landstra & team, 
Brendan Cormier, Brian Elstak, 
Brian Elstak, Byung-Chul Han, 
Calouste Gulbenkian Museum, 
Cameron Hu, Carl Rethmann, 
Carola Hein, Carolin Lange, 
Carolina Pinto, Caronlina Pinto 
Valente, Caronline Drieënhuizen, 
Cédric Gerbehaye, Chabot 
Museum, Chris Kabel, 

Christie Pearson, Chus Martínez, 
Ciro Miguel, Clara Balaguer, 
Concrete Blossom, Cristina 
Dorador, Cristóbal Bonelli, Cristóbal 
Olivares, Current Obsession, 
Czar Kristoff, Daniëlle Zawadi, 
Daphne Bakker, Daphne Bakker, 
David Blandy, David Habets, De 
Appel, Delany Boutkan, Depot 
Boijmans van Beuningen, Design 
Academy Eindhoven, Dirk van den 
Heuvel, DOEN Foundation, Dolores 
Hayden, Dutch Design Week, 
Eddy Varekamp, Ediciones ARQ, 
Eline de Graaf, Eline Strijkers, 
Eline Wieland, Eline Wieland / 
WielandStudio, Elisa van Joolen, 
Emily Martin, Ensadlab, Erasmus 
Universiteit, Erik Peters, Erik 
Wong, Esmée Dros, Eva Pfannes, 
Ewald Engelen, Federica Notari, 
Femke Dekker, Ferdi Sibbel, 
Ferdi Sibbel, Fernando Martirena, 
Financial Architectures, Flora van 
Gaalen, Florian van Zandwijk, 
Fokke Moerel, Fondazione Musei 
Civici di Venezia, Fonds 21, Fonds 
Kwadraat, Francesca Morini, 
Francine Mendelaar, Fransisco 
Diaz, Fransisco Förster, Frédérique 
Albert-Bordenave, Gaika Tavares, 
Geo Wyeth, Gert Staal, Giacomo 
Nanni, Giovanni Borasi, Godofredo 
Pereira, Golnar Abbasi, Guus 
Beumer, Han Meyer, Hanna Dawn 

Samenwerkingen
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Henderson, Harm te Velde, Harriet 
Rose Morley, Hasna El Maroudi, 
Hendrik de Keyser, Het BPD 
Cultuurfonds, Het Natuurhistorisch, 
Hetty Berens, Hilde Heynen, HKU 
Scenografie, Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht, Hubert-Jan 
Henket, I/O Collective, Ignacio 
Infante, IHLIA, Imagine IC, Ina 
Hollmann, Indira van t Klooster, 
Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Irene Stracuzzi, 
Isola Tong, Istanbul Design 
Biennale, Jaakko van ‘t Spijker, 
Jaasir Linger, Jack Halberstam, 
Jack Segbars, Jacob van Rijs, 
Jan Knikker, Jane Da Mosto, 
Janilda Bartolomeu, Jannelieke 
Aalstein, Jay Tan, Jessica de 
Abreu, jo taillieu architecten, 
joan.of.arca, Joëlle Hoogendoorn, 
Johanna Himmelsbach, Johannes 
Schwartz, Jonas Staal, Jordi Viader 
Guerrero, Juan Arturo García, 
Juha van ‘t Zelfde, Julius Thissen, 
Jussi Parikka, K. Schippers, KAAN 
Architecten, Karim Adduchi, Karl 
Klomp, Kate Davies, Katiá Truijen, 
Katrin Bombe, Khamis Giacoman, 
Klaas Kuitenbrouwer, Klarenbeek 
& Dros, KM Works, Koehorst in ‘t 
Veld, Koos Breen, Kunstbende, 
Kunsthal Rotterdam, Kunstinstituut 
Melly, Kyriaki Goni, Lara Schrijver, 
Laura Bosch, Laura Grimm, 
Léa-Catherine Szacka, Leiden 
University, Leila Lambrechts, Leila 
Lambrechts, Leo Stuckardt, Leonel 
Piccardo, Levi Silvanie, LEVS 
architecten, Li An Phoa, Liam 
Young, LiCo, Ligia Nobre, Lili Lu, 
Lithium Triangle Sutdio, Lorena 
Solis Bravo, Lynck & Co, Lynn 
Berger, Maarten meij, Maastricht 
University, Madison Bycroft, 
Mama Rotterdam, Manuwi C Tokai, 

Marcell Mars, Marie Stender, 
Marie Stender, Marina Otero 
Verzier, Marina Weinberg, Marjan 
Moed, Marjan van Aubel, Marleen 
Stikker, Marten Kuijpers, Matthijs 
ten Berge, Maurik Stomps, MBO 
Hout- en Meubileringscollege, 
md2 & zs, MELT, MELT, Merve 
Bedir, Michael Karabino, Michelle 
Provoost, Michiel Huijben, 
Miguel Peres dos Santos, Mimi 
Sheller, Mingxin Li, Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Morph Collective, Museum 
Boijmans Van Beuningen, MVRDV, 
MVRDV NEXT, Nai Booksellers, 
nai010 uitgevers, Namelok, Nancy 
Couling, Naomi Steijger, Natalia 
Papaeva, Nathalie de Vries, 
Nederlands Instituut voor Beeld 
en Geluid, Neil Brenner, Nicholas 
Sammond, Nicolás Jaar, Nomaos, 
Nur Horanali, Olivier Valleyrand, 
Paul B. Preciado, Pedro Alonso, 
Penelope Curtis, Pia Canales, 
Pictoright Fonds, Piet Zwart 
Instituut, Porto Design Biennale, 
Project NL, Rachel Stella Jenkins, 
Rare, RCMC, Reinwardt Academy, 
Renan Laru-an, René Boer, 
Roberta Jurcic, Robin Hartanto 
Honggare, Robotic Building Lab, 
TU Delft, Rolando Humire, Rosi 
Braidotti, Ruben van Gaalen, 
Sabine Marcelis, Safiq Nasution, 
Salone di Mobile, Sam Jacob, 
Sandberg Instituut, Sander Breure, 
Sanne Oorthuizen, Sanne van der 
Burgh, Sary Zanarani, Sascha 
Pohflepp, Saskia van Stein, Sea of 
Marmara, Sean Leonard, Setareh 
Noorani, Shaquille Shanique Joy, 
Shay Krueger, Simone C Niquille, 
Sjef van Beers, Sophie Krier, 
Sound and Vision, Staci Bu Shea, 
Stafen Witteman, 
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Stedelijk Museum, Stefan 
Schäfer, Stichting Doen, Stichting 
Bevordering Volkskracht, 
Stichting Verzameling van 
Wijngaarden-Boot, Stichting 
Zabawa, Stimuleringsfonds voor 
de Creatieve Industrie, Studio 
For Immediate Spaces, Studio i. 
DAS., Susanna Brown, Suzanne 
Oxenaar, Tabea Nixdorff, Tal Erez, 
Tara Lewis, The Berlage, The 
Black Archives, The School of 
Mutants, this.and.a.blunt, Tilting 
Axis, Tina Campt, Tivon Rice, 
TU Delft, Twan Eikelenboom, 
Unknown Field, Uta Eisenreich, 
Van Abbe museum, Vera van de 
Seyp, Vincent van Velsen, Vincent 
W.J. van Gerven Oei, Vitra’s 
Schaudepot, Vriendenloterij, Was 
Mapes, WDJARCHITECTEN, 
Wendy Verschoor, wießensee 
kunsthochshule, Willem de Kooning 
Academie, Wineke van Muiswinkel, 
Winy Maas, Witte van Hulzen, 
Wolfsonian FIU, Worm, Yasar 
Adnan Adanali, Yasmin Tri Aryani, 
Yasutaka Yoshimura, Yu-Lan van 
Alphen, Zara Julius, ZKM.

En de volgende ruimtelijk en 
grafische ontwerpers: 

Alex Walker, Alice Bucknell, 
Arvand Pourabbassi & Golnar 
Abbasi, Austin Redman, Carl 
Rethmann, Claudie de Cleen, 
David Bennewith, Eduardo Léon, 
Eline Wieland/WielandStudio.,  
Eric Roelen, Esther de Vries, 
Farida Sedoc, Geoff Han, 
Giacomo Nanni & Francesca Morini, 
Goda Budvytyte, Immanuel Yang, 
Ines Cox, Irene Stracuzzi, Iván 
Martinez, jo taillieu architecten, 
Johannes Schwartz, Julie Peeters,  

Katrin Bombe, Lana Cavar, Marius 
Schwarz, Maud Vervenne, Michelle 
Lin, Miguel Hervás Gómez, 
Moriz Oberberger, MVRDV NEXT, 
Namelok, Natasha Chandini, 
Nerijus Rimkus, Richard Niessen, 
Robert Milne, Rudy Guedj, Sandra 
Kassenaar, Simone C Niquille, 
Tabea Nixdorff, Uta Eisenreich 
& Johanna Himmelsbach.

En vele anderen.
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Onder andere de volgende media 
besteedden in 2021 aandacht aan 
Het Nieuwe Instituut:

Asia Today, Avenue Magazine, 
Azure, azure magazine, Bank Giro 
Loterij, Bantumen, Barneveldse 
Krant.nl, Baumeister, Baunetz, 
BD, Bestguide.pt, Beyaz Gazete, 
Bianet, biunsinnorden, bizkaie, 
BK-informatie, Blamemagazine, 
blog.craft2eu, blog.naver, Blogger 
uit Amsterdam-ZuidOost, BN 
De Stem, BNO, Bollier, Botlek, 
Bouwkroniek, Brabants Dagblad, 
Bulletin Knob, Buro247, Business 
Mayor, Business of Home, bustler, 
Calendar, Cargocollective, Casa 
V Interiors, Cascade 1987, cc-
tapis, cercle meudon, CG Concept, 
China AET, Ciudades con Encanto, 
Clubbingspain, Cobo Social, 
COLLECT Kunst Antiek Design, 
College van Rijksadviseurs, 
Compare Retreats Magazine, 
Conny Janssen Danst, Couture 
Krant, Crescas, Cultura AO 
Minuto, Culture Now, culturenet, 
Culturestreetplus, Dagblad 
010, Dagblad 070, dagjeweg, 
Daily Lazy, DAMN 78, DAMN 
Magazine, DD Dutch Designers 
Magazine, DD News, DDW, De 
Architect , De Erfgoedstem, De 
Filmkrant speciaal, De Groene 

Amsterdammer, De Havenloods, 
De Ingenieur, De Limburger 
ed. Sittard, De restaurant krant, 
De Stentor ed. Vechtda, de 
Volkskrant, De Wolven, De 
Zwijger, Decor Design, Decor.
design, décor.design, DEN, 
Design Digger, Design History, 
Design Mate, designboom, 
Designdigger, Designraid, 
Developer Vibes, Dezeen, DGBC, 
Diariodesign, diariovasco, Dig 
it up, Directorsguild, Disegno 
Daily, disegnojournal, dnyuz, 
Docomomo, domus, domusweb, 
Drawing Matter, Dream 
Idea Machine, Dream Idea 
Magazine, Dreamideamachine, 
Drukwerkindemarge, Dutchnews, 
Duurzaam Capelle, e-architect, 
e-flux, e-flux architecture, 
Echogonewrong, Ecoconstruccion, 
Edirne Sonhaber, Een uitvreter uit 
Hilversum, Eglobaltravelmedia, 
Eigen Huis & Interieur, EIN 
Presswire, Eindhovens Dagblad, 
Ekapija, Ekoiq, Elculture, Elle, 
elle décor, Elle Décor IT, ELLE 
Decoration, Emerce, Entertainment 
Business, Etcetal Jornal, ethical 
fashion brazil, Eveldkamp.blogspot.
com, Experimenta.es, FAD 
Magazine, Fantastic Man, Fashion 
United, Fashionunited, Feeling 
wonen, Filmkrant, Financial Times, 

Media
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First Online, Flair bijlage, Flevopost 
Dronten, floornature, Fold, Follow 
My Footprints, Fonk, Fonk Online, 
Food Inspiration, Food with mood, 
Fotolab Kiekie, Frame, Fresh Milk 
Barbados, Friesch Dagblad, FU 
News, Fundació Enric Miralle, 
Future architecture Library, 
Gaceta Holandesa, Gael Maison, 
Gamescenes.org, Gemeente 
Rotterdam, Global Cynergies, 
GoSee, Grazia, Green Cities 
Europe, Groene Amsterdammer, 
Groene Ruimte, Guevaranita, 
H-net, Haberofisi, Haberver, 
Havenloods, Havenloods.
nl Hillegersberg Schiebroek, 
Havenloods.nl Ijsselmonde,  
Head Topics, Hertogsjan Place, 
Het Blad Bij NRC, Het Parool, 
Hetkanwel, Hnet, Hochparterre, 
Hurriyet Daily News, Hypnose 
Mentor, I Am Expat, I Love Theater, 
ICON, Icon Eye, Iconic Houses, 
If then is now, ifdm.design, 
ifthenelse, Illuminations Media, 
Improbable, In de Knipscheer, 
indebuurt, indonesia design, 
ineenews.eu, Informatie 
Professional, Inside Rotterdam, 
Interior design, Interior.ru, 
Interiores, InVisible Culture: 
An Electronic Journal for 
Visual Culture, IP vakblad 
voor informatieprofessionals, 
italy24news, Itsliquid, Jarrettfuller, 
K2Haber, Kaan Architecten, 
Karar, karmakarma, Kening, 
Kennisland, Knack Weekend, 
Konhaber, KRO Magazine, KULT!, 
Kultur Limited, Kultur Poebel, 
Kunstkrant, Kunstschrift, Kunststof, 
KÜRŞAT OKUTMUŞ, Lampoon 
Magazine, Landscape Planning 
App, Le blog de l’âne of Ezelblog, 
lecturafilia, Leidsch dagblad, 

Librariana, Lifestar, ligurianotizie.
it, Limburger, Lonely Planet, Lonely 
Planet Traveller, Lost Painters, 
Love Happens Mag, mamaliefde, 
Manilanews.ph, Mathot Magazine, 
Max Magazine, Maxazine, Mebest, 
media outreach, Mediaplaza, 
Medium, Metalocus, Metropolis M, 
mf fashion, Miami Niche, Milano 
Salone, mingpao, Ministerio di 
diseño, Minus Plato, Miya Ando, 
Monocle, Monumentaal, Msn, 
MuiderNieuws, NaarderNieuws, 
Bussums Nieuws, Museum 
Drachten, Museum Fernsehen, 
Museum Uitmail, Museumtijdschrift, 
Musikexpress.de, MVRDV, 
NAI010, National Geographic UK, 
Navenant, Naver, NBD Biblion, 
NCRV Gids, Nederlands Dagblad, 
NetMagMedia, Netwerk Digitaal 
Erfgoed, Netwerkdigitaalerfgoed, 
News Alian, News Wep, Newsrnd, 
newswep, nica-institute, Nieuw 
Israelitisch Weekblad, Nit.pt, 
Non-Extractive Architecture Blog, 
Noorderland, Noordoostpolder.
nieuws, Nordstadblogger.
de, noticias de Alava, NRC 
Handelsbald, NRC Next, 
NU.nl, NY Times, Ol Mingpao, 
Oldenburgers, Ondiseno, 
One World, Ons Amsterdam, 
Opais, Open Rotterdam, 
OpenEdition Journals, Outdoor 
Observer, Outdoor Reporter, 
Overanalyststreet, P Zwart, 
packersandmoversinmumbai, 
Padovando, Pakhuis de Zwijger, 
Pakistan Art News, pi online, PI 
Project & Interieur, PI-online, Piet 
Zwart Instituut, platform BK, Player 
FM, Plusdutch, Podcast netwerk, 
Podcastfestival, Podcastnetwerk, 
POP trading company, Popunie, 
Port-magazine, Porto.pt, 
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Printmakers, Promotedesign, 
PropertyNL Magazine, Public 
Spaces, Publico, Publico.pt, Radio 
Rijnmond met Erik Lemmers, 
Re-thinking The Future, Reel 
Piyasalar, Reformatorisch Dagblad, 
Repeating Islands, Research 
Online Goldsmiths University of 
London, Residence, Resilience.
org, Retail Theater, Revistaad, 
Ribaj, Rijiksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Rijnmond, 
Rosendal produkties, Royal 
College of Art, RTP NOTÍCIAS, 
rtvtotaal, Rupert, Saotoday, 
Schieland en de krimpenerwaard, 
Scratching the Surface, Seasons, 
secondamanoitalia, See All This, 
Selibeng, Service Management, 
Sevenpress, Sirp, Smithsonian, 
Smow, Sportgeschiedenis.nl, 
StavbaWEB, Stedelijk Interieur 
bijlage, Stimuleringsfonds, Stir 
world, Strelka mag, students 
UU, Stylink, Surface Mag, 
Surrealstudios, Tableau Fine Arts 
magazine, tantenews.cloud, Tasted 
4 You, techvangart, Telegraaf 
Landelijk , Tendencias hoy, 
Textilia, The Alan Turing Institute, 
The Architects Newspaper, The 
Arkatech, The Art Gorgeous, 
The Art Newspaper, the design 
edit, The Good Life, The Hmm, 
The Low Countries, the real 
estate voice, The Weekend 
Gateway, Tik Tooky, Top 010, 
Travelmagazine, Trendbeheer, 
TripTalk, Trouw, Truly Woman, 
Tubelight, Tuguiadeviaje.travel, 
Tuinen stichting, Uitagenda 
Rotterdam, Uleth.ca, Vaaju, 
Vakantiedealz, Valiz, Valleu 
Bugler Newspaper, Vandaag en 
morgen, Vanity Fair, Ver Angola, 
Vera Wandelt, Vernissage, 

Vernissage Art Magazine, Vers 
Beton, Verzamelkrant, Video Game 
Sage, Vietnam Plus, Villa d’Arte, 
Vind, vintag.es, Viva Porto, VN 
Explorer, Vogue Czechoslovakia, 
Vogue Italia, Volkskrant, VT 
wonen, Wallpaper, Weekends 
in Rotterdam, Weekendsin 
Rotterdam, weekendsinrotterdam, 
WePresent, Wide World Trips, 
Wikipedia, Withbubbles.blogspot.
com, Witte Raaf, Women Online, 
wonen360, World Architecture, 
Worldnews.easybranches, WOTH, 
writingberries.blogspot, Wykein, 
Yeni Sakarya, Yeuque, Zeelandnet, 
Zero, zone2source, ZOUT, 
Zuiderlucht. 
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Over Who is We?
‘De Nederlandse presentatie werkt 
erg esthetisch en positief. Who is 
we? is een goede vraag die erg 
breed en genereus wordt beant-
woord.’ – Design Digger 

‘Op de 17de Architectuurbiënnale 
van Venetië ademt de Nederlandse 
bijdrage een en al inclusiviteit.’ 
– Het Parool

Over Het ontwerp van 
het sociale

‘Onderzoekers, conservatoren en 
ontwerpers [laten] zien hoe erfgoed 
ook kan worden verbonden aan  
alternatieve invalshoeken en min-
der overheersende visies op ver-
leden, heden en toekomst van de 
ontwerpdisciplines.’ – De Architect

‘Daar willen we de komende  
jaren graag meer van zien.’ 
– de Volkskrant

Over Tijdelijk Huis van Thuis
‘Het is een gouden greep om de 
dertien kamers door telkens een 
andere ontwerper te laten inrichten.’ 
– de Volkskrant

Over MVRDVHNI
‘De tentoonstelling geeft een boei-
ende inkijk in de hersenkronkels 

van architecten Winy Maas, Nathalie 
de Vries en Jacob van Rijs.’ 
– Kirsten Hannema in de Volkskrant

Over De architectuur van 
een wondere wereld

‘Een ijzersterke vondst is ook dat 
de cultuurkritiek op Disney groten-
deels voor rekening komt van een 
tiental hedendaagse kunstenaars.’  
– Design Digger

‘Een indrukwekkende, traditionele 
documentaire-tentoonstelling...  
Briljant is het tentoonstellingsont-
werp van Fréderique Albert- 
Bordenave... Disney [krijgt] een 
koekje van eigen deeg.’ 
– NRC Handelsblad

Over het Research Centre
‘What Sabine Marcelis has achie-
ved with Het Nieuwe Instituut’s  
research centre moves in the same 
direction: taking a more humanized, 
welcoming and, most importantly, 
connection-centric approach is the 
future of institutional design.’  
– Frame

‘A perfect atmosphere where  
visitors can meet, work, and learn 
more about the library, the collecti-
on and the research projects’  
–  Interiores

Quotes
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