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The Life Fair.
Grafisch ontwerp: Max Kuwertz & Marius Jopen.
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Munich 1972. The Design of a Democratic Body.
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Space Embodied. The Russian Art of Movement 1920-1930.
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VOORWOORD
Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van Het Nieuwe Instituut. Het Bestuursverslag
verwoordt beleidsmatige overwegingen en biedt een programmatische terugblik.
Daarna volgt een toelichting op de wettelijke taken Erfgoed, Internationalisering en
Educatie komen onder het hoofdstuk Organisatie onder meer de gerealiseerde
prestaties, HR, risicomanagement en Governance aan de orde. Onderdeel van het
Jaarverslag 2016 zijn ook de Jaarrekening, de Accountantsverklaring en het Verslag
van de Raad van Toezicht.
2016 was het laatste jaar van de eerste beleidsperiode van Het Nieuwe
Instituut. Drie organisaties werden in deze periode één organisatie, drie sectorinstituten gingen op in één ondersteunende instelling, drie disciplines worden sindsdien
door één instituut vertegenwoordigd en hét architectuurarchief – het gestolde
geheugen van meer dan 150 jaar vooruitgangsdenken – kreeg een centrale positie
binnen de organisatie als bron voor een omvangrijk onderzoeks- en
tentoonstellingsprogramma.
Met tevoren vastgestelde ambities ten aanzien van educatie, bezoekerscijfers, cultureel ondernemerschap en internationalisering, een uitgebreid tentoonstellings- en onderzoeksprogramma en activiteiten ontwikkeld vanuit het Rijksarchief
voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, het Museum voor Architectuur,
Design en Digitale Cultuur en het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale
Cultuur, was 2016 wederom een bijzonder en intensief jaar.
Inmiddels is voor Het Nieuwe Instituut een nieuwe en uitdagende tweede
beleidsperiode ingegaan en geeft het invulling aan de voornemens uit het
Beleidsplan 2017-2020. Gesteund door de toekenning van BIS-gelden voor de
periode 2017- 2020, de toekenning van middelen voor internationale activiteiten
binnen het internationale cultuurbeleid, de structurele ondersteuning vanuit de
Erfgoedwet, de groeiende hoeveelheid bezoekers en partnerships, een nieuwe
voorzitter van de Raad van Toezicht en de uitbreiding van het bestuur met een
directeur-bestuurder business & development is Het Nieuwe Instituut uitstekend
toegerust om zich te buigen over de grote onderwerpen van onze tijd en deze te
verbinden aan de disciplines architectuur, design en digitale cultuur.
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Control Syntax Rio.
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Platform. Body/Space.
Grafisch ontwerp: Max Kuwertz & Marius Jopen.

Foto: Petra van der Ree.
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I. BESTUURSVERSLAG
HET NIEUWE INSTITUUT 2016
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Samenvattend Verslag Raad van Bestuur
Terugblik planperiode 2013 – 2016 /
Vooruitblik planperiode 2017 – 2020
Kwaliteit
Het Nieuwe Instituut heeft in de afgelopen planperiode het accent gelegd op het
formuleren van een integrale visie op de samenstellende delen van het instituut, de
positie van het instituut binnen de creatieve industrie en zijn complementaire positie
ten opzichte van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dit resulteerde in een
fusieplan met een daaraan gekoppelde functionele inrichting en aansturing. Deze
inrichting is instrumenteel gebleken bij het samenvoegen van de drie verschillende
organisaties tot één nieuwe. Ook de keuze voor ‘het nieuwe werken’ (en een daarbij
behorende kantoorinrichting) heeft bijgedragen aan een fusieproces dat vanuit het
oogpunt van interne organisatie succesvol te noemen is. Er zijn grote stappen gezet
bij het vinden en versterken van een gedeelde grond tussen de drie gefuseerde
instellingen en het is daarom verheugend dat de meerwaarde van de bundeling
steeds meer zichtbaar wordt in de verschillende cultuurproducten die Het Nieuwe
Instituut ontwikkelt.
In de komende planperiode richt Het Nieuwe Instituut zijn blik meer op de
externe context. Een belangrijke focus ligt bij de ondernemende meerwaarde van de
culturele component van de creatieve industrie. Op basis van generatief onderzoek
zal R&D hierbij een belangrijk instrument zijn, naast de rol die het voortdurend speelt
bij het aanjagen van reflectie op en discours over de actualiteit.
Publieksbereik
Vanaf de start gold het boeien en binden van een specifiek publiek, maar daarnaast
ook het met regelmaat bereiken van een breed en divers publiek, als een ‘uitdaging’
voor Het Nieuwe Instituut. Zou het de nieuwe organisatie gaan lukken om te voldoen
aan de eis van jaarlijks 315.000 bezoekers? Intussen is duidelijk dat de teller voor
2016 op ruim 700.000 bezoekers staat, waarvan zo’n 319.000 in Nederland en
383.000 internationaal. Ten opzichte van het NAi dat in 2013 totaal 375.000
bezoekers trok, waarvan 115.000 in Nederland en 260.000 internationaal, mag dat
een indrukwekkend resultaat worden genoemd.
Voor de volgende planperiode zal worden ingezoomd op de kwalitatieve
diversiteit van het publiek, en op verhoging van het aandeel betalende bezoekers (in
2016 totaal 70.000). Een heldere segmentatie van doelgroepen, zowel gericht op
verdieping voor de professionele achterban als op verbreding voor het gelegenheidspubliek, zal hierbij leidend zijn. Het thuishonk van Het Nieuwe Instituut in
Rotterdam biedt een breed scala aan mogelijkheden om de publieksfunctie te
vervullen. Daarnaast worden partnerships benut om ook op andere (inter)nationale
locaties activiteiten met een publieksgerichte functie te ontplooien, zoals gedurende
de afgelopen planperiode onder andere in Eindhoven gebeurde.
Ook digitaal weet Het Nieuwe Instituut steeds meer unieke bezoekers te
bereiken: 420.634 in 2016, ten opzichte van 231.635 in 2015. In 2016 zijn tevens de
verschillende disciplinaire activiteiten van het instituut onder de noemer Disciplines op
de website terug te vinden en is de algehele functionaliteit verbeterd op basis van
publieksonderzoek, waaronder de mogelijkheid tot het online aanschaffen van tickets.
Educatie
Ook ten aanzien van educatie was het de vraag of en hoe Het Nieuwe Instituut de
prestatie-eis van 10.500 bezoekende scholieren zou gaan halen. En hoewel dit een
terrein is waar Het Nieuwe Instituut zich nadrukkelijk verder wenst te ontwikkelen,
spreken de cijfers een duidelijke taal. Met genoegen kan worden vastgesteld dat de
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organisatie in 2016 ruim 16.500 scholieren wist te bereiken. Deze ontwikkeling is een
aanmoediging om naast de interactieve programma’s op eigen locatie, eveneens
aandacht te geven aan de verdere ontwikkeling van enkele langlopende leerlijnen
binnen VO, PO en MBO. In de komende planperiode wordt bovendien meer samengewerkt met lokale en nationale netwerken, vanuit de gedachte dat in gezamenlijkheid beter kan worden voldaan aan de opdracht van Het Nieuwe Instituut en de
verschillende behoeften van de opleidingsinstituten. De ontwikkeling van 21st Century
Skills staat hierbij centraal, waarbij ontwerpdenken door Het Nieuwe Instituut als een
belangrijke basisvaardigheid wordt gezien. Het gedachtengoed van ‘lifelong learning’
vormt hierbij een inspiratie.
Ondernemerschap
In de eerste planperiode heeft Het Nieuwe Instituut belangrijke stappen gezet ten
aanzien van de ontwikkeling van zijn marketingcommunicatiekracht – zowel online als
offline – en verschillende verdienmodellen. Voorbeeld van dit laatste is het in eigen
beheer nemen van horeca, en het openstellen van een online portal voor
archiefaanvragen.
In de nabije toekomst wil Het Nieuwe Instituut een financieringsmix realiseren waarbinnen naast derde en vierde geldstromen ook ruimte is voor ondernemende activiteiten. Onder meer door middel van een publicatiebeleid en de ontwikkeling van retail. Partnerships vormen hier een noodzakelijk vereiste. Aan deze vernieuwende activiteiten zullen in alle gevallen degelijke businessplannen ten grondslag
liggen.
Naast versterking van het eigen ondernemerschap wil Het Nieuwe Instituut
ook een impuls geven aan het culturele ondernemerschap in de creatieve industrie,
onder andere door de effectieve inzet van innovatiekracht.
Talentontwikkeling
Talentontwikkeling, diversiteit en pluriformiteit zijn een belangrijke rode draad in alle
activiteiten. Een scala aan creatieve talenten krijgt in Het Nieuwe Instituut een
cultureel podium geboden. Bijvoorbeeld via het opdrachtgeversbeleid bij de inrichting
en communicatie van tentoonstellingen, de verschillende discursieve programma’s en
culturele interventies, maar ook door mapping en matching van talent. In combinatie
met internationalisering staat talentontwikkeling in het hart van het Agentschap.
De ambities inzake talentontwikkeling worden in de komende planperiode
versterkt door de verbinding tussen talenten nader vorm te geven en de culturele
ondernemerskracht van talenten te stimuleren.
(Inter)nationaal belang
Het Nieuwe Instituut beheert het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en
Stedenbouw dat van (inter)nationale betekenis is. Daarnaast onderhoudt het instituut
– vooral via de afdelingen research & development en beleid & actualiteit – een sterk
internationaal netwerk dat bijdraagt aan culturele diplomatie. Zij zijn fundamenteel
voor de verschillende ambities inzake internationalisering en komen bijvoorbeeld tot
uitdrukking in de acquisitiekracht van het archief (denk aan verwerving MVRDV in de
afgelopen planperiode), de hoogwaardige tentoonstellingen en installaties ter gelegenheid van diverse biënnales, maar ook de verschillende culturele interventies,
zoals de innovatieve voorstellen inzake ‘future peace missions’ (in samenwerking met
het ministerie van Defensie).
Regionale spreiding
In Rotterdam heeft Het Nieuwe Instituut de afgelopen periode het ‘eigen huis’ op orde
gebracht. Daarnaast heeft het uitvoerig geëxperimenteerd met een regionale benadering van de rol als nationale instelling. Dat mondde uit in een intensieve samenwer-
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king met de gemeente Eindhoven in het kader van de ‘De Staat van Eindhoven’. De
positieve ervaring van alle stakeholders in dit project sterkt de toekomstambitie om op
soortgelijke wijze op meerdere plaatsen in Nederland aanwezig te zijn en (tijdelijke)
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Gedacht wordt aan aanwijsbare hotspots
binnen de creatieve industrie, zoals Amsterdam (design) of Arnhem (mode). Hoewel
het instituut geen ‘Rotterdamse’ instelling is, wil het binnen de eigen vestigingsplaats
actief bijdragen aan het versterken van de culturele infrastructuur.
Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering
Het Nieuwe Instituut sluit 2016 af met 90 medewerkers in een vast of tijdelijk dienstverband. Deze vaste kern wordt, vooral bij kortlopende activiteiten en activiteiten
waarvoor specifieke kennis en kunde is vereist, ondersteund door een flexibele schil
van freelancers. De externe vergoedingen zijn gebaseerd op een staffel met verschillende marktconforme tarieven voor de verschillende rollen die freelancers kunnen
vervullen.
Naast culturele en cognitieve diversiteit wil Het Nieuwe Instituut aandacht en
inhoud geven aan talentdiversiteit. In dat kader zijn de kerntalenten van alle medewerkers in kaart gebracht en verbonden met de diverse kernkwaliteiten van de organisatie. Engagement staat daarbij hoog op de agenda. Regelmatig wordt met medewerkers in een open dialoog gekeken welke verbeterpunten er op dit gebied mogelijk zijn
binnen de organisatie en de teams waarin zij werken. Doel is meer betrokkenheid te
creëren, en zo het plezier dat medewerkers in hun werk hebben te verhogen.
Het Nieuwe Instituut stelt zich ten doel inkomsten te genereren uit deelname
aan activiteiten en afname van diensten. Met collectieve marketingpartners wordt de
afname van producten en diensten bevorderd. De introductie van online ticketing en
een webshopomgeving stimuleert de verkoop van kaarten, waarbij wordt samengewerkt met andere culturele en niet-culturele instellingen. Ook werkt het instituut op
projectbasis samen met partners in het veld, waarbij partijen gebruik maken van
elkaars competenties. Het instituut streeft ernaar subsidiegelden zo effectief en
efficiënt mogelijk in te zetten: ofwel door synergie-effecten, ofwel door
hefboomwerking.
Het Nieuwe Instituut hanteert een begrotingsdiscipline waarin de middelen
zó worden ingezet dat de verschillende doelstellingen zo effectief en efficiënt mogelijk
worden behaald. Deze doelstellingen betreffen in ieder geval de kwantitatieve en
kwalitatieve prestatieverplichtingen vanuit OCW. Daarnaast zijn doelstellingen en
ambities geformuleerd met betrekking tot partnerships met lokale, regionale en
internationale partijen.
Voor de beleidsperiode 2013-2016 committeerde Het Nieuwe Instituut zich
aan het behalen van een neutraal of positief resultaat over zijn activiteiten. Daar is het
over de gehele beleidsperiode bezien ook in geslaagd. Over de gesubsidieerde
activiteiten is een positief resultaat behaald van 425.000,- Euro en over de overige
activiteiten is een positief resultaat gerealiseerd van 82.000,- Euro. Het exploitatieresultaat 2016 bedraagt 439.000,- Euro negatief, dit is 264.000,- lager dan begroot. Dit
verschil wordt met name verklaard door het achterblijvende resultaat van de horeca-activiteiten, die dit jaar in eigen beheer zijn genomen, de stijging van personele
lasten door het verantwoorden van enkele beëindigingsvergoedingen en een stijging
van ICT-gerelateerde afschrijvingskosten in verband met een verbouwing in 2015.
Het reeds gebudgetteerde negatieve resultaat hield verband met de verlenging van
de tentoonstelling in Venetië en de werving van een tweede directeur-bestuurder. Het
totale exploitatieresultaat over de gehele planperiode komt daarmee uit op 37.000,Euro negatief.
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INLEIDING
Het Nieuwe Instituut realiseerde in 2016 2 overkoepelende programma’s (De Staat
van Eindhoven en Ontwerpatelier Rotterdam), 38 tentoonstellingen in Nederland en
4 in het buitenland waaronder het nationale paviljoen tijdens de Biënnale van
Venetië en bijdragen aan de Biënnales van Shenzhen, Londen en Istanboel. Het
Nieuwe Instituut organiseerde 55 symposia en conferenties waarvan 45 succesvolle
Thursday Night avonden, een bijeenkomst in Zwolle in het teken van The Mansholt
Letter, de oprichting van de DataStudio in Eindhoven, de MakersOlympiade als
onderdeel van Ontwerpatelier Rotterdam en een weekendprogrammering tijdens de
Rotterdamse Uitdagen.
Gedurende de Wereldtentoonstelling in Milaan (mei 2015-mei 2016) organiseerde Het Nieuwe Instituut met het project The Mansholt Letter 3 seminars. In het
kader van de tentoonstelling Maatwerk/Massarbeit in het Deutches
Architekturmuseum (Frankfurt am Main) was het medeorganisator van 4 dialogen
rond de huidige praktijk van architectenbureaus uit Nederland en Vlaanderen, en in
het kader van het project Round ’n Around werden in samenwerking met de
Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Sao Paulo 2 workshops en een
conferentie in Sao Paulo en een publicatie gerealiseerd.
Begin 2016 lanceerde Het Nieuwe Instituut een Open Call for Fellows voor
de periode juni 2016 tot en met december 2016. Uit de 243 ingediende voorstellen
werden door een internationale jury vier research fellows geselecteerd. Binnen het
Internationale Bezoekersprogramma werden 167 bezoekers ontvangen.
De unieke cultuur-maatschappelijke opdracht en het bijbehorende brede
instrumentarium zijn ook in 2016 ten volle benut om invulling te geven aan de missie
van Het Nieuwe Instituut, te weten het aan de hand van actuele ontwikkelingen,
zowel de publieke waardering voor de betekenis van de disciplines architectuur,
design en digitale cultuur te verhogen, als ook de wisselwerking tussen de disciplines te versterken.
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POSITIE EN PROFILERING
De missie… het instituut brengt actuele ontwikkelingen in beeld, verbindt het heden
met het verleden en speculeert op een mogelijke toekomst. Met zijn activiteiten
beoogt het instituut de publieke waardering voor en de cultuur-maatschappelijke
betekenis van architectuur, vormgeving en e-cultuur te vergroten, en de wisselwerking tussen deze disciplines te versterken.
De visie… de huidige tijd wordt gekenmerkt door radicale technologische, economische, culturele en sociale veranderingen. Het Nieuwe Instituut wil deze snel veranderende wereld vanuit en op basis van de architectuur, design en digitale cultuur in
kaart brengen en zichtbaar maken. Ook wil het de discussie bevorderen over onderwerpen gerelateerd aan het ontwerpveld.
Het profiel… een ondersteunende instelling met sectorale taken voor de creatieve
industrie die zich positioneert als Rijksarchief voor Architectuur en Stedenbouw, als
Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur en als Agentschap voor
Architectuur, Design en Digitale Cultuur, waarbij Research & Development de
verbindende factor vormt.
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1. PROGRAMMA
1.1 Beleidsmatige overwegingen
Het Nieuwe Instituut is een ondersteunende instelling met sectorale taken. Vanuit de
Culturele Basisinfrastructuur wordt Het Nieuwe Instituut rechtstreeks door het ministerie van OCW voor telkens een periode van vier jaar gesubsidieerd. 2016 was het
laatste jaar van de eerste beleidsperiode, en de aanvraag voor de beleidsperiode
2017-2020 stond in 2016 dan ook hoog op de agenda. In het voorjaar van 2016 werd
het Beleidsplan 2017-2020 bij de Raad voor Cultuur ingediend en voorzien van een
negatief advies door de Raad voorgelegd aan de minister van OCW. Het Nee,
tenzij-advies vormde aanleiding voor een verdere concretisering van de als positief
beoordeelde visie. In het najaar werd het aangepaste Beleidsplan 2017-2020
ingediend en van een goedkeurend advies door de Raad voor Cultuur voorzien.
Teneinde het beheer en behoud van Nederlands cultureel erfgoed beter te
beschermen trad per 1 juli 2016 de Erfgoedwet in werking. De introductie van deze
nieuwe wet had voor Het Nieuwe Instituut tot gevolg dat een deel van de middelen
niet meer onderhevig is aan de vierjarige beoordelingscyclus van de Raad voor
Cultuur en het ministerie van OCW, maar structureel is belegd.
Medio 2016 is Het Nieuwe Instituut in de communicatie gestart met een
aangescherpte positionering vanuit drie pijlers: het Rijksarchief voor Nederlandse
Architectuur en Stedenbouw,het Museum voor Architectuur, Design en Digitale
Cultuur en het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur. Vanuit deze
drie pijlers kan Het Nieuwe Instituut niet alleen de verschillende doel- en gebruikersgroepen aanspreken, maar ook voldoen aan de verwachtingen van de verschillende
achterbannen die het instituut rijk is.
1.2 Programmatische terugblik
Onderzoekslijnen
De projecten van Het Nieuwe Instituut worden langs twee vaste onderzoekslijnen
ontwikkeld. Deze bieden een perspectief op de verschillende disciplines – architectuur, design en digitale cultuur – die het instituut vertegenwoordigt en waarborgen
tevens een lange termijnagenda waarmee Het Nieuwe Instituut zich ten opzichte van
mogelijke partners, gebruikers en bezoekers positioneert. De onderzoekslijnen zijn
georganiseerd rond 1) De Materialen & De Dingen, 2) Landschap & Interieur in
combinatie met een jaarlijks wisselend thema dat aansluit op de actualiteit. In 2016
was het thema Het Nieuwe Lichaam, naar aanleiding van 31e Olympische Spelen in
Rio de Janeiro, Brazilië.
Innovatie verbindt de verschillende disciplines die Het Nieuwe Instituut
vertegenwoordigt. In tegenstelling tot eerdere jaren is dit begrip in 2016 niet uitsluitend als technologische of sociale innovatie benaderd. De Olympische Spelen
verhouden zich tot grote thema’s van logistiek, veiligheid, infrastructuur, beeldcultuur,
media, en het lichaam. De nadruk kwam in het programma te liggen op de esthetiek
en ethiek van het maakbare lichaam, zoals die bijvoorbeeld in de tentoonstelling The
Life Fair tot uitdrukking kwamen. Maakbaarheid als innovatie. Binnen de opzet van de
reeks tentoonstellingen zijn de themalijnen – gericht op ruimte en materialiteit – zeer
productief geweest om dergelijke brede onderwerpen polemisch te benaderen. Zo
ging de tentoonstelling München 1972 over de ambities om een open en democratisch Duitsland te presenteren aan de wereld. De Spelen van ’72 waren een
Gesamtkunstwerk waarin alles een ontwerpvraag was: van het gebruikte kleuren-
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spectrum tot de pictogrammen, van de kleding tot de openingsceremonie, van het
Olympisch terrein tot de bewegwijzering, van ruimte voor het officiële programma tot
ruimte voor kunst en protest. Het eindresultaat van deze geïntegreerde ontwerpvragen leverde een platform op dat onvoorzien ook voor andere ideologische doeleinden geschikt bleek.
De manier waarop de projecten op basis van onderzoek en vanuit verschillende perspectieven zijn benaderd – zowel historisch, hedendaags als toekomstgericht – maakt de combinatie van de verschillende tentoonstellingen en projecten ook
in zichzelf innovatief. Zo werd het project München 1972 geflankeerd door de tentoonstelling Space Embodied, een tentoonstelling over de invloed van het menselijk
lichaam en (vrije) dans op de representatie van het menselijk lichaam. In het Rusland
van de vroege 20e eeuw werd het lichaam, mede met behulp van nieuwe technieken
als fotografie en film, onderdeel van een culturele verbeelding. Deze representatie op
basis van een revolutionaire choreografie van het ‘vrije lichaam’ bleek zo effectief dat
deze vervolgens is toegeëigend door het communisme en later ook zijn intrede deed
in de verbeelding van de Nazi-ideologie.
Een project als Control Syntax Rio, liet zien dat veiligheid misschien wel de
grootste uitdaging was voor de Zomerspelen in Rio de Janeiro. Al enkele jaren
geleden werd hiervoor een logistiek monitoring systeem geïmplementeerd en de
tentoonstelling in 2016 presenteerde een ruimtelijke vertaling van dit zogeheten COR.
De kwaliteit van het tentoonstellingsmodel is ook internationaal herkend en vormt
aanleiding voor een samenwerking en uitwisseling met het befaamde Storefront for
Art and Architecture in New York, waar Control Syntax Rio in maart 2017 opnieuw te
zien zal zijn.
Zoals altijd vormt het begrip innovatie ook de drijfveer achter de verschillende manieren waarop dit onderwerp zelf ter discussie is gesteld en het publiek is
benaderd: The Life Fair, Control Syntax Rio, Space Embodied, München 1972, en het
online-project 51 Sprints zijn stuk voor stuk illustratief voor deze werkwijze.
De programmering kende in 2016 twee semesters: in het voorjaar en de
zomer Het Tijdelijk Modemuseum (zie Jaarverslag 2015), en Het Nieuwe Lichaam in
het najaar en de winter.
Thursday Night
Thursday Night at Het Nieuwe Instituut’ is het wekelijkse publieke programma dat het
discours in architectuur, design en digitale cultuur stimuleert. De Thursday Nights
hebben tot doel om bestaand en nieuw publiek aan het instituut te verbinden en
kenmerken zich daarom door hun laagdrempelig karakter. Ze zijn tevens een middel
om de agenda van Het Nieuwe Instituut te versterken. Kennisdeling (onderzoek),
netwerkfuncties, talentontwikkeling, partnerships en actualiteit zijn elementen die
nadrukkelijk aan bod komen. Er wordt gewerkt met wisselende formats. De formats
bieden herkenbaarheid en specificiteit en tegelijkertijd ruimte voor een diverse inhoud
die kan inspelen op en aanhaken bij andere (partner)projecten. Naast het inhoudelijk
programma benut het instituut de optie van een gezamenlijke maaltijd waarbij
sprekers, performers, onderzoekers en bezoekers elkaar ontmoeten.
Urgente vraagstukken, vernieuwend onderzoek, actuele ontwikkelingen en
kritische reflectie zijn gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit
binnen- en buitenland. Aan 45 avonden werd deelgenomen door 147 sprekers rond
thema’s als: Terrorisme en Veiligheid, Japanse Interieurs, Analoog versus Digitaal,
Het oeuvre van Irma Boom, Decolonizing Design, Queer Architecture, Maakbaarheid
(menselijk lichaam), Desiging for Diversity, Nieuwe richtingen voor architectuur, Big
Data, De werkwijze van Johan Simons, Klimaatverandering en voedselindustrie.
Het aantal bezoekers groeit gestaag; een gemiddelde Thursday Night trekt
86 bezoekers, maar er zijn ook uitschieters met 250 bezoekers. De bezoekers zijn
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over het algemeen werkzaam of geïnteresseerd in een van de ontwerpsectoren.
Leeftijden lopen uiteen van 17 tot en met 78 waarbij opvallend is dat 64% jonger is
dan 35 jaar. En 40% is woonachtig buiten Rotterdam, wat duidelijk laat zien dat Het
Nieuwe Instituut met dit programma een nationaal bereik heeft.
Het doel is Het Nieuwe Instituut als ontmoetingsplek voor het ontwerpveld en
het domein van de creatieve industrie te versterken. In 2016 is binnen het Thursday
Night programma inhoudelijk en organisatorisch samengewerkt met de volgende
externe partners: Architectuur Filmfestival Rotterdam, BNO en IMG LAB,
Designplatform Rotterdam, Goethe-Institut, Glamcult, EYE Filmmuseum, Erasmus
Universiteit Rotterdam, Expertisecentrum Universiteit Utrecht, International Film
Festival Rotterdam, MAFB, Parels voor de Zwijnen, Sandberg Instituut, Stripped
Fashion, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, The Berlage, Urban Unlimited,
Volume en Willem de Kooning Academie.
Vanaf 1 januari 2017 gaat het programma verder onder de naam Thursday
Night Live. Het bestaat naast het discursief programma en diner uit een avondopenstelling van het museum en een afsluitende borrel. Binnen deze levendige context
biedt Het Nieuwe Instituut tevens plek aan initiatieven van derden, die gericht zijn op
een professionele achterban.
Grafisch Ontwerp Platform
Met de toegenomen standaardisering van communicatie en de algemene tendens om
een bezoeker eerder te bevestigen dan te verrassen, is het zelfs binnen het domein
van de cultuur steeds zeldzamer geworden dat jong talent nog wordt uitgedaagd door
onderscheidend opdrachtgeverschap. Juist daarom vat Het Nieuwe Instituut de eigen
communicatie op als een platform voor de grafisch ontwerper. De vraag naar identiteit
en communicatie van het instituut krijgt gestalte door de inzet van steeds wisselende
ontwerpers. Elk project kent een eigen ontwerper, die daarbij wordt gevoed door de
wensen vanuit marketing en communicatie, en tevens inhoudelijk wordt begeleid.
In de afgelopen vier jaar is aangetoond dat deze wijze van talentontwikkeling
voor alle betrokkenen bijzonder vruchtbaar is; voor de ontwerpers levert het onder
meer profilering en zichtbaarheid op, voor het instituut een onderscheidende vorm
van communicatie.
Onder begeleiding van art director Maureen Mooren zijn in 2016 opdrachten
gegeven aan onder meer Marc Hollestein (Interventies Huis Sonneveld met Santiago
Borja, Eva Rothschild, Domique Gonzalez-Foerster), Valentijn Goethals en Tomas
Lootens (Verrassende Vondsten #5, Dressed by Architects), Michiel Schuurman
(Mural), Moniker (website Het Nieuwe Instituut), Experimental Jetset (Space
Embodied), David Bennewith (Munchen 1972), Kevin Brey en Thomas Buxó (The Life
Fair), Joost Grootens (Control Syntax Rio), Irma Boom (BLUE, Venetië), Yuri
Veerman & Random Studio (51 Sprints), Ronja Andersen (New Material Award,
Eindhoven), Rudy Guedj (illustrator Educatie), Sandra Kassenaar (Speculatieve
Geschiedenis, All Time Favourites), Kristoffer Li & Kristoffer S.lling (Thursday Night),
en vele anderen.
Onderzoek
Het programma van de in 2015 opgerichte R&D-afdeling van Het Nieuwe Instituut
kreeg in 2016 verder gestalte in een reeks meerjarige interdisciplinaire onderzoeksprojecten, publicaties, publieke activiteiten en een fellowship programma met een
jaarlijkse open call.
De verschillende onderzoekspraktijken vertrekken vanuit design- en innovatieprincipes – begrippen die zowel optimisme als verandering en een inherente mate
van conflict met zich meebrengen. Het doel is aanjager te zijn voor collectieve kennisvormen en alternatieve vormen van leven. Zo kwamen in 2016 nieuwe uitwisselingen
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tot stand en zijn projecten en activiteiten ontwikkeld in samenwerking met internationale partners zoals E-flux, Storefront for Art and Architecture (USA), Columbia
University GSAPP, Istanbul Design Biënnale, London Design Biënnale, Studio-X Rio,
en Nederlandse partners zoals Atelier Rijksbouwmeester, The Berlage, Gemeente
Eindhoven, EYE, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Defensie, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Piet Zwart Institute, Random Studio, Stichting Doen,
Stichting Kwadraat, TU Delft, TU Eindhoven, TU Delft Robotics Institute, Universiteit
van Utrecht, Volume magazine en V2_.
Om een internationaal netwerk van instituten en onderzoekers op te bouwen
rondom relevante ontwerpvragen, diende Het Nieuwe Instituut eind 2016 een
aanvraag in om EU-financiering te verkrijgen voor een Europees Design Parlement,
samen met internationale partners Z33, Staatliche Kunstsammlung –
Kunstgewerbemuseum Dresden, Werkraum Bregenzerwald, Space Caviar en Atelier
LUMA Arles.
Onder de titel Architecture of Appropriation startte R&D in 2016 een
meerjarig onderzoek naar kraken als architectuurpraktijk, samen met onder andere de
TU Eindhoven, Piet Zwart Institute, René Boer (Failed Architecture), krakers en (oud)
bewoners. Vanuit de gedachte dat het recht op huisvesting het recht op eigendom
overstijgt, heeft de kraakbeweging een grote rol gespeeld in het ontwerp van het
stedelijke weefsel en het huiselijke interieur. Om die nalatenschap van de kraakbeweging te erkennen en te bewaren voor toekomstige generaties, onderzoekt Het Nieuwe
Instituut kraken als een architectuurpraktijk. De eerste uitkomsten van dit onderzoek
worden in 2017 getoond in een ruimtelijke installatie van ontwerpbureau ZUS [Zones
Urbaines Sensibles], in combinatie met historisch materiaal van onder andere het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), stadsarchieven, de collectie
van Het Nieuwe Instituut en persoonlijke archieven van voormalige krakers. De
tentoonstellingsruimte wordt tevens gebruikt als plaats van onderzoek en publieke
gesprekken, waar verder wordt gewerkt aan een publicatie die in 2018 zal verschijnen.
Een aantal Nederlandse case studies wordt onderzocht, en thema’s als
leegstand, eigendom en alternatieve woonvormen krijgen daarbij bijzondere
aandacht. Als onderdeel van het wekelijkse Thursday Night programma zijn de
Reading Room avonden in 2016 voortgezet. In kleine setting en onder leiding van een
kunstenaar, onderzoeker of ontwerper wordt in de Reading Room gereflecteerd op
een concept, tekst, object of beeld.
In 2016 kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: het
museum, de liquiditeitsval, onveiligheid, klimaat, huiselijkheid, terreur en computercode. Tot de sprekers behoorden: Chus Martínez (Head of the Institute of Art at the
FHNW Academy of Art and Design, Basel), Beatrix Ruf (Directeur, Stedelijk Museum),
Bas Jacobs (Professor of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam), Felix Ensslin
(Professor of Aesthetics and Art Mediation at the Stuttgart State Academy of Art and
Design), Laurent de Sutter (Professor of Legal Theory at Vrije Universiteit Brussel),
Felicity D. Scott (Head of History and Theory in Architecture at Columbia University,
New York City), Adrian Lahoud (Head of the School of Architectur, Royal College of
Art in London), Jack Self (Directeur REAL Foundation), Lucas Verweij
(Designplatform Rotterdam), Cooking Sections (London) and Femke Snelting
(Constant, Brussels). De Reading Room wordt in 2017 voortgezet in samenwerking
met het international online platform E-flux Architecture.
Fellowship programma
Het Nieuwe Instituut lanceerde begin 2016 een internationale open call voor drie
onderzoekfellows. Ontwerpers en onderzoekers op het gebied van architectuur,
design en digitale cultuur werden uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel in te
dienen voor een werkperiode van juni tot en met december 2016.Via de open call
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werden voorstellen geselecteerd door een internationale jury van gerenommeerde
curatoren, onderzoekers en spelers in het creatieve werkveld.
Fellows krijgen inhoudelijke begeleiding, werkruimte, toegang tot archieven
en zij ontvangen een honorarium. Onderzoek kan uitmonden in een publiek
programma, een tentoonstelling, een film of publicatie, in samenwerking met Het
Nieuwe Instituut.
In totaal kwamen er 243 voorstellen uit India, Zuid-Afrika, Wit-Rusland,
Ierland, Chili, Spanje, Italië, de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland en vele
andere landen. De afdeling R&D maakte daaruit een voorselectie die samen met de
gehele set inzendingen werden voorgelegd aan de jury, bestaande uit Tom
Avermaete (Professor Architectuur, TU Delft), Guus Beumer (directeur-bestuurder,
Het Nieuwe Instituut), Anselm Franke (Curator, Haus der Kulturen der Welt), Vinca
Kruk (ontwerper/kunstenaar, Metahaven), Marina Otero Verzier (manager research &
development, Het Nieuwe Instituut) en Jana Scholze (Associate Professor, Curating
Contemporary Design aan Kingston University).
De uitzonderlijke kwaliteit van de aanvragen en de relevantie van de onderwerpen deed de jury besluiten om het aantal fellowships uit te breiden naar vier. De
geselecteerde fellows waren Andrea Bagnato met Terra Infecta, Simone Niquille met
The Contents, Noam Toran met Black and White and Red All Over en Füsun
Türetken met Alchemic Dialogue. De jury heeft daarnaast een eervolle vermelding
gegeven aan inzenders m-a-u-s-e-r, Víctor Muñoz Sanz en Michèle Champagne.
Naar aanleiding van een aantal andere voorstellen nodigde Het Nieuwe Instituut de
inzenders uit om de projecten verder te ontwikkelen binnen het publieke programma
van tentoonstellingen, activiteiten en publicaties. Op de website publiceerde Het
Nieuwe Instituut zowel het juryrapport als een rapport over hedendaagse onderzoekspraktijken zoals die in de 243 ingediende voorstellen naar voren kwamen.
In juli werd in samenwerking met Archis/Volume een ‘retreat’ georganiseerd
in Park Sonsbeek in Arnhem. Als host fungeerde ruangrupa, de curatoren van
SONSBEEK ‘16. De fellows van 2016, het R&D-team, het Volume team en andere
experts besteedden vier dagen aan onderzoek, discussie en de organisatie van een
publiek evenement rond de vraag wat het betekent wanneer kunstmatige intelligentie
onderdeel zou worden van de culturele onderzoekspraktijk. De uitkomsten zijn
gebundeld in de publicatie ‘In Loving Support’, die als bijlage verscheen in Volume
magazine #49 Hello World!.
Op 22 oktober maakte minister van OCW Jet Bussemaker de winnaars
bekend van de New Material Award 2016, een samenwerking van Het Nieuwe
Instituut, Fonds Kwadraat en Stichting Doen. Ontwerper Olivier van Herpt won de
New Material Award voor zijn project Functional 3D Printed Ceramics. Kunstenaar
Diana Scherer werd geselecteerd als de New Material Fellow 2016 voor haar project
Interwoven, een project waarin zij een sterk materiaal van plantenwortels ontwikkelt.
Scherer krijgt begeleiding van het R&D-team om haar idee verder te ontwikkelen.
Jaap Bakema Study Centre
Het Jaap Bakema Study Centre, opgericht in 2013 in partnerschap met de TU Delft,
richt zich op wetenschappelijk onderzoek en is verbonden aan het architectuurarchief
van Het Nieuwe Instituut. Rond de onderwerpen die in de samenwerkingsovereenkomst zijn benoemd, zijn inmiddels partnerships gevormd met partijen als CCA
Montreal, Guggenheim Museum, ETH Zürich, Princeton University en FHNW
Academy of Art and Design in Basel. In 2016 organiseerde het Jaap Bakema Study
Centre een serie activiteiten, waaronder een jaarlijkse conferentie, en werd er gewerkt
aan meerjarige onderzoeksprojecten, publicaties en programma’s. Zo werd in het
project Queering Architecture bevraagd hoe een LGBT-perspectief kan bijdragen aan
een meer inclusieve benadering van architectuur en stedenbouw.
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Tijdens een publiek seminar in het najaar van 2016, met sprekers als
Jasmine Rault, Henry Urbach, Wolfgang Voigt en Riëtte van der Werf werd het
Rijksarchief ‘through queer eyes’ bekeken. Bestaat er zoiets als een ‘queer’ ruimte,
en kan deze worden ontworpen? De derde jaarlijkse conferentie 'Between Paper and
Pixels: Transmedial Traffic in Architectural Drawing' in november richtte zich op
recente ontwikkelingen in architectonisch tekenen, en met name op de kruisbestuiving
tussen analoge en digitale media. Er werd gesproken over de mogelijkheden om ze te
combineren om grenzen van expressie en representatie verder op te rekken, en gespeculeerd over digitale tools om de gebouwde en sociale omgeving op nieuwe manieren
te verbeelden. Het Nieuwe Instituut wijdde een speciale sessie aan onderzoek en
praktijken in digitale archieven en organiseerde een lezing met Will Alsop.
Tot slot stelde het Jaap Bakema Study Centre in samenwerking met Archis/
Volume een publicatie samen op basis van de eerdere Total Space Research
Workshops in 2015, die als bijlage in het Volume magazine van december 2016 is
verschenen.
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2. WETTELIJKE TAKEN
2.1 Erfgoed
In 2016 richtte de afdeling Erfgoed, verantwoordelijk voor het beheer en behoud van
de architectuur- en stedenbouwcollectie van Het Nieuwe Instituut en bijbehorend
acquisities, zich op verdere digitalisering van de collectie en kennisontwikkeling rond
Born Digital archieven. Hiervoor is de Leeromgeving Born Digital en Digital
Preservation ontwikkeld. Samen met collega’s van andere erfgoedinstellingen namen
medewerkers van Het Nieuwe Instituut deel aan een cursus die in het kader van de
Nationale Infrastructuur Digitale Duurzaamheid is ontwikkeld. Het project vormde een
case study binnen het werkprogramma ‘Houdbaar’ van het Netwerk Digitaal Erfgoed
(NDE). Het resultaat van deze training zal worden gebruikt bij de ontwikkeling van de
online leeromgeving ‘Leren Preserveren’. Het projectleiderschap voor dit NDE-project
ligt bij Het Nieuwe Instituut. Vanaf 2017 wordt deze leeromgeving extern aangeboden. Parallel werd er in 2016 gewerkt aan een traject ten behoeve van het beheer
en behoud van zogenaamde Digital Born archieven en verzamelingen. Dit traject zal
in 2017-2018 de eerste resultaten opleveren.
Acquisities
In 2016 verwierf Het Nieuwe Instituut het archief van MVRDV. Dit project- en
bureauarchief kent een belangrijke component Born Digital materiaal, waarvan een
deel reeds in 2015 door Het Nieuwe Instituut werd geacquireerd. In 2016 werden het
papieren archief en de maquettes toegevoegd. In het voorjaar van 2017 zal de
selectie van het materiaal zijn afgerond.
Andere archieven die in 2016 werden geacquireerd waren van J. Vahl, P.
Haffmans, W. den Boon, A.L. van Wissen, H. de Haan, C. de Cler, G. van Zeijl, J.A.
en L. van der Laan, P. Blom en A. Apon. Tevens werd een maquette van Huis
Sonneveld met de interventie van Santiago Borja in de collectie opgenomen.
Studiezaal en onderzoek
De studiezaal was in 2016 gedurende 208 dagen geopend. Er werden 2.650 architecten, onderzoekers en studenten ontvangen en circa 7.200 archiefstukken en
depotboeken opgevraagd. Diverse groepen, onder wie studenten van de Vrije
Universiteit Amsterdam, de TU Delft, de TU Eindhoven, de Academie van Bouwkunst
Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Rotterdam en The Berlage,
kregen daarbij begeleiding op zaal. Ook internationale architectuurstudenten uit o.a.
Belfast, China, Madrid, Mumbai, Newcastle en Polen bezochten in 2016 de studiezaal. Intensief onderzoek in de collectie door een aantal externe onderzoekers resulteerde in de volgende publicaties: ‘Bouwkunst en de nieuwe orde’, ‘Bernard Bijvoet
(1889-1979)’, ‘The NAi effect’, ‘Mart Stam: dichter van staal en glas’, ‘Onno Greiner
(1924-2010)’ en ‘Jan Duiker, bouwkundig ingenieur (1890-1935)’.
Van juni t/m december 2016 voerde Het Nieuwe Instituut archief- en literatuuronderzoek uit naar architectuurtekeningen en visualisaties ten tijde van het
Nederlands Structuralisme. Voor het onderzoek ontving Het Nieuwe Instituut een
Museumbeurs van NWO. Het onderzoek geschiedde in het kader van een groter
onderzoek naar het Structuralisme door het Jaap Bakema Study Centre en werd
uitgevoerd door Het Nieuwe Instituut en de Universiteit Leiden.
Bruiklenen
In 2016 werden 179 bruikleenverzoeken in behandeling genomen en afgerond. De
bruiklenen werden ingezet voor nationale en internationale presentaties van onder
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andere het Rijksmuseum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag, TENT
Rotterdam, BOZAR in Brussel, DAM in Frankfurt am Main en de Humboldt Universität
in Berlijn.
Ten behoeve van succesvolle tentoonstellingen als ‘Interieur en lifestyle op
de Haar’ op Kasteel de Haar, ‘Gispen specials’ bij Museum Boijmans Van Beuningen
en ‘Wonen in de Amsterdamse School’ van het Stedelijk Museum Amsterdam gaf Het
Nieuwe Instituut stukken in bruikleen.
Collectiehulpverleningsplan (CHV-plan)
Het CHV-plan is herzien en nu specifieker gericht op de aard van de collectie. Dit
maakt het plan compacter en bruikbaarder in geval van nood. Eveneens is in kaart
gebracht welke collecties in welke depots worden opgeslagen zodat evacuatie per
depot mogelijk is. De lijst van de meest waardevolle archieven en de daarmee
samenhangende volgorde van evacuatie wordt momenteel aangevuld met de nieuwe
aanwinsten. Na het afronden van deze lijsten en het maken van aangepaste plattegronden waarop de recente herinrichting per depot zichtbaar is, zal het plan in mei
2017 operationeel worden.
Digitalisering en conservering
Het Nieuwe Instituut digitaliseerde in 2016 15.000 archiefstukken, afkomstig uit 31
archieven. In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek digitaliseerde de bibliotheek in het kader van Metamorfoze: Nationaal Programma voor het Behoud van het
Papieren Erfgoed een aantal tijdschriften.
Voor het omvangrijke archief van architect/stedenbouwkundige C. van
Eesteren werd eveneens met Metamorfoze samengewerkt bij de conservering van
een deel van zijn ontwerparchief. Nu de conservering in 2016 is afgerond, kan in 2017
de digitalisering starten.
In 2016 is begonnen met een grootschalig fotoconserveringsproject. De
fotocollectie van Het Nieuwe Instituut omvat circa 300.000 foto’s, van eind negentiende-eeuwse zilverdrukken tot polaroids. Gedurende het project zal de collectie worden
omgepakt, geconserveerd, gerestaureerd en gedigitaliseerd. Een pilot in 2016 betrof
55.000 foto’s. Na een evaluatie van deze pilot wordt er in 2017 een conserveringsplan
opgesteld voor de overige 245.000 foto’s.
Vanaf januari 2016 is er gewerkt aan de registratie van gedigitaliseerde
glasnegatieven van onder andere W.H. Gispen, Station Amsterdam Centraal en
Rijksmuseum Amsterdam; ruim 3.500 in totaal.
Beeldbestellingen
Ten behoeve van publicaties, tentoonstellingen, onderzoek e.d. worden uit binnen- en
buitenland regelmatig beelden van de collectie besteld. In 2016 heeft Het Nieuwe
Instituut er ruim 900 geleverd.
Zoekportaal
Eind november 2015 ging het Zoekportaal van Het Nieuwe Instituut online. In 2016
bezochten 71.500 gebruikers deze site in 96.500 sessies. Een kwart van de gebruikers van het Zoekportaal waren terugkerende bezoekers. In 2016 zijn alle reeds
geïnventariseerde archieven aan de database toegevoegd. Hiervoor zijn circa 650
archiefinventarissen ingevoerd en zijn deze nu via het zoekportaal doorzoekbaar. Er
zijn in 2016 totaal ruim 72.000 records ingevoerd in de archief database en binnen het
Zoekportaal zijn 170.000 gedigitaliseerde afbeeldingen beschikbaar.
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Online content
Medio 2016 werd de website ‘Lang zullen we Leven! Nieuwe huisvesting voor ouderen
in de archieven van Het Nieuwe Instituut’ gelanceerd. Deze website publiceert de
resultaten van het onderzoek dat Het Nieuwe Instituut samen met een werkgroep van
de Vrije Universiteit Amsterdam naar ouderenhuisvesting heeft gedaan.
Inkomsten
De afdeling Erfgoed heeft in 2016 ruim 100.000,- Euro aan additionele middelen
geworven via Metamorfoze: Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren
Archief, bruiklenen, beeldbestellingen, de NWO Museum Beurs, Nationale Coalitie
Digitale Duurzaamheid (NCCD) t.b.v. de verkenning Born Digital en MVRDV t.b.v. de
inventarisatie van het archief. De BankGiro Loterij heeft financieel bijgedragen aan de
aankoop van een meubelset van Gispen voor Huis Sonneveld.
Samenwerking
De afdeling Erfgoed was in 2016 in het kader van Simultaan Modernisme betrokken
bij een internationaal samenwerkingsproject tussen UNESCO Werelderfgoederen
Van Nellefabriek en Bauhaus Dessau, dat tegelijkertijd in Rotterdam en Dessau
(Duitsland) plaatsvindt. In Rotterdam werd het project gedragen door Stichting
Werelderfgoed Van Nelle, Huis Sonneveld, Chabot Museum en De Kiefhoek. Deze
vier locaties, en bijbehorende tentoonstellingen, geven een helder beeld van de
voornaamste ontwikkelingen van het modernisme in Rotterdam en Dessau.
Met PostNL is de samenwerking aangegaan met betrekking tot het uitgeven
van architectuurpostzegels met als thema de wederopbouw. Tevens is er met PostNL
en het Gemeentemuseum Den Haag samengewerkt in het kader van 100 jaar De
Stijl. Beide reeksen postzegels zullen in 2017 verschijnen.
Voor de tentoonstellingenreeks 100 jaar De Stijl is samengewerkt met het
Gemeentemuseum Den Haag. Daar zal vanaf juni 2017 de tentoonstelling ‘De architectuur en interieurs van De Stijl’ te zien zijn.
Huis Sonneveld
Op het moment dat het beheer van Huis Sonneveld overging in handen van Het
Nieuwe Instituut vroeg het bestuur van de Stichting Volkskracht Historische
Monumenten, eigenaar van het monument, hoe de fusie het beheer van de museumwoning zou beïnvloeden. Het Nieuwe Instituut heeft zich vervolgens vanuit een
multidisciplinair perspectief gebogen over een nieuwe invulling. Een team van medewerkers inventariseerde wat de rol van de museumwoning in het huidige museale
veld is, en wat de rol van Huis Sonneveld binnen de nieuwe inhoudelijke context van
Het Nieuwe Instituut zou kunnen worden. Succesvolle museumwoningen, zo bleek,
zijn volop in beweging, staan midden in de samenleving, zijn een platform voor
actuele museale vraagstukken en vormen een inspiratie voor kunstenaars en ontwerpers die specifieke kenmerken van het museumhuis als inspiratiebron voor hun eigen
werk gebruiken. Deze conclusies brachten Het Nieuwe Instituut op het spoor van
hedendaagse interventies in Huis Sonneveld. In 2016 plaatste kunstenaar Santiago
Borja een observatorium op het dak van Huis Sonneveld. ‘A mental image –
Blavatsky Observatory’ is gebaseerd op Borja’s onderzoek naar de invloed van het
Westerse esoterisme op de principes van het Nieuwe Bouwen.
In 2016 is de originele salonset uit de woonkamer van Huis Sonneveld
aangekocht. Het gaat om twee stalen buisfauteuils en een glazen salontafel,
ontworpen door W.H. Gispen. De meubels zijn unica en werden in 1932 speciaal door
de firma Gispen voor de familie Sonneveld gemaakt. De meubels zijn sinds
september 2016 te zien in Huis Sonneveld; het enige publiek toegankelijke woonhuis
dat bijna volledig met Gispen meubilair is ingericht.
Ruim 21.500 betalende bezoekers hebben in 2016 Huis Sonneveld bezocht.
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2.2 Internationalisering
In 2013 formuleerde Het Nieuwe Instituut de ambitie om als nationaal instituut op
verschillende schaalniveaus te functioneren, te weten lokaal, regionaal en internationaal. In 2016 werd de internationaliseringsopdracht van Het Nieuwe Instituut – marktverruiming en statelijke manifestaties – uitgebreid en werden de activiteiten die Het
Nieuwe Instituut op lokaal, regionaal en internationaal niveau ontwikkelt, gebundeld in
Het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur.
Internationaal
De uitbreiding van de internationaliseringsopdracht is een resultaat van een expliciete
behoefte vanuit het veld. Na de culturele bezuinigingen in 2012 en vanaf de start van
Het Nieuwe Instituut in 2013 bleek dat een aanspreekpunt voor het overheidsbeleid
Creatieve Industrie inzake internationalisering ontbrak. Het ministerie van OCW
onderkende het hiaat en stelde additionele middelen ter beschikking aan Het Nieuwe
Instituut om deze rol op zich te nemen. Deze middelen hebben in 2016 bij de internationale programmering van het Agentschap tot een veelzijdig programma geleid. Het
Agentschap gaf invulling aan drie additionele rollen: een coördinatiefunctie specifiek
gericht op het faciliteren van internationale activiteiten; ‘talent mapping’ ten behoeve
van een jaarlijks overzicht van talentvolle afstudeerders in de verschillende ontwerpdisciplines; en de ontwikkeling van internationale crossovers waarbij rond belangrijke
maatschappelijke vraagstukken Nederlandse ontwerpexpertise werd gekoppeld aan
een internationaal werkveld.
Via het Agentschap is Het Nieuwe Instituut onderdeel van de grotere infrastructuur die Nederland op het gebied van internationalisering kent. Als coördinator
onderhoudt het Agentschap contacten met alle cruciale spelers in het domein van de
Creatieve Industrie, maar ook met de diplomatieke posten, kennisinstellingen,
bedrijven en individuele architecten, ontwerpers en makers. Het combineert deze
rollen met enkele opdrachten die Het Nieuwe Instituut al sinds zijn oprichting vervult.
Het betreft hier onder meer de organisatie van de Nederlandse bijdragen aan de
architectuur biënnales zoals die van Venetië (de zogenoemde statelijke presentaties)
en activiteiten in het kader van Marktverruiming, het aanboren van buitenlandse
markten voor Nederlandse architecten, ontwerpers, makers en organisaties. In
samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken is het Agentschap tevens
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Internationaal Bezoekersprogramma. Dit
uiterst werkzame instrument brengt buitenlandse bezoekers naar Nederland (bijvoorbeeld naar de IABR, de Fashion Week of de Dutch Design Week) en stimuleert op die
manier een internationale dialoog en kennisuitwisseling.
Coördinatiefunctie: informatieverschaffing
Specifiek gericht op activiteiten met internationale doelen faciliteert Het Nieuwe
Instituut sinds 2016 vraag en aanbod vanuit het veld van architectuur, design en
digitale cultuur en hun crossovers. Het Agentschap verbindt makers en ontwerpers in
de creatieve industrie met onder meer wetenschappers, bedrijven en de diplomatieke
posten. Concrete voorbeelden uit 2016 zijn: de bemiddeling bij uitgaande missies,
invulling van verzoeken en het wegwijs maken van ambassades en internationale
contacten in het Nederlandse ontwerpveld, nauwe samenwerking met de gezamenlijke portal CreativeHolland en de oprichting en inrichting van het samenwerkingsplatform Bureau Creative Holland.
Het Nieuwe Instituut is in deze rol een makelaar in kennis en contacten, met
bijdragen van de verschillende partnerinstellingen zoals het Stimuleringsfonds voor
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de Creatieve Industrie, Dutch Culture, het Topteam Creatieve Industrie, de brancheorganisaties, kennisinstellingen en architecten, ontwerpers en makers in het veld.
Talent Mapping
In samenwerking met het onderwijsveld en de diplomatieke posten ontwikkelde Het
Nieuwe Instituut in 2016 Talent Mapping, een instrument om getalenteerde en ambitieuze ontwerpers, architecten en makers te identificeren, te stimuleren en te ondersteunen door ze internationaal te positioneren en te verbinden aan de netwerken. De
Talent Mapping 2016 toont de nieuwste lichting van afgestudeerde architecten,
ontwerpers en makers uit Nederland. De selecties werden verricht door de opleidingen zelf, de informatie en het netwerk werden geactiveerd door Het Nieuwe
Instituut. De activering zal in 2017 verder vorm krijgen door de talenten onder meer te
programmeren in bijvoorbeeld exposities, biënnales en Thursday Night Live bijeenkomsten, en ook door hen voor te stellen aan buitenlandse bezoekers, of te betrekken
bij vakbijeenkomsten en uitwisselingen. Tegelijkertijd wordt in 2017 de wijze van
selecteren die nu is gedelegeerd aan de verschillende onderwijsinstellingen nader
tegen het licht gehouden. Het is de ambitie zo zorgvuldig mogelijk de opdracht van
talentmapping uit te voeren en daarbij ook aandacht te hebben voor talent dat zich
buiten het onderwijssysteem ontwikkelt en profileert.
Statelijke Manifestaties
Architectuur Biënnale van Venetië
Malkit Shoshan, architect en oprichter van de architectuur denktank FAST, was de
afgelopen twee jaar als fellow verbonden aan Het Nieuwe Instituut en fungeerde als
curator van de tentoonstelling BLUE: Architectuur van VN Vredesmissies in het
Nederlands Paviljoen tijdens de 15e Architectuurbiënnale Venetië 2016. Het doorlopende onderzoek van Shoshan naar architectuur in conflictgebieden sloot direct aan
bij het overkoepelend thema van deze editie van de Architectuurbiënnale: ‘Reporting
from the Front’. Centraal in de presentatie in het Nederlands Paviljoen stond een
casestudy van Camp Castor in Gao, Mali, waar de VN een vredesmissie uitvoert. De
vredesoperatie speelt zich af in het woestijngebied van de Toeareg, door hun indigokleurige kleding ook wel ‘blauwe mannen’ genoemd, en wordt uitgevoerd door
VN-blauwhelmen. In dit nomadische gebied verschuiven de grenzen per seizoen. Als
gevolg van oorlog, klimaatverandering, ziekte en honger heerst er een permanente
crisis. De kleur blauw is leidend geweest voor ontwerper Irma Boom die in samenwerking met Malkit Shoshan het ontwerp voor de tentoonstelling verzorgde. De confrontatie tussen verschillende systemen – buitenlands en lokaal, militair en civiel, basis en
woestijn, blauwhelmen en blauwe mensen, de crisis en de Nederlandse aanpak –
biedt voorwaarden voor nieuwe ruimtelijke condities. Door cultureel onderzoek te
verbinden met architectonisch onderzoek wilde Het Nieuwe Instituut de ruimtelijke
uitdagingen en kansen van deze complexe situatie zichtbaar maken. BLUE presenteerde een serie nieuwe verhalen voor architectuur in conflictgebieden, waarbij de
potentie om het leven van miljoenen mensen te verbeteren centraal stond. De
verhaallijnen kwamen tot stand op basis van gesprekken met militaire ingenieurs en
architecten, antropologen en economen, activisten en beleidsmakers. De tentoonstelling is door ruim 190.000 bezoekers bezocht.
Design Biënnale London
Ter gelegenheid van de Design Biënnale London vroeg Het Nieuwe Instituut Studio
Makkink & Bey als curator en ontwerper op te treden. Als boegbeeld van Nederlands
ontwerp werkt de studio samen met een netwerk van talentvolle ontwerpers. Als
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informeel platform voor ontwerpers, kunstenaars en architecten gaf Studio Makkink &
Bey gestalte aan het thema van de biënnale: Utopia by Design. De installatie Design
Diorama: the Archive as a Utopic Environment vertaalde het internationale netwerk
van Studio Makkink & Bey in een diorama dat werd gemodelleerd naar de ‘zondagse
kamer’. De installatie verwees impliciet naar de woon- en werkomgeving van iedere
ontwerper; een omgeving die net als voor Makkink & Bey gelijktijdig fungeert als een
persoonlijk archief van objecten van voormalige studiomedewerkers, stagiaires,
ontwerpers, kunstenaars, architecten en eigen werk. Met deze installatie toonde
Studio Makkink & Bey het archief als een oneindig potentieel voor een mogelijke
toekomst, met werk en memorabilia van onder andere ontwerper Bertjan Pot, fotograaf
Ari Versluis en styliste Ellie Uyttenbroek, kunstenaar Yvonne Dröge Wendel, Michou
de Bruijn (senior ontwerper Studio Makkink & Bey) en illustrator Jan Rothuizen.
Internationaal Bezoekersprogramma
Dankzij het Internationaal Bezoekersprogramma (IBP) hebben diverse internationale
professionals uit de disciplines architectuur, design, mode en digitale cultuur in korte
tijd kennis gemaakt met een groot aantal organisaties en personen binnen het
Nederlandse creatieve veld. In 2016 heeft Het Nieuwe Instituut 167 professionals
ontvangen met verschillende achtergronden. Ontwerpers en makers uit het ontwerpveld, onderzoekers, journalisten en curatoren kwamen van over de hele wereld:
Brazilië, Chili, China, Colombia, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Japan, Kenia,
Litouwen, Mexico, Rusland, Rwanda, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk,
Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Nieuw in 2017 is de Open Call. Aan
Nederlandse culturele organisaties is eind 2016 de mogelijkheid geboden om een
verzoek in te dienen voor een internationale gast die zij voor een specifieke activiteit
in Nederland willen uitnodigen. Voor deze reguliere programma’s zijn in totaal
zeventien aanvragen ontvangen en beoordeeld door een veldcommissie. Negen
organisaties zullen in dit kader in 2017 internationale bezoekers ontvangen.
Naast de reguliere programma’s worden ook actuele en thematische
programma’s georganiseerd. Alle programma’s worden op de website aangekondigd.
Het Internationaal Bezoekersprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door
het ministerie van Buitenlandse Zaken, de verschillende Nederlandse ambassades en
consulaten, instanties als DutchCulture, Creative Holland en Rotterdam Partners, en
was slechts mogelijk door de medewerking van de vele Nederlandse organisaties
waaraan deelnemers van het programma een bezoek hebben gebracht.
Marktverruiming 2016: materiaalinnovatie, design en duurzaamheid
Marktverruiming is gekoppeld aan een werkwijze waarbij dialoog, kennisuitwisseling
en een podium belangrijke instrumenten zijn om potentiële internationale markten aan
te boren voor Nederlandse architecten, vormgevers, makers en organisaties.
In de periode 2013-2016 richtte Het Nieuwe Instituut zich op Europa en in
het bijzonder op Duitsland (tevens het gemeenschappelijke aandachtsgebied van de
Nederlandse creatieve industrie). In samenwerking met een groeiend internationaal
netwerk rond de thematiek van materiaalinnovatie, design en duurzaamheid ontwikkelde Het Nieuwe Instituut in 2016 projecten zoals internationale werkbezoeken door
Nederlandse ontwerpers en internationale activiteiten rond de New Material Award.
Deze activiteiten werden binnen het kader van Marktverruiming, in samenwerking met
internationale partners, georganiseerd.
Internationale kennisuitwisseling en activiteiten rond het thema van materiaalinnovatie, design en duurzaamheid dragen vanuit de visie van Het Nieuwe Instituut
bij aan het op internationaal vlak verder profileren en ontwikkelen van het talent van
Nederlandse designers en architecten. Het programma beoogt de creatie van een
professioneel netwerk dat ontmoetingen kan bewerkstelligen tussen culturele- en
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onderwijsinstellingen, expertisecentra, duurzaamheids-, materialen- en designexperts
en ontwerpers Activiteiten die Het Nieuwe Instituut in 2016 organiseerde waren onder
meer een European New Materials-netwerkmeeting in Milaan. Daar zetten 24 deelnemers uit 9 landen de eerste stappen voor de vorming van een internationaal netwerk
voor kennisuitwisseling op het gebied van materiaalinnovatie en design in relatie tot
duurzaamheid. Met als uitkomst: uitwisselingsprojecten zoals ‘The Materials Farm:
designing new materials for agriculture, food and living organisms’ in samenwerking
met Materfad en FADfest Barcelona; deelname van drie Nederlandse ontwerpers
(Chloé Rutzerveld, Renée Boute en Mandy den Elzen) aan een internationaal
programma met een Designers’ Talk, een expositie, Masterclass Materials en een
City Workshop en deelname aan een masterclass, een discussie en presentatie van
het werk van drie Nederlandse ontwerpers (Marjan van Aubel, Eric Geboers en
Michelle Baggerman) op Designblok 2016 in Praag.
Nu er met succes materialennetwerken zijn ontstaan in Barcelona, Milaan,
Parijs, Londen en Praag, wil het programma Marktverruiming continuïteit geven aan
dit netwerk door te focussen op materiaalinnovatie en design in relatie tot
duurzaamheid.
Frankfurt Dialogen
In het najaar van 2016 organiseerde Het Nieuwe Instituut viermaal een uitwisseling
van kennis rondom de huidige architectuurpraktijk van architectenbureaus uit
Nederland en Vlaanderen. In Rotterdam, Antwerpen en Frankfurt gingen 20 architecten in gesprek met elkaar, en met architectuurcritici en de vorige generatie
architecten.
Een nog ontluikend discours rond een nieuwe stroming architecten aan
beide zijden van de landsgrens kon zo op basis van kennisuitwisseling worden gestimuleerd. Aanleiding voor deze internationale uitwisseling was de tentoonstelling
Maatwerk/Massarbeit in het Deutsches Architekturmuseum te Frankfurt am Main
waarvoor het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw diverse
bruiklenen verzorgde. Voor dit programma werd samengewerkt met het Vlaams
Architectuurinstituut en het Deutsches Architekturmuseum.
Lokaal en regionaal
Naast het internationale programma, concentreert Het Nieuwe Instituut zich ook op
projecten met lokale en regionale overheden die een duidelijke urgentie voor de
betrokken regio onderkennen. De gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe
verantwoordelijkheden die ook werkelijk om vernieuwende visies en een nieuw
instrumentarium vragen. Het Nieuwe Instituut voorziet in deze behoefte. Zo zette het
uiterst succesvolle project De Staat van Eindhoven een substantiële stap in het
onderzoek naar een bestuurlijke toekomst waarin burgers van Eindhoven en
omgeving direct toegang hebben tot de overheid, en vooral zelf ‘agencies’ kunnen
ontwikkelen om de stad van morgen gestalte te geven.
De sterke high-tech infrastructuur van de regio, de aanwezigheid van een
bovengemiddeld aantal geïnteresseerde professionals (onder wie ontwerpers), en
een duidelijk gearticuleerde belangstelling van het Eindhovens bestuur maken dit tot
een reëel perspectief. Met de activiteiten binnen het Agentschap bereikt Het Nieuwe
Instituut het vakpubliek afkomstig uit de verschillende disciplines, culturele instellingen, gemeenten en bemiddelaars. Met relevante partijen wordt samengewerkt om
zo de inhoudelijke kwaliteit en het bereik van projecten te vergroten. Matchmaking
zorgt ervoor dat talenten en gevestigde namen met elkaar in contact komen. Partners
zijn onder meer maatschappelijke organisaties, bedrijven, opleidingen, online
platforms en beroepsorganisaties. Zij worden betrokken bij de samenstelling van het
programma, de uitwerking van inhoudelijke en artistieke vraagstukken, de publieke
presentatie – zowel online als offline – en de communicatie.
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De Staat van Eindhoven/DATAstudio
De Staat van Eindhoven is een meerjarig cultuurprogramma (2015-2017) van Het
Nieuwe Instituut in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Het programma is
begonnen als een beweging om de eigen energie, inventiviteit en het oplossend
vermogen van Eindhoven in kaart te brengen, erop te reflecteren, een podium te
bieden en met technologie te ondersteunen. Doel was een beter fundament te leggen
voor een slimme samenleving. Het programma heeft zich in 2016 concreet ontwikkeld
tot de DATAstudio. In de DATAstudio werken Het Nieuwe Instituut en de gemeente
Eindhoven samen rond de vraag hoe de slimme stad een slimme samenleving kan
worden. Oftewel: wat hebben burgers en buurten aan data en technologie? De
DATAstudio organiseert uiteenlopende activiteiten, vooral in de Eindhovense volkswijken Woenselse Heide en De Tempel. In de DATAstudio worden bewoners,
bestuur, bedrijfsleven en andere stakeholders uit Eindhoven betrokken. Waar
mogelijk en zinvol wordt een verbinding gelegd met Eindhovense initiatieven.
Inmiddels fungeert een aparte website als naslagwerk van het programma: www.
datastudio-eindhoven.nl.
In 2016 is gewerkt aan een toolbox om op verschillende manieren behoeften
op te halen door en bij bewoners. Bevindingen zijn geanalyseerd en gekoppeld aan
beschikbare data om ze daarna in meerdere workshops met ambtenaren, ontwerpers,
dataspecialisten, wetenschappers en burgers te bespreken en naar concrete vervolgacties te vertalen. Het programma richt zich nadrukkelijk op het vergroten van het bewustzijn bij burgers over de impact van data op hun leven en vooral hun eigen rol daarin.
DATAverhalen: 11 t/m 16 juli
In samenwerking met Kennisland zijn in het Henri Dunant Park bij bewoners verhalen
opgehaald over hun leven in Woenselse Heide en De Tempel.
Een tienkoppig team heeft in totaal 23 mensen gesproken en hun verhalen
zijn online gepubliceerd. De verhalen dienen als uitgangspunt voor meerdere bijeenkomsten over en onderzoek naar hoe gemeentelijke data en de realiteit van de straat
elkaar al dan niet raken, en hoe kwalitatieve data zoals verhalen onderdeel kunnen
zijn van het gemeentelijke beleidsvormingsproces voor het laten floreren van een
slimme samenleving.
DATAwoestijnen: 27 oktober
Tijdens de Dutch Design Week is met een gevarieerd gezelschap van ambtenaren,
burgers, ontwerpers, data-analisten, wetenschappers en studenten gewerkt aan het
inzichtelijk maken van vier onderwerpen waarvan digitale gegevens ontbreken:
eenzaamheid, sociale uitsluiting, angst voor verandering en eigen zeggenschap.
DATA voor Dummies: 22 september, 24 november (drie sessies)
Tsjalling Swierstra (hoogleraar techniekfilosofie) gaf in de wijk zijn hoorcollege DATA
voor Dummies: wat verstaan we onder big data, wat is de impact van big data op
onze samenleving en welke rol hebben burgers daarin?
MapLab: 3 t/m 24 november
Hoe ziet de wijk eruit door de ogen van kinderen? Ontwerper Anab Jain (Superflux)
en Beam It Up gingen op onderzoek met kinderen uit groep 5 t/m 8 van basisschool
De Tempel. In vier sessies brachten de kinderen hun omgeving in beeld, van ‘eng
steegje’ tot ‘beste verstopplek’.
Lezingenreeks: Een stad zo slim als haar bewoners: 30 september, 12
december Hoe verhouden digitale technologie en de participatie van de Eindhovenaar
zich tot elkaar? Deze vraag stond centraal in twee bijeenkomsten georganiseerd in
samenwerking met de STRP Biënnale en Architectuurcentrum Eindhoven.
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Cloud Atlas: 23 en 24 november
Tijdens de tweedaagse workshop Cloud Atlas werd gekeken naar de hardware van
Woensel-Noord, en hoe die kan verbeteren met informatie uit ‘sociale datasets’. De
workshop was een samenwerking met ontwerper Dan Hill (Arup), woningcorporatie
Woonbedrijf en de gemeente Eindhoven.
Ontwerpatelier Rotterdam
Als onderdeel van de regionale inzet van Het Nieuwe Instituut zijn ook in 2016
projecten uitgevoerd onder de noemer ‘Ontwerpatelier Rotterdam’, intern eenvoudigweg Studio Stad genoemd. Ontwerpatelier Rotterdam stelt zich tot doel vernieuwende perspectieven aan te reiken voor de toekomstige (ontwerp)opgaven in en om
Rotterdam. Onderwerpen die centraal staan zijn Rotterdam als ‘maakstad’, een stad
van en voor makers en Rotterdam als stad waar altijd geëxperimenteerd wordt. Het
Nieuwe Instituut koppelt deze (stedelijke) vraagstukken aan de veranderingen in de
ontwerppraktijk, de nieuwe verdienmodellen en innovatievraagstukken van de makers
en ontwerpers zelf.
In 2016 zijn binnen het programma Ontwerpatelier Rotterdam drie projecten
uitgevoerd: de participatie met een kleine tentoonstelling in het samenwerkingsproject
IFFR White Nights, de ontwikkeling van een educatieve makers-toolbox in het project
Rotterdamse MakersOlympiade en een tijdelijke tentoonstelling rondom de Woonvisie
Rotterdam 2030 in het project Crafts(wo)men in the City.
IFFR White Nights 2016
Begin 2016 nam de toestroom van vluchtelingen aan de grenzen van Europa
ongekende vormen aan. Ook in Nederland werd volop gezocht naar mogelijkheden om
deze toestroom het hoofd te bieden en de vluchtelingen en asielzoekers op een goede
manier te huisvesten. Deze huisvesting is bij uitstek een vraagstuk waarin ontwerpers
kunnen laten zien dat er meer mogelijkheden zijn dan simpelweg een tent opzetten.
De eerste editie van de IFFR White Nights vond plaats midden juli 2016 in
het Rotterdamse Museumpark met Het Nieuwe Instituut als één van de samenwerkingspartners. Het Nieuwe Instituut presenteerde een tentoonstelling over de mogelijkheden bij het huisvesten van asielzoekers waarvoor het Atelier Rijksbouwmeester
in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers eerder een prijsvraag
onder architecten en bouwers uitschreef. Deze tentoonstelling is door Het Nieuwe
Instituut omgebouwd door in de beperkte ruimte die beschikbaar was in het
Museumpark alleen de winnaars en eervolle vermeldingen te laten zien.
Rotterdamse MakersOlympiade
Met een hernieuwde belangstelling voor ambacht en vakmanschap heeft ‘maken’ een
nieuwe waarde gekregen. Terwijl de maakindustrie niet langer uitsluitend grootschalig,
vervuilend en onpersoonlijk hoeft te zijn, kan ook de hedendaagse maker zich als een
innovatieve ondernemer onderscheiden. Op tal van niveaus wordt inmiddels geëxperimenteerd met nieuwe vormen van onderwijs, onder andere ‘makerseducatie’
genoemd. Juist voor de jongste doelgroep, kinderen in de leeftijd van grofweg 7 tot 14
valt op dat de verbinding tussen het maken en ontdekken veelal ontbreekt.
Het Nieuwe Instituut onderzocht hoe de verbinding tussen maken en
ontdekken gemaakt kan worden. Daartoe is met derden een toolbox ontwikkeld; een
doos die tal van zaken bevat die als aanvulling op het geëigende knutsel-assortiment
van basisscholen en BSO’s kan dienen. Bijvoorbeeld kleine elektromotoren, propellers, batterijhouders, stroomdraadjes, een volt-meter, enzovoorts.
De toolbox is gedurende een vijftal workshops getest door Rotterdamse
schoolkinderen die een dwarsdoorsnede van de Rotterdamse bevolking vertegenwoordigden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is Het Nieuwe Instituut een samenwerking
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aangegaan met de Bibliotheek Delfshaven en met de kinderopvang-organisatie
KindeRdam die in heel Rotterdam en omgeving opereert. Zo konden ook kinderen in
Delfshaven, Hoogvliet, de Afrikaanderwijk en Rotterdam Noord worden bereikt, iets
wat vanuit het instituut veelal moeilijk is. De Rotterdamse MakersOlympiade vormde
de afsluiting; hierin werd een spelelement gecombineerd met het maken en ontdekken.
Crafts(wo)man in the City
In het voorjaar van 2016 presenteerde de gemeente Rotterdam de ‘Woonvisie
Rotterdam’, een agenda voor het gemeentelijk woonbeleid tot 2020 met een doorzicht
richting 2030. Hoewel het volgens de samenstellers goed gaat met Rotterdam, zijn er
nog veel uitdagingen.
Heet hangijzer is bijvoorbeeld de voorgenomen sloop van een deel van de
zogenaamde goedkope woningvoorraad. Helaas stelde nauwelijks iemand de vraag
hoe wonen in Rotterdam er in 2030 uit zou kunnen zien en hoe de Woonvisie inspeelt
op de veranderingen die zich de komende decennia voordoen. Als tegenwicht tegen
de kille statistieken en het gekibbel over manieren waarop de wachtlijsten voor
sociale huurwoningen moeten worden geïnterpreteerd, gaf Het Nieuwe Instituut 12
Rotterdamse ontwerpbureaus opdracht om hun Woonvisie te verbeelden en beknopt
te omschrijven. Abstracte thema’s als een veranderende mobiliteit, energieverbruik en
-opwekking en hergebruik van bestaande gebouwen werden met de beelden van
de ontwerpers toegankelijk gemaakt. Deze 12 Woonvisies werden met tijdelijke
tentoonstellingen gepresenteerd op twee prominente plekken in de Rotterdamse
openbare ruimte.
Naast de tentoonstelling heeft Het Nieuwe Instituut ansichtkaarten van de
verschillende visies gemaakt en die ter inspiratie onder andere verstuurd aan burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, de dienst Stadsontwikkeling,
regionale corporaties en andere instellingen en partijen.
De projecten van Ontwerpatelier Rotterdam spitsen zich weliswaar toe op de
lokale context en actualiteit, maar dit vormt slechts de aanleiding en de achtergrond
van de activiteiten. In feite is het programma een doorlopend experiment naar hoe
cultuur in het algemeen, en de creatieve industrie meer specifiek, kan bijdragen aan
tal van stedelijke en maatschappelijke vraagstukken. Het is een zoektocht naar hoe
overheden en instituties kunnen samenwerken in tijden van toenemende druk op
middelen, tijd en resultaat. De projecten proberen te bemiddelen in een complexe
werkelijkheid waarin kennis en nuance al snel verloren gaan.
2.3 Educatie
In Het Nieuwe Instituut draait alles om architectuur, design en digitale cultuur.
Kinderen en jongeren ontdekken hier dat alles om hen heen ontworpen is. Zij maken
er kennis met vernieuwende materialen, technieken, vormen en ideeën. Er is altijd
wat te doen voor kinderen. Zo zijn er speciale activiteiten rondom de lopende tentoonstellingen, maak-activiteiten in het atelier van The New Haberdashery, een speciale
audiotour-ontdekkingstocht in Huis Sonneveld en er worden regelmatig kinderevenementen georganiseerd.
Producten (doorlopend aanbod):
– Het Nieuwe Instituut - speciale kinderactiviteit bij de lopende 			
			 tentoonstellingen
– Huis Sonneveld - kinderaudiotour
– The New Haberdashery - zondagmiddag workshops voor kinderen
– Kinderevenementen
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In de beleidsperiode 2013-2016 heeft Het Nieuwe Instituut – in het verlengde van de
missie en visie – een geheel nieuw en eigen educatieaanbod ontwikkeld. Het aanbod
dat gericht is op vrijetijdsbezoek en families is sinds najaar 2013 beschikbaar. Het
aanbod voor het onderwijs is in het verlengde hiervan ontwikkeld en wordt sinds
medio 2014 aangeboden via Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR). In
Rotterdam wordt het onderwijsaanbod vanuit culturele instellingen en de vraag vanuit
scholen voor het grootste deel bemiddeld via het KCR. Het Nieuwe Instituut is een
relatief nieuwe speler binnen hun Cultuurtraject Rotterdam, waaraan 37.000 leerlingen (Primair en Voorgezet Onderwijs) deelnemen, die kunnen kiezen uit een
aanbod van ruim 250 educatieproducten van diverse culturele instellingen. In deze
concurrerende markt ontving Het Nieuwe Instituut in 2016 1.802 leerlingen uit het
Primair Onderwijs en 2.054 leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs. Het aantal
kinderen en jongeren dat gedurende 2016 deelnam aan het vrijetijd-/ familieprogramma van Het Nieuwe Instituut was 12.658 (<18 jaar). In 2016 was het totaal aantal
educatieve bezoeken 16.514. Daarmee voldoet Het Nieuwe Instituut aan de prestatieafspraken met OCW.
Het Nieuwe Instituut is van mening dat het mogelijk is om een groter aantal
leerlingen zowel uit het Primair als uit het Voortgezet Onderwijs te registreren in de
komende beleidsperiode. Doel is tevens de betekenis en opbrengst (en dus impact)
van de cultuurontmoeting tussen leerling en Het Nieuwe Instituut daardoor verder te
vergroten. Daartoe heeft Het Nieuwe Instituut voor de beleidsperiode 2017-2020
plannen ontwikkeld om het aanbod voor het onderwijs uit te breiden, met focus op
landelijke leerlijnen en PO, VO en MBO.
Educatief Netwerk
Vanuit het groeiende netwerk zijn er inmiddels talrijke partijen betrokken bij de permanente ontwikkeling van het educatieprogramma. Naast het educatieteam zijn er
gasteducatoren en makers/experts uit de verschillende disciplines betrokken bij het
aanbod. Het Nieuwe Instituut werkt actief samen met de KCR als intermediair in het
Cultuurtraject en als partner bij het ontwikkelen van nieuw CKV aanbod.
De onderwijsprogramma’s kennen een makersprogramma en een multimediaal programma, waarbij de SKVR partner is. Ook buiten de architectuur- en
ontwerpsector worden samenwerkingen geïnitieerd, zoals maatschappelijke programma’s in samenwerking met de Rotterdamse cultuurpartners, SKVR en de openbare
bibliotheken in de stad.
Daarnaast werkt Het Nieuwe Instituut met partners in de creatieve industrie,
de cultuursector, het onderwijs en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om het aanbod actueel en maatschappelijk relevant te maken.
Onder meer door middel van het ‘edu-lab’, een interactieve doe/maak installatie op
het Dek (in de foyer van Het Nieuwe Instituut) of binnen een tentoonstelling, dat
bezoekers uitdaagt zelf aan de slag te gaan met materialen en technieken.
Om tegemoet te komen aan de vraag naar structurele activiteiten en kennisdeling werkt Het Nieuwe Instituut samen met nationale initiatieven zoals Cinekid, het
Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst, de Stichting Leerplan
Ontwikkeling en Kennisnet. In de beleidsperiode 2017-2020 wordt de samenwerking
met erfgoedpartijen als EYE en de musea rond Museumpark, Rotterdam (Kunsthal,
Boijmans Van Beuningen, Natuurhistorisch Museum, Chabotmuseum) verder ontwikkeld. In 2017 ontwikkelen we met deze partners bijvoorbeeld speciale Docentendagen
rondom specifieke thema’s, inhoud of ter promotie van een combinatiebezoek (de
school bezoekt meerdere culturele instellingen op een dag). In september 2017
organiseren Het Nieuwe Instituut, Museum Boijmans Van Beuningen en de Kunsthal
een gezamenlijke Docentendag.
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3. ORGANISATIE
3.1 Prestatieverplichtingen
Publieksbereik
Vanuit zijn prestatieverplichtingen richt het instituut zich in 2016 onder meer op het
aantrekken van nieuwe bezoekers en het stimuleren van herhaalbezoek van
bestaande bezoekers. De marketingcommunicatiestrategie spitst zich in sterkere
mate toe op drie hoofddoelgroepen: het vakpubliek, de museumbezoeker en de
jeugd. Verschillende marketing- en communicatiemiddelen worden ingezet om die
doelgroepen te bereiken. Met collectieve marketingpartners zoals het Nederlands
Bureau voor Toerisme en Congressen, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, de
BankGiro Loterij en Museumkaart wordt het brede museumpubliek aangesproken.
Samenwerking met culturele organisaties, opleidingsinstituten en beroepsorganisaties is een belangrijk instrument voor het bereiken van professionals in de disciplines
architectuur, design en digitale cultuur. De prestatiecijfers worden in hoofdstuk 3.2
Prestatieoverzicht nader toegelicht. Wat in de cijfermatige onderbouwing niet tot
uitdrukking komt, maar voor Het Nieuwe Instituut van groot belang is, is de kwalitatieve ontwikkeling van het bezoek die zich al in 2014 en 2015 aftekende en in 2016 is
gecontinueerd: mede dankzij de ondersteunende rol ten behoeve van het beleid
inzake de creatieve industrie blijkt Het Nieuwe Instituut in staat naast een verjongend
publiek, tevens de achterban van makers en ontwerpers aan zich te binden. Deze
blijvende belangstelling is een uitdrukking van de groter geworden bekendheid van
het profiel van het instituut.
Digitaal
Het aantal unieke bezoekers aan de website van Het Nieuwe Instituut bedraagt in
2016 420.634 (in 2015: 231.635). Alle websites die Het Nieuwe Instituut onderhoudt,
waaronder de websites van Premsela, Virtueel Platform en NAi die vandaag de dag
een archiefstatus hebben, trokken gedurende 2016 in totaal 587.488 unieke
bezoekers. In 2016 is de inhoud van de website breder ontsloten op basis van de
verschillende disciplines die Het Nieuwe Instituut bestrijkt en de verschillende pijlers.
Daarnaast heeft publieksonderzoek bijgedragen aan een verbetering van de gebruikerservaring en is de mogelijkheid tot het online aanschaffen van tickets toegevoegd.
De grote toename van het websitebezoek hangt mede samen met de inzet
van een Google Grant, waardoor Het Nieuwe Instituut met inzet van Adwords
relevante geïnteresseerden beter met zijn content kan bedienen.
PR
Het medianetwerk is in 2016 internationaal uitgebreid, onder meer gekoppeld aan de
deelname aan de Architectuur Biënnale van Venetië en de Design Biënnale van
Londen. Er is in 2016 weer meer aandacht (mediawaarde) gegenereerd dan in 2015.
Verscheidene online en offline-instrumenten zijn ingezet om de uiteenlopende doelgroepen te bereiken; er verschenen artikelen in lokale, regionale, landelijke en internationale media, zowel in print als online.
Begunstigers van Het Nieuwe Instituut
Het Nieuwe Instituut ontving in 2016 opnieuw een bijdrage van 300.000,- Euro van de
BankGiro Loterij. De BankGiro Loterij heeft ook voor 2017 een bijdrage toegezegd. Bij
verschillende andere fondsen en sponsoren zijn financiële bijdragen geworven die in
Deel II. Jaarrekening zijn terug te vinden. Het Nieuwe Instituut werkt aan een divers
en breed maatschappelijk draagvlak. Verschillende kringen van begunstigers zijn
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daar een voorbeeld van. In 2016 zijn de activiteiten voor de Circle beëindigd en
tegelijkertijd is het fundament gelegd voor een nieuwe kring van begunstigers rond
Het Rijksarchief. Vanaf 2017 zal, mede op basis van extern advies door bureau LVW,
een nieuw netwerk rondom Het Rijksarchief gestalte krijgen.
De huidige kring van Vrienden wordt voortgezet. Naast deelname aan
openingen en andere activiteiten heeft Het Nieuwe Instituut op 10 september 2016 de
jaarlijkse Vriendenmiddag georganiseerd. Die dag stond in het teken van het thema
Wederopbouw van Syrische steden en Rotterdam. Sprekers waren Michelle Provoost
(Crimson Architectural Historians en International New Town Institute), de Syrische
architect Bengin Dawod en een aantal Syrische experts. De middag is georganiseerd
in samenwerking met Het Grote Midden Oosten Platform.
Maatschappelijke urgentie en een inhoudelijke ambitie blijken de basis te
kunnen vormen voor een ondernemende werkwijze en een substantiële derde
geldstroom.
3.2 Prestatieoverzicht en
toelichting op prestatieoverzicht
PRESTATIEOVERZICHT 2016

2016

2015

2014

2013

712.446
333.947

284.049
161.551

256.886
143.326

375.347
115.334

waarvan in Rotterdam

267.863

161.216

106.076

105.455

waarvan betalend 1)

70.478

74.886

41.138

44.545

197.385

86.330

64.938

60.910

66.084

335

37.250

9.879

66.084

120
215

9.306
27.944

9.879

378.499

122.498

113.560

260.013

Totaal aantal bezoeken
waarvan in Nederland

waarvan niet betalend 2)

waarvan buiten Rotterdam
waarvan betalend 1)
waarvan niet betalend 3)

waarvan in het buitenland
waarvan betalend

-

-

-

-

378.499

122.498

113.560

260.013

waarvan educatie

16.514

8.069

10.286

8.802

waarvan PO 1)
waarvan VO 1)
waarvan overig 1)

1.802
2.054
12.658

1.202
789
6.078

574
1.512
8.200

4.358
4.444
-

waarvan niet betalend 3)

Toelichting
1) Bezoekersgegevens komen uit de bezoekersregistratie van
Het Nieuwe Instituut
2) Bezoekersgegevens komen grotendeels uit de bezoekersregistratie
van Het Nieuwe Instituut, voor een klein deel (de bezoekers van de Nieuwe Tuin,
Wired Festival, IFFR White Nights, Rotterdamse Makersolympiade, Crafts(wo)man
in the City en De Uitdagen) zijn de bezoekers steekproefsgewijs geteld en op basis
daarvan is een gemiddeld aantal per dag vastgesteld. Voor de overige activiteiten zijn
handmatig de bezoekers geteld.
3) Bezoekersgegevens komen van samenwerkingspartners van Het Nieuwe
Instituut (Biënnale Shenzhen, London Design Biënnale, Istanbul Design Biënnale)
of zijn handmatig geteld door medewerkers van Het Nieuwe Instituut ter plaatse
(Frankfurt Dialogen, IMM Keulen, Mansholt Letter Milaan, Round ' Around Sao Paulo).
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Registratiegraad > 95%
Collectieplan up to date
Veiligheidsplan up to date

nee
ja
ja

Ten aanzien van de registratiegraad > 95% en de aantekening ‘nee’ dient
het volgende te worden vermeld: Het Nieuwe Instituut collectioneert archieven en
heeft derhalve te maken met een groeiende collectie. De collectie kan aangemerkt
worden als een hybride collectie: aanwinsten bestaan uit meerdere materialen (tekeningen, correspondenties, foto’s en maquettes e.d.). Alle nieuwe aanwinsten worden
geregistreerd in het voordepotoverzicht, waarna ze, ten behoeve van de inventarisatie, in ADLIB worden geregistreerd.
Tussen de registratie in het voordepotoverzicht en ADLIB kan, gezien de
hoeveelheid en de tijd die nodig is voor het inventariseren van nieuw binnenkomend
materiaal, tijd zitten waardoor een constante registratiegraad van 95% niet wordt
gehaald. Echter, indien nieuwe aanwinsten buiten beschouwing worden gelaten,
kan worden gesteld dat 95% van het archief toegankelijk en raadpleegbaar c.q.
geregistreerd is.
3.3 Financiën
De balanspositie van Het Nieuwe Instituut per ultimo 2016 is gezond, met een current
ratio van 1,36 en een solvabiliteitsratio van 36,4%.
De kasstroom van het instituut wordt gemonitord per kwartaal, waarbij de
uitgaven in planning worden afgestemd op het ritme van de driemaandelijkse subsidiebetalingen. In het algemeen worden geen uitgaven gedaan die niet gebaseerd zijn
op een goedgekeurde begroting.
3.4 Risicobeheersing
Risicobeheersing is een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering van
Het Nieuwe Instituut. Een goede beheersing van de financiële, operationele en
compli¬ance risico’s is essentieel voor het realiseren van de (strategische) doelstellingen. Per categorie (financieel, operationeel, compliance) worden de risico’s
geïdentifi¬ceerd en worden, per risico, de mogelijke impact, de risicobereidheid en
de mogelijke mitigerende maatregelen vastgesteld. Gezien de aard van de organisatie kunnen risico’s niet altijd worden gekwantificeerd. De overall risicoanalyse werd
ook in 2016 periodiek besproken tussen de directie en de manager Bedrijfsdiensten.
Dit proces stelt Het Nieuwe Instituut in staat zijn risico’s binnen de overeengekomen
begrenzing te houden en zo nodig procedures en werkwijzen aan te passen. Per
kwartaal wordt het risicomanagement binnen de auditcommissie besproken en geactualiseerd, en zo nodig besproken binnen de RvT.
Financiële risico’s
De risicobereidheid van Het Nieuwe Instituut met betrekking tot beleggingen is nihil.
De organisatie wil geen enkel beleggingsrisico lopen en houdt de liquide middelen
derhalve geheel aan als kasgelden, banktegoeden en deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. De bij geldinstellingen aangehouden saldi zijn direct
opeisbaar, eventueel met opoffering van rentebaten.
Het Nieuwe Instituut heeft een rentederivaat ter afdekking van het renterisico, waarbij variabele rente is omgeruild voor een vaste rente, dat in de opgenomen
hypothecaire leningen ligt besloten.
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Met betrekking tot financiële verplichtingen is het beleid dat deze pas
worden aangegaan, indien de lasten kunnen worden gefinancierd uit gegarandeerde
baten. In de praktijk vertaalt zich dit in een jaarprogramma en bijbehorende begroting
met twee categorieën activiteiten: activiteiten die zeker worden uitgevoerd omdat
deze volledig kunnen worden gefinancierd met ‘structurele inkomsten’ en ‘overige
inkomsten’ waarvan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden
gesteld dat deze zullen worden ontvangen; en daarnaast activiteiten die pas worden
opgestart indien de benodigde financiële middelen zijn zeker gesteld.
Het Nieuwe Instituut houdt een zodanig eigen vermogen aan dat het de
organisatie in staat stelt minstens een kwartaal aan al zijn structurele verplichtingen
te voldoen, mochten zich onverhoopt omstandigheden in het kader van continuïteit
van de organisatie voordoen waarin dit nodig mocht zijn. De kaders van de BIS en
de Erfgoedwet worden hierbij als leidraad gehanteerd, aangezien deze de grootste
impact hebben op de continuïteit van instituut als organisatie.
Operationele risico’s
In de uitvoering van alle activiteiten staat de veiligheid centraal. Veiligheid van de
medewerkers, veiligheid van de bezoekers en veiligheid van de collectie.
De bestaande BHV-ers zijnin 2016 op herhalingscursus geweest en nieuwe
BHV-ers zijn getraind. Ook het CHV-plan is punt van aandacht geweest in 2016, zie
voor meer informatie paragraaf 2.1.
In 2016 vormde het vanaf mei in eigen beheer nemen van de horeca een
wezenlijk risico voor de organisatie. Er zijn leerkosten gemaakt en de stand van
zaken zal in april 2017 worden geëvalueerd en kan het concept worden aangepast
naar aanleiding van de bevindingen.
Compliance risico’s
Het Nieuwe Instituut is werkgever, publieksinstelling en (vanuit financieringsoogpunt)
decentrale overheid. Binnen al die gedaanten wordt proactief de relevante wet- en
regelgeving gevolgd; daarbij is het uitgangspunt dat wordt voldaan aan alle vigerende
compliance-eisen. Periodiek wordt geïnventariseerd wat de actuele geldende wet- en
regelgeving is, welke wijzigingen op termijn te verwachten zijn en wat de impact van
die wijzigingen voor het instituut is. Naar aanleiding van bevindingen worden interne
processen bijgesteld.
3.5 Organogram
Organisatie Het Nieuwe Instituut

Raad van Toezicht
Bestuursecretaris

Raad van Bestuur
Algemeen/
artistiek directeur

Directeur business &
development

Management team
Bedrijfsdiensten
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Programma
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Erfgoed

Beleid
Actualiteit

Research &
Development

3.6 Human Resources
Het Nieuwe Instituut eindigde 2016 met 90 medewerkers in een tijdelijk of vast dienstverband en een flexibele schil van 80 flexkrachten (freelancers, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers). In het jaar 2016 is het aantal medewerkers met een dienstverband gestegen van 79 naar 90, het aantal flexkrachten daarentegen is afgenomen
van 88 naar 80.
Verloop medewerkers
2016
Medewerkers met
dienstverband
voor onbepaalde tijd
Medewerkers met
dienstverband
voor bepaalde tijd
Totaal in dienstverband
Stagiaires
Freelancers
Vrijwilligers
Uitzendkrachten
Payroller Café
Totaal flexkrachten
Totaal

Stand per
In dienst/
Uit dienst /
31-12-2015 einde opdracht begin opdracht

Omzetting
contract

Stand per
31-12-2016

58

-3

0

2

57

21
79
5
23
59
1
0
88
167

-10
-13
-14
-14
-49
-4
0
-81
-94

24
24
19
17
25
3
10
74
98

-2
0
-1
0
0
0
0
-1
-1

33
90
9
26
35
0
10
80
170

Toelichting medewerkers met dienstverband
De groei van het aantal medewerkers in een dienstverband houdt verband met de
groei van het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Dit zijn medewerkers die ook weer op een natuurlijk wijze kunnen ‘uitstromen’.
Toelichting flexibele schil
Stagiaires
Stagiaires worden binnen Het Nieuwe Instituut actief ingezet. Verschillende afdelingen streven naar 2 stagiaires per stageperiode, welke minimaal 3 maanden duurt.
In 2016 kregen 19 nieuwe stagiairs stageplek en hebben 14 stagiaires een succesvolle en leerzame periode afgerond.
Freelancers
In het jaar 2016 is het aantal freelancers licht gestegen. Met 17 nieuwe freelancers
hebben we in 2016 nieuwe opdrachten kunnen starten. Inmiddels hebben 14 freelancers de opdrachten kunnen afronden.
Vrijwilligers
Na afscheid te hebben genomen van de vrijwilligers t.b.v. Het Tijdelijk Modemuseum,
zijn we bij The Life Fair verder gegaan met 10 ‘bekende’ vrijwilligers en 25 nieuwe
vrijwilligers.
Per dag zijn er max. 5 vrijwilligers aan het werk ter ondersteuning van de
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tentoonstellingen. Dit aantal vrijwilligers lijkt een goede formule te zijn ter ondersteuning bij de tentoonstellingen.
Wet DBA
Met de vervanging van de VAR door de wet DBA zijn de overeenkomsten van
opdracht aangepast. In 2017 zullen de ontwikkelingen rondom de wet DBA op de voet
worden gevolgd en zullen de overeenkomsten indien relevant een update krijgen.
Verzuim
In 2016 is het ziekteverzuim gestegen. Met een gemiddelde van 5,34% zit Het
Nieuwe Instituut boven het landelijk gemiddelde van 3,7% (en de 3,67% van 2015).
Het aantal ziekgevallen nam in 2016 toe met 24 t.o.v. 2015; het aantal ziekdagen
2016 steeg ook ten opzichte van 2015. In 2016 had Het Nieuwe Instituut te maken
met meerdere langdurig zieken.
3.7 Governance Code Cultuur
Het Nieuwe Instituut wordt bestuurd middels het Raad-van-Toezicht-model met een
Raad van Bestuur met twee statutair directeur-bestuurders: een algemeen/artistiek
directeur en een directeur business & development. De algemeen/artistiek directeur is
bestuursvoorzitter, draagt de eindverantwoordelijkheid en in geval van een verschil
van mening is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Besluiten worden genomen
in goed overleg met de managers binnen het MT. De managers rapporteren hiërarchisch aan één directeur en op onderdelen functioneel aan de andere directeur. De
Raad van Bestuur wordt op organisatorisch, beleidsmatig en strategisch vlak ondersteund door de bestuurssecretaris, die tevens zorgt voor een transparante relatie
tussen Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en specifieke verantwoordelijkheden heeft op het gebied van governance. Bij de vervulling van zijn taak richt de
Raad van Bestuur zich naar het belang van de stichting en de bij de stichting
betrokken personen. In de uitvoering van zijn taak als bestuur neemt hij toepasselijke
wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten en de Governance Code Cultuur in
acht. Het Nieuwe Instituut beschikt over een proactieve ondernemingsraad die
conform de wet wordt geconsulteerd.
De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur en heeft tot taak
toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
binnen de stichting Het Nieuwe Instituut. Tevens staat hij het bestuur met raad en
advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het
belang van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. In de uitvoering van
zijn taak als toezichthouder neemt hij toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten en de Governance Code Cultuur in acht. Bij samenstelling van
de raad wordt rekening gehouden met diversiteit, expertise en onafhankelijkheid van
de leden. De raad reflecteert jaarlijks op eigen functioneren. De inrichting van de
organisatie wordt via de website inzichtelijk gemaakt. Over de toepassing van de
code wordt in de jaarverantwoording gerapporteerd. De beloning van de directeurbestuurders en leden van de Raad van Toezicht valt binnen de kaders van de Wet
Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
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3.8 Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht en
Raad van Bestuur Het Nieuwe Instituut 2016
In 2016 is de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van
Het Nieuwe Instituut als volgt:
Raad van Bestuur

Nevenfuncties 2016

Guus Beumer
Vz. RvB en artistiek
directeur-bestuurder

– Adviescommissie Beeldende Kunst
en Vormgeving- Welstand en Monumenten

Adriana Strating
per 1 sept. 2016
Lid RvB en directeurbestuurder business &
development

– Oprichter Multrajectum
– Associate Partner de Baak
– Associate Hanya Partners

Raad van Toezicht

Nevenfuncties

Steenhoven, K. van der
Adviseur ABDTOP Consult
– Voorzitter RvT
– 5 februari 2016 afgetreden

– Raad van Toezicht Hogeschool In Holland (tot 1 maart 2016)
– Raad van Toezicht van CVO (Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam)
(tot 1 maart 2016)
– Raad van Toezicht Wereldmuseum Rotterdam
– Bestuur Letterkundig Museum (vz.)
– Raad van Toezicht Stichting Jeugd Gezondheidszorg ZHW (vz.)
(tot 1 maart 2016)

Azarkan, Farid
Oprichter Cleverstone
– Vz. AC
– 3 juni 2016 afgetreden

– Lid curatorium De Baak
– Lid Algemeen Bestuur van de Stichting Bestuur
Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
– Bestuurslid YARDEN

Esther Agricola
Directeur Ruimte en
Duurzaamheid, Gemeente
Amsterdam
– Vz. RC
– 8 april 2016 afgetreden

– Lid jury Gulden Feniks
– Bestuurslid Open Monumentendag
– Algemeen bestuur Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing

Tabarki, Farid
Oprichter Studio Zeitgeist
– Vice-vz.;
– Vz. RvT van 5 febr.
– 30 sept.

– Bestuur HUMAN
– Bestuur stichting Turning Point
– Bestuur MasterPeace
– Lid van het Curatorium van De Baak Management Center
– Bestuur Mediamatic
– Bestuur Novel Society
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Kranendonk van, Judith
Judith van Kranendonk
Consultancy
– Vz. per 1 okt.
– Vz. RC

– Raad van Toezicht philharmonie zuidnederland (vz.)
– Raad van Toezicht Metropole Orkest (vz.)
– Raad van Toezicht LKCA (vz.)
– Stichting Opera Nijetrijne (vz.)
– Bestuur COBRA Museum Amstelveen
– Bestuur Stichting Codart (vz.)
– Bestuur Stichting Pedagogiekontwikkeling 0-7
– Lid Adviesraad Stichting Kamp Westerbork
– Bestuur Stichting Cultureel Erfgoed
Portugees-Israelietische Gemeente Amsterdam

Christophersen, Henk
Chief Talent Officer bij
Nomads Agency
- Lid AC en per 3 juni vz. AC

– Regent bij het Fonds Sluyterman van Loo
– Bestuur jongerenplatform PEPPTALX
– Bestuur Circus Werkplaats BOOST
– Oprichter en partner in OZCAR

Nevejan, Caroline
Associate professor with the
Participatory Systems Initiative
Delft University of Technology
– Lid AC

– Voorzitter van de Raad van Toezicht van
het Centre for Investigative Journalism

Brouwer, Ruben
Directeur JZ en HR Mojo
Concerts B.V.
– Lid RvT
– Lid RC

– Bestuurslid VVEM (Vereniging van EvenementenMakers)
– Bestuurslid Stichting Evenementenhandboek

3.9 Terugblik 2016 vanuit de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut kwam in 2016 in totaal acht keer
bijeen. Naast de vijf reguliere vergaderingen op 10 maart, 12 mei, 15 september, 18
oktober en 12 december vonden drie bijeenkomsten plaats die specifiek in het teken
stonden van het Beleidsplan 2017-2020 (21 januari en 2 juni) en de uitwerking van de
eind 2015 genomen Governance besluiten (4 februari).
De Auditcommissie kwam in 2016 vijf keer bijeen en besprak achtereenvolgens de jaarrekening 2015, de financiële Q1, Q2 en Q3 rapportages, de begroting
2017-2020 en Jaarbegroting 2017. De Raad van Toezicht en de ondernemingsraad
van Het Nieuwe Instituut spraken elkaar in 2016 twee keer, 4 februari in aanwezigheid
van de directeur- bestuurder, 12 december in afwezigheid van de Raad van Bestuur.
In de reguliere vergadering van 10 maart stelde de Raad van Toezicht het
Jaarverslag 2015 vast, in de reguliere vergadering van 12 december keurde de Raad
van Toezicht het voorlopige Jaarplan 2017 en bijbehorende begroting goed.
Met het indienen van de BIS-aanvraag voor de periode 2017-2020 vóór 1
februari, het nee, tenzij-advies van de Raad voor Cultuur op 19 mei en het indienen
van de aangepaste plannen vóór 1 november stond het Beleidsplan van Het Nieuwe
Instituut 2017-2020 meerdere malen in 2016 op de agenda van de Raad van Toezicht.
Zo kwam de Raad van Toezicht op 21 januari bijeen om het concept van het
Beleidsplan 2017-2020 te bespreken, werd in de themabijeenkomst van 2 juni
uitvoerig stilgestaan bij het negatieve advies van de Raad voor Cultuur en de door te
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voeren aanpassingen en werd het definitieve Beleidsplan met bijbehorende begroting
geagendeerd voor de vergadering van 18 oktober jl.
Op 2 december verscheen het aanvullende advies van de Raad voor
Cultuur, waarbij voor de komende beleidsperiode 2017-2020 de BIS-middelen voor
Het Nieuwe Instituut zijn vastgesteld.
Tijdens de bijeenkomst van 4 februari sprak de Raad van Toezicht met de
ondernemingsraad en directeur-bestuurder. Agendapunten waren de uitwerking van
de Governance besluiten, het Jaarplan 2016 van de OR en enkele specifieke
aandachtspunten zoals de herijking van het Functiehuis en de Arbeidsvoorwaardenregeling. Het was tevens de laatste vergadering onder voorzitterschap van Koos van
der Steenhoven, die in het kader van een gefaseerd schema van aftreden en de
verkleining van de Raad van Toezicht afscheid nam. Zijn functie werd tijdelijk waargenomen door Farid Tabarki. Per 8 april trad Esther Agricola af, en na de themabijeenkomst van 2 juni vertrok ook Farid Azarkan uit de Raad van Toezicht.
Om de aanwezige kennis en expertise binnen de Raad van Toezicht en een
goede overdracht van kennis van de organisatie te waarborgen, werd ervoor gekozen
eerst een nieuwe voorzitter te laten starten, voordat nog meer leden zouden aftreden.
De ambitie is dat na de zomer van 2017 de gehele Raad van Toezicht is vernieuwd.
Voor de werving en selectie van de nieuwe voorzitter van de Raad van
Toezicht en de directeur business & development werd, na een offertetraject waarbij
meerdere bureaus een voorstel indienden, het bureau Maitland Search & Advies
ingezet. Met een advertentie in de Volkskrant werden de vacatures voor voorzitter
Raad van Toezicht en directeur business & development bekend gemaakt. De
profielen waren opgesteld in afstemming met managementteam en ondernemingsraad, waarbij de organisatie in de sollicitatiegesprekken vanuit diverse onderdelen
van de organisatie was gerepresenteerd.
Medio juli berichtte de Raad van Toezicht over de start van directeurbestuurder business & development, mevrouw Adriana Strating, per 1 september, en
de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Judith van Kranendonk, per
1 oktober. In de vergadering van 18 oktober nam zij de voorzittershamer over van
vice-voorzitter Farid Tabarki.
Op 12 december werden het in september uitgevoerde medewerkersonderzoek, het nieuwe profiel van de Raad van Toezicht en bijbehorende profielen voor
nieuwe leden van de Raad van Toezicht besproken. Ook voor deze werving en
selectie zal een extern bureau worden ingehuurd. Begin 2017 worden de sollicitaties
uitgezet.
De jaarlijkse zelfevaluatie wordt, in verband met de start van de nieuwe
voorzitter, verzet naar de eerste vergadering van 2017, 22 maart.
De Raad van Toezicht ziet het Jaarverslag 2016 ook als een mogelijkheid om terug te
kijken op de gehele eerste beleidsperiode 2013-2016. Het Nieuwe Instituut realiseerde bijzondere projecten, ging soms door lastige momenten, maar wie zich de
start herinnert op 1 januari 2013 kan onmogelijk voorbijgaan aan de verdiensten van
de jonge organisatie. In vier jaar tijd heeft Het Nieuwe Instituut vanuit de verschillende
ontwerpende disciplines daadwerkelijk maatschappelijke en culturele meerwaarde
kunnen creëren. De nieuwe toekenning van BIS- middelen ziet de Raad van Toezicht
als een erkenning van deze meerwaarde.
Vol vertrouwen kijkt de Raad van Toezicht uit naar de nieuwe beleidsperiode
waarin Het Nieuwe Instituut zich vanuit de pijlers Rijksarchief, Museum en
Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur en met de gepassioneerde
medewerkers die aan de organisatie verbonden zijn, verder positioneert op nationaal
en internationaal niveau.
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4. COLOFON
Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam
www.hetnieuweinstituut.nl
Het Nieuwe Instituut is een Stichting met ANBI status. Het instituut is de ondersteunende instelling voor de creatieve industrie in Nederland. De creatieve industrie is
aangewezen als een van de topsectoren die een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde voor Nederland hebben. Nederland wil de kracht van architectuur, vormgeving en nieuwe media – sectoren die sterk marktgericht zijn –
maximaal benutten. In al deze disciplines gaat artistieke kwaliteit samen met functionaliteit. Ze dragen bij aan oplossingen voor de leefomgeving en versterken de economie.
Voor het benutten van die kracht zijn verbindingen belangrijk: tussen de disciplines
onderling en tussen de disciplines en maatschappelijke en zakelijke partners.
Het Nieuwe instituut richt zich op de kernbegrippen ontwerp en innovatie,
met bijzondere aandacht voor sectoroverstijgende samenwerking en matchmaking
tussen ontwerpers en producenten, alsook voor de ontwikkeling van professionals
binnen de sector.
Het instituut beheert en ontsluit cultureel erfgoed, op basis van het
Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, stimuleert onderzoek,
programmeert tentoonstellingen en lezingen- en debattenprogramma’s in binnen- en
buitenland.
Het Nieuwe Instituut is ontstaan op 1 januari 2013 uit een fusie van het
Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en
Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur.
Het Nieuwe Instituut is een landelijke BIS-instelling en ontplooit activiteiten
binnen de kaders van de opdracht van het ministerie van OCW. Als landelijke instelling ontplooit het instituut activiteiten in diverse regio’s, alsmede in zijn standplaats
Rotterdam. Tevens heeft het instituut een internationale opdracht binnen het kader
van culturele diplomatie.
Het Nieuwe Instituut is naast EYE het enige ondersteunende instituut binnen
de BIS. Wat betreft de bijdrage aan de ontwikkeling van de creatieve industrie in
Nederland werkt het instituut vanuit de BIS in tandem met het Stimuleringsfonds voor
de Creatieve Industrie.
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Blue. Architectuur van VN Vredesmissies.
Grafisch ontwerp: Irma Boom.

ARCHITECTURE OF UN PEACEKEEPING MISSIONS
DUTCH PAVILION, GIARDINI
28.05–27.11.2016

BLUE
Foto: Iwan Baan.

47

Het Nieuwe Instituut – Jaarverslag 2016

Blue. Architectuur van VN Vredesmissies.
Foto's: Iwan Baan.
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Thursday Night Live!
Grafisch ontwerp: Kristoffer Li & Kristoffer Halse Sølling.

1 3 . 1 0. 1 6

Reading Room: Domestic Time with Jack Self
Architect Jack Self addresses the scalar nuances of
housework and the sharing economy, uncovering
unexpected strategies to renegotiate the home into a
place for living instead of an object for speculation
Language: English

2 0 . 10 . 1 6

BNO IMG LAB: Animaux II
Ontwerpers en beeldmakers presenteren werk dat zij met,
voor of van dieren hebben gemaakt. Met onder andere
Raoul Deleo, Bart Jansen, een vliegende kat en Dr Vogel
Voertaal: Nederlands

27 . 10 . 16
Talkshow: Architectuurdialoog Nederland
Vlaanderen I, Grenzeloos Maatwerk
Met de bureaus GAFPA, Raamwerk, Happel Cornelisse
Verhoeven Architecten en Koen van Velsen architecten
Voertaal: Nederlands

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
Rotterdam
thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl

Entrance € 7,50
Students and Friends of
Het Nieuwe Instituut € 3,75
Thursday Night Dinner € 17,50

0 3 . 1 1 . 16

Benno Premsela Lecture by Hito Steyerl
Steyerl will sketch a provocative perspective on the
interweaving of military power, architecture,
design and art. Respondent: Floris Alkemade
Language: English

10.11.1

6

Lecture: James Bridle
A lecture on parallels between tracking technologies on the
sports field and surveillance technologies used in the city.
Respondent: Femke Herregraven
Language: English

1 7 . 11 . 1 6
BNO IMG LAB: Pioniers
De hoogtepunten van de eindexamens van juli 2016
die de verscheidenheid aan grafisch talent aan de
Nederlandse academies laten zien.
Voertaal: Nederlands

Thursday Night Live! Designing for Diversity met MAFB.
Foto: Les Adu.
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Thursday Night Live! Theosophy and Modernism met Santiago Borja en Marco Pasi.
Foto: Fred Ernst.
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Thursday Night Live! Climavore Dinner met Cooking Sessions.
Foto: Fred Ernst.
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Santiago Borja.
A Mental Image –
Blavatsky Observatory.

Foto: Johannes Schwartz.
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Santiago Borja. A Mental Image – Blavatsky Observatory.
Foto: Johannes Schwartz.
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Eva Rothschild.
A Gated Community.

Foto: Johannes Schwartz.

54

Het Nieuwe Instituut – Jaarverslag 2016

Eva Rothschild. A Gated Community.
Foto: Johannes Schwartz.
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Dominique
Gonzalez-Foerster.
Opera-House.

Foto: Petra van der Ree.
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Dominique Gonzalez-Foerster. Opera-House.
Foto: Petra van der Ree.
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Studio Makkink & Bey.
The Archive as a Utopic
Environment.

Studio Makkink & Bey. Work in progress: Design Diorama. The Archive as a Utopic
Environment. Inzending voor de London Design Biennale. Foto: Petra van der Ree.
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Studio Makkink & Bey. Design Diorama. The Archive as a Utopic Environment.
London Design Biennale. Foto: Thijs Wolzak.
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Studio Makkink & Bey. Design Diorama. The Archive as a Utopic Environment.
London Design Biennale. Foto: Thijs Wolzak.
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APPENDIX VERANTWOORDING GOVERNANCE
CODE CULTUUR JAARVERSLAG 2016
Conform Paragraaf 3.7 Governance Code Cultuur wordt in onderstaande overzicht
inzage gegeven in de wijze waarop Het Nieuwe Instituut in 2016 de Governance
Code Cultuur heeft toegepast. Vanuit het het ‘pas toe én leg uit-principe’ wordt onder
elk principe een nadere toelichting gegeven. Met ‘actief uitgevoerd’ wordt bedoeld dat
vanuit kennis van de principes wordt gehandeld door Raad van Toezicht en Raad van
Bestuur en indien nodig hiertoe actie is ondernomen.
Actief uitgevoerd in
2016

Principe 1

Niet aan de
orde geweest
in 2016

Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de
Governance Code Cultuur.
– De organisatie kent de Governance Code Cultuur en past deze toe.
– De toepassing van de principes van deze code sluit aan bij de
doelstelling, aard en omvang van de organisatie.
– De organisatie kan afwijken van een principe of een praktijkaanbeveling. Aard en omvang van de organisatie of aanwezige kennis en
ervaring leveren de motieven.
– In het jaarverslag maakt de organisatie melding van toepassing van de
code en van eventuele wijzigingen op het gebied van de Governance,
inclusief het besturingsmodel.
– Op de website geeft de organisatie informatie over de wijze waarop zij
de code toepast.

X
X
X
X
X

Nadere toelichting principe 1: Met het beleggen van de verantwoordelijkheid voor
Governance bij de bestuurssecretaris is door Het Nieuwe Instituut gevolg gegeven
aan principe 1.
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Principe 2

Actief uitgevoerd in
2016

Niet aan de
orde geweest
in 2016

X

X (in 2012
reeds
besloten)

Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust.
– De organisatie kiest voor het raad-van-toezicht-model of voor het
bestuur-model.
– Tenminste eens in de vier jaar bespreekt zij het eerder gekozen
besturingsmodel. Er vindt analyse plaats: Hoe functioneert het model?
Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter? Wat moet
beter? Ligt een ander besturingsmodel meer voor de hand?
– Als er aanleiding is om van besturingsmodel te veranderen organiseert
het bestuur overleg met betrokken partijen. Het bestuur stelt zo nodig
een implementatieplan vast.
– De organisatie zorgt dat haar statuten en reglementen met de code
overeenstemmen. Bij wijziging vindt zorgvuldige toepassing van
de code plaats.
– Het bestuur is behalve voor de keuze van het besturingsmodel ook
verantwoordelijk voor de implementatie ervan.
– De organisatie maakt naar buiten duidelijk kenbaar welk besturingsmodel zij heeft. In haar presentatie hanteert ze de (functie)benamingen
die daar bij horen.

X
X
X
X

Nadere toelichting principe 2: In 2016 is, als gevolg van de Governance-besluiten
van de Raad van Toezicht eind 2015, het bestuur gewijzigd naar een tweekoppige
Raad van Bestuur, met een artistiek directeur-bestuurder tevens voorzitter en een
directeur business & development. De statuten, evenals het bestuursreglement en de
informatie op de website van Het Nieuwe Instituut zijn hierop aangepast.
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Actief uitgevoerd in
2016

Principe 3

Niet aan de
orde geweest
in 2016

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en
extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.
– Het bestuur opereert vanuit haar missie en weegt daarbij de belangen
van de stakeholders mee.
– Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de organisatie alle relevante
wet- en regelgeving naleeft.
– De organisatie kent een op de instelling toegesneden systeem voor
risicobeheersing en controle. Het jaarverslag bericht over de
toepassing hiervan.
– Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen
van risico’s.
– Het bestuur stelt een bestuursreglement vast. Hierin staat onder meer
hoe binnen het bestuur taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zijn verdeeld. Ook lees je hierin hoe het bestuur als collectief werkt.
– Alle voor de organisatie belangrijke beslissingen en strategische
documenten worden door het bestuur vastgesteld.
– Leden van het bestuur aanvaarden niet zonder méér nevenfuncties als
deze de belangen van de organisatie zouden kunnen raken (zie ook
principe 8).
– Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede omgang met het
medezeggenschapsorgaan en de stakeholders.
– De organisatie maakt het mogelijk dat medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen deze zonder risico voor hun positie
kunnen melden. Zij melden deze bij het bestuur of bij een door het
bestuur aangewezen functionaris.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alleen in het raad-van-toezichtmodel gelden bovendien onderstaande
praktijkaanbevelingen.
– Als medewerkers onregelmatigheden te melden hebben die het bestuur
zelf betreffen dan doen zij dat aan de voorzitter van de raad van
toezicht.
– Over informatie en verantwoording aan de raad van toezicht legt het
bestuur afspraken qua inhoud en frequentie schriftelijk vast.
– Het bestuur stelt het bestuursreglement vast en legt dit vervolgens ter
instemming aan de raad van toezicht voor.
– Het bestuur geeft alle informatie die nodig is voor het goed kunnen
functioneren van de raad van toezicht.Het bestuur doet dit gevraagd
en ongevraagd en tijdig. (‘Geen verrassingen’ is een belangrijk principe
voor de onderlinge relatie.)
– Het bestuur legt belangrijke beslissingen en strategische documenten
ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.

X
X
X
X

X

Nadere toelichting principe 3: Met de start van Adriana Strating als directeur
business & development is Het Nieuwe Instituut ook gestart met een tweekoppig
bestuur. Taken en bevoegdheden zijn tussen de statutair directeur-bestuurders
verdeeld en het bestaande bestuursreglement is aangepast en in de laatste vergade-
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ring van 2016 voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Met de ondernemingsraad is in
2016 2 keer gesproken. Binnen Het Nieuwe Instituut zijn er naast een HR Specialist
twee vertrouwenspersonen actief waar medewerkers zich toe kunnen wenden.
De vz. van de Raad van Toezicht is tevens vertrouwenspersoon van de ondernemingsraad. De agenda van de Raad van Toezicht kent een vaste indeling
van stukken ter vaststelling, verantwoording, besluitvorming, governance en ter
kennisgeving.
Actief uitgevoerd in
2016

Principe 4

Niet aan de
orde geweest
in 2016

De raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur
zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.
– Het bezoldigingsbeleid past bij het karakter van de instelling en stemt
overeen met wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.
– Binnen het kader van dat bezoldigingsbeleid bepaalt de raad van
toezicht de bezoldiging van individuele leden van het bestuur.
– Het bestuur geeft in het jaarverslag informatie over het bezoldigingsbeleid van de organisatie, over de bezoldiging en over de duur van de
contracten met het bestuur respectievelijk de directie.

X
X
X

Nadere toelichting principe 4: De Remuneratiecommissie van de Raad van
Toezicht is belast met de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Ten aanzien van de
bezoldiging van de nieuwe directeur business & development hebben Auditcommissie
en Remuneratiecommissie de Raad van Toezicht geadviseerd. In het Jaarverslag is
de bezoldiging van de Raad van Bestuur opgenomen.
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Actief uitgevoerd in
2016

Principe 5

Niet aan de
orde geweest
in 2016

De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze
vast en handelt daarnaar.
– Bij zijn werk laat de raad van toezicht zich leiden door het culturele,
economische en maatschappelijke belang van de organisatie.
– De raad van toezicht richt zich op het belang van de organisatie en
weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken
(de stakeholders).
– In een reglement legt de raad van toezicht onder meer vast: de onderlinge taakverdeling, de werkwijze van de raad van toezicht en de
omgang met bestuur/directie.
– Een verslag van de raad van toezicht maakt deel uit van het jaarverslag
van de organisatie.
– De raad van toezicht vergadert volgens vastgesteld schema, tenminste
tweemaal per jaar, namelijk voor het goedkeuren van jaarplan en
begroting én voor de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening.
– De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren.
De raad van toezicht bespreekt zijn functioneren tenminste eenmaal per
jaar buiten aanwezigheid van bestuur/directie en bereidt dit zelf voor.
– Ook bespreekt de raad van toezicht tenminste eenmaal per jaar het
functioneren van bestuur/ directie. Dit bereidt de raad van toezicht
buiten aanwezigheid van bestuur/directie voor.
– De raad van toezicht houdt actief op stimulerende en kritische
wijze toezicht.
– De raad van toezicht benoemt de externe accountant na advies van het
bestuur/directie (zie ook principe 9).
– De raad van toezicht adviseert het bestuur en doet dit op actieve wijze,
zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur.
– De raad van toezicht kent een vast aantal onderwerpen die in ieder
geval tot het toezicht behoren, zoals: realisatie van doelstellingen,
strategie, risicobeheer en financieel beleid.
– De raad van toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging,
schorsing en ontslag van het bestuur. Bij het vervullen van (artistieke)
bestuursfuncties laat de raad zich extern adviseren.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nadere toelichting principe 5: De Raad van Toezicht heeft in de laatste vergadering van 2016 het profiel van de gehele Raad en de individueel te werven leden
goedgekeurd. Met de start van een nieuwe voorzitter, is ook gestart met het
vernieuwen van de Raad van Toezicht met als einddatum zomer 2017. In de eerste
vergadering van 2017 zal de Raad van Toezicht in afwezigheid van de Raad van
Bestuur zichzelf evalueren.
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Actief uitgevoerd in
2016

Principe 6

Niet aan de
orde geweest
in 2016

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij
waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
– De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie leden.
– De raad van toezicht moet zó zijn samengesteld dat hij zijn werk naar
behoren kan doen.
– Elk lid van de raad van toezicht moet het beleid van de organisatie op
hoofdlijnen kunnen beoordelen.
– Daarnaast draagt elk lid met een eigen specifieke deskundigheid bij
aan de kennis en expertise waarover de raad van toezicht overeenkomstig zijn profielschets beschikt.
– In zijn samenstelling waarborgt de raad van toezicht diversiteit; in het
bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond
en geslacht.
– Herbenoeming van een lid vindt plaats na overweging, ook gelet
op actuele omstandigheden en op de profielschets van de raad van
toezicht.
– Vacatures in de raad van toezicht worden openbaar gemaakt.
– De organisatie biedt alle leden van de raad van toezicht na hun
benoeming een introductie aan in verschillende aspecten die voor de
raad van toezicht relevant zijn. Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht
in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding
van hun kennis.
– Statutair legt de organisatie de maximale zittingstermijn voor de leden
van de raad van toezicht vast. Gebruikelijk is: tweemaal een periode
van vier jaar of driemaal een periode van drie jaar.
– Er wordt een zodanig rooster van aftreden opgesteld dat niet te veel
leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van
aftreden is openbaar.

X
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Nadere toelichting principe 6: Hoewel Het Nieuwe Instituut een rooster van
aftreden heeft, is dit gezien het besluit van de Raad van Toezicht versneld en
gefaseerd af te treden niet meer van toepassing. Alle huidige zittende leden, met
uitzondering van de nieuwe voorzitter, zullen in 2017 aftreden. De Raad van Toezicht
zal uit maximaal vijf leden bestaan. Het profiel van de Raad van Toezicht sluit aan bij
de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur.
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Actief uitgevoerd in
2016

Principe 7

Niet aan de
orde geweest
in 2016

De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt
verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat.
– Ieder lid van de raad van toezicht wordt geacht voldoende tijd te hebben
voor de vervulling van zijn functie; dat waarborgt een goede taakvervulling. Als er geen of slechts een beperkte vergoeding is ontslaat dat leden
niet van de plicht tot behoorlijke invulling van hun taak.
– De raad van toezicht stelt een eventuele vergoeding voor zijn leden
vast, passend bij het karakter van de organisatie, wettelijke voorschriften en subsidievoorwaarden.
– De raad van toezicht verstrekt in de jaarrekening informatie over de
vergoeding aan zijn leden.
– De eventuele vergoeding aan leden van de raad van toezicht is niet
afhankelijk van de resultaten van de organisatie.
– De voorzitter van de raad van toezicht bereidt de agenda voor, leidt de
vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de raad
van toezicht.
– De voorzitter is namens de raad van toezicht het voornaamste
aanspreekpunt voor bestuur/directie; initieert de evaluatie van het functioneren van raad van toezicht en bestuur/directie ziet er op toe dat de
contacten tussen raad van toezicht en bestuur/directie naar behoren
verlopen; speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van de stakeholders.
– De organisatie draagt zorg voor de goede ondersteuning van de voorzitter van de raad van toezicht.
– De voorzitter van de raad van toezicht is geen voormalig lid van het
bestuur van de organisatie.
– De raad van toezicht kan een van de leden tot ‘gedelegeerd lid’
benoemen. Dit is van tijdelijke aard. Het gaat om een bijzondere taak
die intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het
bestuur vergt. De delegatie gaat niet verder dan de taken die de raad
van toezicht zelf heeft en omvat niet het besturen van de organisatie.
De raad van toezicht kan hiervoor een aparte vergoeding verstrekken.
– Delegatie van taken aan één lid doet niets af aan de collectieve verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de raad van toezicht. Het gedelegeerd lid blijft lid van de raad van toezicht.
– Als een lid van de raad van toezicht tijdelijk voorziet in het vervullen van
een bestuurs-/directiefunctie dan treedt dit lid voor die periode uit de
raad van toezicht.
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Nadere toelichting principe 7: In de reguliere vergadering van 10 maart heeft de
Raad van Toezicht een reglement Vacatievergoedingen 2016 aangenomen. Bij het
vaststellen van de gelden is, na advies vanuit de Vereniging Toezicht in de Cultuur,
rekening gehouden met de in de sector geldende normen. In het reglement is een
onderscheid gemaakt tussen vergoedingen voor vergaderingen en representatie,
waarbij t.a.v. representatie een onderscheid is gemaakt tussen in functie en ceremonieel. De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van het overzicht.
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X
X
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X

Naast de reguliere vergaderingen (incl. audit- en remuneratie) hebben de leden in
2016 een aantal bijeenkomst in functie (sollicitatiegesprekken t.b.v. vacatures Vz.
RvT en directeur B&D en in- en externe bijeenkomsten met stakeholders) en een
aantal bijeenkomsten ceremonieel bijgewoond (openingen tentoonstellingen, aanwezigheid bij projecten).
Actief uitgevoerd in
2016

Principe 8

Niet aan de
orde geweest
in 2016

Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hier op toe.
– Ieder lid van de raad van toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen
bijdragen aan de besluitvorming. De raad van toezicht vergewist zich
van de onafhankelijkheid van zijn leden. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over hoe de instelling met tegenstrijdige belangen om gaat.
– Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van de
raad van toezicht.
– Als een lid van de raad van toezicht of het bestuur een nevenfunctie
aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn
functioneren vraagt hij vooraf goedkeuring van de raad van toezicht.
– Een lid van de raad van toezicht of bestuur treedt niet in concurrentie
met de organisatie; neemt van de organisatie geen schenkingen aan of
bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten; verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de organisatie; benut geen zakelijke
kansen die de organisatie toekomen voor zichzelf of zijn naasten.
– Het reglement van de raad van toezicht bevat regels over het omgaan
met tegenstrijdige belangen bij leden van de raad van toezicht, het
bestuur en de externe accountant.
– Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht
en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten zijn aanwezigheid
neemt de raad van toezicht hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de raad
van toezicht. Wanneer zich op dit punt kwesties voordoen is de raad
van toezicht hier naar buiten toe open over.
– Een lid van de raad van toezicht of bestuur neemt niet deel aan
discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig
belang heeft.
– Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen
komen, met toelichting, in het jaarverslag te staan.
– De organisatie verstrekt aan leden van de raad van toezicht of bestuur
geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.
– Het jaarverslag vermeldt nevenfuncties van de leden van de raad van
toezicht en het bestuur.
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Nadere toelichting principe 8: In de reguliere vergadering van 10 maart heeft de
Raad van Toezicht een nadere uitwerking ten aanzien van Governance afspraken
goedgekeurd. De afspraken bieden een kader om een netwerk verbonden aan Het
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Nieuwe Instituut in beeld te brengen en te voorzien van een zorgvuldige werkwijze
waardoor voldaan wordt aan zowel wet- en regelgeving, de Governance Code
Cultuur als interne afspraken en gewenste werkwijzen. De aangescherpte
Governance afspraken bieden een kader, waarbinnen voorgenomen opdrachten
getoetst moeten worden.
Actief uitgevoerd in
2016

Principe 9

Niet aan de
orde geweest
in 2016

Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer
door sluitende interne procedures en externe controle.
– Het bestuur is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële
verslagen. In het raad-van-toezicht-model ziet de raad van toezicht er
op toe dat dit volgens de afgesproken normen gebeurt.
– De raad van toezicht benoemt de externe accountant en stelt diens
beloning vast; dit op basis van advies van het bestuur. In het bestuurmodel benoemt het bestuur de externe accountant, al dan niet op
advies van de directie en stelt het bestuur de beloning vast.
– Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van
maximaal vier jaar. Herbenoeming is steeds voor een periode van
maximaal vier jaar mogelijk. Dit betekent ook dat er tenminste eens in
de vier jaar een grondige beoordeling plaats vindt en dat deze wordt
besproken in de raad van toezicht. De belangrijkste bevindingen komen
in het jaarverslag te staan.
– Jaarverslag, jaarrekening en andere financiële rapportages vragen
zorgvuldige interne procedures. Het bestuur zorgt voor het opstellen en
handhaven van de regels. In het raad-van-toezicht-model ziet de raad
van toezicht toe op het naleven hiervan.
– De raad van toezicht beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt
betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening. In het
bestuur-model is dit aan het bestuur.
– De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar aan de raad
van toezicht respectievelijk het bestuur verslag uit van zijn bevindingen.
– De raad van toezicht kan hem bevragen over de getrouwheid van de
jaarrekening.
– Jaarlijks rapporteert het bestuur aan de raad van toezicht over de
relatie met de externe accountant en eventuele ontwikkelingen daarin.
Mede op grond hiervan besluit de raad van toezicht over voortzetting
van de relatie met de externe accountant. In het bestuur-model beslist
het bestuur, desgewenst op advies van de directie.
– De externe accountant krijgt geen opdrachten vanuit de organisatie die
zijn onafhankelijke controle in gevaar zouden kunnen brengen. Zijn er
andere dan controle-opdrachten dan laat de accountant dit aan de raad
van toezicht respectievelijk het bestuur weten.

X
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X (gepland
voor 2017)

X

X
X

X

Nadere toelichting principe 9: Voor de Jaarrekeningen (en bijbehorende interim-controles en projectcontroles) is in 2013, 2014, 2015 en 2016 EY de betrokken
externe accountant geweest. In 2017 zal de Raad van Toezicht, conform de
Governance Code Cultuur, de samenwerking in de periode 2013-2016 beoordelen.
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Archief

Aankoop en restauratie originele Gispen salonmeubels.
Foto: Johannes Schwartz.
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Aankoop en restauratie originele Gispen salonmeubels.
Foto: Johannes Schwartz.
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Maquettes MVRDV.
Foto's: Petra van der Ree.
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Simultaan Modernisme. J.J.P. Oud. De Kiefhoek, Rotterdam.
Collectie Het Nieuwe Instituut.

100 jaar Gispen. Glasnegatievenverzameling Gispen.
Collectie Het Nieuwe Instituut.
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The New
Haberdashery

The New Haberdashery.
Foto: Petra van der Ree.
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The New Haberdashery.
Foto: Petra van der Ree.
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Educatie

The Life Fair.
Foto: Felix Kalkman.
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The Life Fair.
Foto's: Felix Kalkman.
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