Het Nieuwe
Instituut

Toen Het Nieuwe Instituut begin 2018, in het voorwoord
van het Jaarverslag 2017, constateerde dat het “de fase
van experiment definitief [had] afgerond”, klonk dat voor
sommigen misschien als een al te stellige bewering.
Immers, amper vijf jaar sinds de turbulente start, waren
er nog weinig momenten van werkelijke consolidatie
geweest. Opererend in een snel veranderend Umfeld
had het instituut, zoals het Jaarverslag constateerde,
het aangedurfd “op basis van een actuele opdracht en
voorbijgaand aan de geldende status quo […] radicale
en innovatieve vragen te stellen, waarbij het vertrekpunt
lag in het geboden instrumentarium: een studiezaal, een
bibliotheek, een archief, enkele tentoonstellingszalen,
verschillende wettelijke taken en de gebundelde teams van
drie oorspronkelijke fusiepartners.” Die keuze veroorzaakte
zowel binnen de organisatie als daarbuiten verwarring,
maar tegelijk werden de kansen zichtbaar en ontwikkelde
het instituut een steeds steviger profiel.
Nu, aanvang 2019, valt met recht te zeggen dat de
bewering van een jaar geleden niet voorbarig is geweest.
Het Nieuwe Instituut heeft het afgelopen jaar op diverse
manieren de bevestiging gekregen dat zijn genetwerkte
model en speculatieve werkwijze inderdaad tijdige
en plausibele antwoorden zijn op de vraag hoe een
nationaal instituut voor architectuur, design en digitale
cultuur vandaag de dag kan functioneren. De volgende
hoofdstukken van dit Jaarverslag 2018 tonen hoe de
meer geconcentreerde benadering van het afgelopen
jaar heeft bijgedragen aan de innovatieve kwaliteit van
de onderzoeken waarin het instituut investeerde, aan de
vraagstellingen die het poneerde, aan de inspanningen
op het gebied van erfgoed en archivering, aan de
belangrijke versterking van het educatieve programma,
aan de publieke evenementen, aan de internationalisering
in de betrokken vakgebieden, aan het mediabereik en
de publieke belangstelling.
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Voor het functioneren van Het Nieuwe Instituut is de
beleidsmatige context vanzelfsprekend belangrijk.
Het was bemoedigend vast te stellen dat het ministerie
van OCW, en minister Van Engelshoven in eigen persoon,
de weg naar het instituut wisten te vinden. Allereerst
met de genereuze eenmalige ondersteuning van
Architectuur Dichterbij. Maar ook in de samenwerking rond
de Triënnale van Milaan 2019 en de vruchtbare gesprekken
over de betekenis van ontwerpen in relatie tot het nieuwe
cultuurbeleid. In het recente advies van de Raad voor
Cultuur, ‘Ontwerp voor de Toekomst’, herkent Het Nieuwe
Instituut het pleidooi voor ‘programmatisch werken’ en
het belang van onderzoek; randvoorwaarden die het
instituut eveneens uitdrukkelijk propageert als basis voor
het toekomstige beleid rond de ontwerpsectoren.
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DISSIDENT GARDENS

Met Dissident Gardens richtte
Het Nieuwe Instituut de blik op de
meest actuele uitingsvormen van
de klassieke strijd tussen natuur en
cultuur. Het programma omvatte
een installatie met vier onderdelen,
een gerelateerde tentoonstelling
The Human Insect en een serie
lezingen en debatten.
Beeldend kunstenaar en ontwerper
Frank Bruggeman onderzocht
30 weken lang de nieuwste producten
uit de Nederlandse bloementeeltsector
in de installatie Global Flower.
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Gardening Mars ging over de
terravorming van Mars, de fysieke
en biologische transformatie van
Mars tot een omgeving die geschikt
is voor aards leven. Gardening Mars
toonde verschillende hulpmiddelen
en attributen die (op aarde) worden
ingezet om het leven op Mars te
simuleren en te verbeelden.
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Op basis van een 1:1 model toonde
Smart Farming de jongste idylle
van het boerenlandschap: evenveel
stad als natuur, zowel techniek als
agricultuur. Wat voor ruimtes ontstaan
door deze processen, wat betekent
dit voor bewoners en bezoekers,
en wat voor platteland houden we
hierdoor over?

THURSDAY NIGHT
LIVE!
Thursday Night Live! is het wekelijkse
publieke programma van Het Nieuwe
Instituut. Een levendig samenspel
van museumopenstelling, meerdere
lezingen, performances en workshops,
wisselende pop-in expo’s en een
gezamenlijke maaltijd waarbij sprekers,
performers, onderzoekers en
bezoekers elkaar ontmoeten.
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Hedendaagse ontwerpers werken
steeds vaker met levende organismen
en levende materialen, met veelal nog
onbekende toepassingen. Biotopia,
onderdeel van Dissident Gardens,
toonde deze opmerkelijke rol van de
ontwerper, die zich als onderzoeker
en maker profileert en alternatieven
aandraagt die direct voortvloeien
uit de samenwerking met natuurlijke
systemen.
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In Dissident Gardens werd onder de
titel Pleasure Parks een paviljoen
ingericht met materiaal uit de
archieven van Het Nieuwe Instituut.
Er werden ontwerpen getoond van
vakantieparken en -huizen, van o.a.
Van den Broek en Bakema, Hendrik
Wijdeveld, Gerrit Rietveld en Auke
Komter. Ze lieten de ambivalente
houding ten opzichte van de natuur
zien: van opgaan in en onderwerping
van het landschap, tot het streven naar
duurzaamheid en optimalisatie.
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THURSDAY NIGHT
WORKSHOPS
Tijdens de donderdagavondworkshops
maken deelnemers kennis met de
ontwerppraktijk van denkers, makers
en ontwerpers, steeds in relatie tot het
programma. In de Onkruidproeverij
gingen deelnemers onder leiding
van collectief De Onkruidenier in De
Nieuwe Tuin op zoek naar de positieve
waarden van onkruid.
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POWER PLANT
Power Plant is ’s werelds eerste
zelf voorzienende kas, ontwikkeld
door ontwerper Marjan van Aubel.
Doorzichtige zonnepanelen leveren
de stroom die het klimaat in de kas
regelt met als resultaat een tweeledige
opbrengst van voedsel en stroom.
Het project is gepresenteerd tijdens
de London Design Biennale.
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THE HUMAN INSECT
Mark Wigley verkende 130 jaar
antenne-architectuur, waarin
architecten zich bezighouden met
dat dunste, minst zichtbare deel van
een gebouw dat in feite het grootste
effect heeft op de architectuur.
Deze tentoonstelling kwam voort uit
de tiende Premsela-lezing over
The Architecture of Radio die Wigley
in 2014 gaf.
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STEVE BANNON:
A PROPAGANDA RETROSPECTIVE

24

Het Nieuwe Instituut heeft Nederlands
kunstenaar Jonas Staal uitgenodigd
om een analyse te geven van en te
reflecteren op de mechanismes van
hedendaage propagandakunst. Het
resultaat van deze samenwerking is het
tentoonstellingsproject Steve Bannon:
A Propaganda Retrospective, het eerste
retrospectief van de films en het culturele
en politieke werk van Stephen K. Bannon.
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SPECULATIEF DESIGN ARCHIEF

26

Met een tijdelijk archief speculeerde
Het Nieuwe Instituut op de urgentie
en de mogelijke invalshoeken van een
archief voor design en digitale cultuur in
Nederland. Wie zal wat voor de toekomst
gaan bewaren? Waarom en hoe?
Aan de hand van archiefstukken van
Nederlandse ontwerpers toonde
het Speculatief Design Archief welke
vorm en betekenis zo’n collectie in de
toekomst kan krijgen.
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Het Speculatief Design Archief gunde
bezoekers een blik in de laden en
opslagplekken van organisaties als
V2_ en Droog, bedrijven als Vlisco
en Artifort en van uiteenlopende
ontwerpers onder wie Wim Gilles,
Kho Liang Ie, Cubic3 Design, Lust,
Geert Lap en Hella Jongerius.
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ARCHIVE TALKS
Tijdens de kleinschalige Archive Talks
die plaatsvonden in het kader van het
Speculatief Design Archief, gingen
telkens andere experts dieper in op
de verhalen achter verschillende
archieven, zoals de maquettecollectie
van architectenbureau MVRDV.
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TERUGBLIK 2018 / VOORUITBLIK 2019

POSITIONERING, ROL EN MEERWAARDE VOOR
DE SECTOR

In diverse opzichten is 2018 een productief jaar geweest voor Het Nieuwe
Instituut. De nauwkeuriger positionering van de verschillende pijlers waarin
het instituut zijn werkterreinen heeft georganiseerd – Rijksarchief, Museum
en Agentschap, verbonden door Research – heeft er in 2018 toe geleid dat
de activiteiten binnen de afzonderlijke pijlers zijn versterkt. Bovendien nam
de onderlinge synergie merkbaar toe. Zowel binnen de organisatie als in de
buitenwereld heeft dat het beeld van Het Nieuwe Instituut aanzienlijk helderder
gemaakt. Omdat de herkenning voor de specifieke rol van het instituut groeit,
zijn ook de verwachtingen rond het opereren van de organisatie realistischer
geworden. Door vast te houden aan de onderzoekende, kritische en
speculatieve benadering van de vernieuwingspotentie in de ontwerpdisciplines
(en hun cross-overs), en door het Rijksarchief te blijven betrekken bij het
verkennen van actuele maatschappelijke kwesties, heeft Het Nieuwe Instituut
– op basis van het gegeven instrumentarium – een werkwijze weten te
ontwikkelen die zo ‘eigen’ is, dat er inmiddels autoriteit aan wordt toegekend.
Door beleidsmakers en media; door wetenschappelijke en maatschappelijke
partners; door architecten, ontwerpers, digitale denkers en makers en de
culturele organisaties rond hun vakgebieden; en door een nog steeds groeiend
aantal niet-professionele geïnteresseerden.

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

Identiteit
Het Nieuwe Instituut benadrukt de maatschappelijke en innovatieve waarde
van cultuur. Het positioneert zich daarbij als een onderzoekende, verkennende
organisatie die via het perspectief van de ontwerpende disciplines een beeld
van de toekomst tracht te krijgen. Het is een plek waar op een aangename
wijze wordt geprovoceerd en misschien zelfs verwarring gesticht. Bezoekers
– professionals en scholieren; experts en voorbijgangers – worden steeds
opnieuw geconfronteerd met de wezenlijke vragen van vandaag en morgen.
Zowel inhoudelijk als organisatorisch slaagt Het Nieuwe Instituut erin flexibel
en vernieuwend actuele en urgente vraagstukken te benoemen, te bevragen
en te duiden en daarmee zichzelf tot kompas te maken.

Publiek
De stijgende lijn in de hoeveelheid fysieke bezoekers, zowel in Nederland
(Rotterdam, Eindhoven) als het buitenland, heeft zich in 2018 voortgezet.
Net als in voorgaande jaren bleek bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van
het laagdrempelige Thursday Night Live! programma. Opnieuw zijn de
bezoekcijfers ten opzichte van vorige jaren toegenomen en onveranderd
blijven de avonden een opvallend jong en professioneel publiek aan het
instituut binden. Ook de belangstelling voor de openingen is een indicatie.
In 2018 waren er twee momenten waarop meerdere tentoonstellingen en
presentaties gelijktijdig voor het publiek openden. Een ander positief signaal
gaat uit van de kwaliteit van de partnerships. Die onderstrepen het toenemend
draagvlak van het instituut.

Doelstelling
Om in het brede internationale veld van architectuur, design, digitale cultuur
en onderzoek te kunnen opereren, dient Het Nieuwe Instituut een eigen
autoriteit te vestigen en te consolideren. Deze inhoudelijke ambitie is de
afgelopen periode opnieuw gespiegeld aan het beoogde beleid voor deze
tweede cultuurplanperiode, en aan het verlangen om als instituut in de eerste
plaats als producent van ‘disruptieve innovatie’ te worden opgevat. Nieuwe
formats en producten dragen daaraan bij. Niet in de laatste plaats door de
wijze waarop de volledige behuizing – dus niet uitsluitend de tentoonstellingsen studiezalen – met de buitenwereld wordt gedeeld. Een belangrijke
onderliggende gedachte die in 2018 steeds concreter vormen aannam,
is om het instituut niet te positioneren als een klassiek, op representatie
gericht museum, maar eerder als een academie waar onderzoek, lezingen,
symposia en tentoonstellingen als aanjagers van nieuwe kennis fungeren.
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Erfgoed en Museum
Op het gebied van erfgoed is 2018 een uitzonderlijk jaar geweest. Dankzij
een eenmalige investering van € 11.000.000, in maart toegekend door het
ministerie van OCW, kan er de komende zes jaar worden gewerkt aan de
restauratie en digitalisering van de uitzonderlijke collectie ontwerptekeningen
van Nederlandse architecten, die wordt beheerd door Het Nieuwe Instituut.
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In 2019 wordt doorgewerkt aan het vaststellen van een integrale visie op het
archief waardoor de bijdrage van het ministerie niet alleen het behoud en de
digitalisering van kwetsbare archieven ondersteunt, maar ook als stimulans
geldt om de collectie nadrukkelijk te verbinden met de innovatieve propositie
een kenniscentrum voor multidisciplinaire archieven te worden.
De opname in de Erfgoedwet en de eenmalige financiële injectie
onderstrepen dat het beleid inzake erfgoed en het Rijksarchief ronduit
succesvol is gebleken. Het jaar 2019 staat bovendien in het teken van de
verdere uitvoering van de plannen, samengevat onder de noemer Architectuur
Dichterbij.

Dissident Gardens en Habitat: Expanded Architecture. Daarnaast wordt op
basis van investeringen van onze samenwerkingspartner (TU Delft) het
Jaap Bakema Study Centre verrijkt met een gastprofessoraat en zullen de
eerste PhD-onderzoeken van start gaan.

Research en Agentschap
Terwijl de museale pijler van het instituut allereerst als vrije ruimte is opgevat
met een accent op innovatie, is de buitenruimte van het instituut per definitie
meer complex. Het instituut tracht dit spanningsveld productief te maken
door doelbewust een simpele dialectiek in zijn werkwijze te introduceren.
Enerzijds is er de inhoudelijk vrije maar fysiek begrensde ruimte van het
instituut, steunend op de pijler Museum en de verbindende rol van de
afdeling Research. Anderzijds is er de pijler Agentschap die binnen de
weerbarstige werkelijkheid van het overheidsbeleid op het gebied van
bijvoorbeeld internationalisering en talentontwikkeling opereert. Projecten
zoals BotClub en DATAStudio (Eindhoven), Dissident Gardens en Automated
Landscapes (Shenzhen) laten zien hoe de vrije ruimte van Research en de
maatschappelijke ambities van Agentschap elkaar wederzijds beïnvloeden
en versterken. Op basis hiervan worden beide afdelingen hier in samenhang
geïntroduceerd en wordt stil gestaan bij enkele recente ontwikkelingen en
programmatische keuzes voor 2019.

Het succes van het erfgoedbeleid is ongetwijfeld verbonden aan het feit dat
het instituut tijdig heeft gepreludeerd op een maatschappelijke discussie over
de rol van archieven, uitmondend in de huidige Visiebrief van de minister en
de daarin beschreven focus op houdbaarheid, zichtbaarheid en bruikbaarheid
van de collecties. Daarin hebben de activiteiten rond het Speculatief Design
Archief in 2018 een cruciale rol gespeeld. De tentoonstelling, lezingen,
discussies en expert-meetings activeerden vele betrokkenen in het veld om
opnieuw na te denken over het bewaren van het Nederlandse erfgoed op het
gebied van design en digitale cultuur; domeinen waar bij gebrek aan beleid
nu waardevolle kennis dreigt te verdwijnen. In 2019 krijgt Het Nieuwe Instituut,
zo is onlangs duidelijk geworden, de opdracht een overzicht te maken van de
belangrijkste en bedreigde archieven in deze domeinen.
Onder de noemer ‘zichtbaar’ is het instituut afgestapt van een puur museale
benadering van het archief en is ingezet op digitalisering en de introductie
van een nieuwe portal. Natuurlijk draagt ook de blijvende toegankelijkheid
van het studiecentrum, waar inmiddels duizenden onderzoekers per jaar
gebruik van maken, aan de zichtbaarheid bij. Bovendien is een icoon uit de
collectie, Huis Sonneveld, omgevormd tot een innovatieve vaste opstelling. De
substantiële investeringen in het interieur (inclusief een verbinding met design),
de zelfstandige website en de programmering heeft anno 2018 tot een flinke
stijging van de hoeveelheid bezoekers geleid. Als verrassend en onbedoeld
bijeffect van deze inspanningen wordt het instituut inmiddels gezien als een
belangrijk internationaal aanspreekpunt in de actuele discussie over de rol en
mogelijke toekomst van museumwoningen.
Onder de noemer ‘bruikbaar’ is ingezet op onder meer onderzoek,
waarbij het gehele archief wordt betrokken. De introductie van het Jaap
Bakema Study Centre en de afdeling Research is illustratief voor de bijdrage
die het instituut heeft geleverd aan de maatschappelijke legitimiteit van
het archief en de hernieuwde status die het als ‘bruikbaar’ erfgoed heeft
verkregen.

Het Agentschap is in het eerste jaar van deze beleidsperiode door OCW
geïntroduceerd. Het is het resultaat van de departementale ambitie enkele
voormalige sectorale taken wederom binnen het instituut te beleggen;
taken die eerder met de fusie waren wegbezuinigd. Naast het buitenlandse
bezoekersprogramma en de biënnales is bijvoorbeeld ook het overheidsbeleid
inzake internationalisering en talentontwikkeling ten dele bij het instituut
belegd.
Research was eveneens geen oorspronkelijke kerntaak vanuit het ministerie,
maar op basis van de innovatieopdracht werd de keuze voor onderzoek binnen
het instituut wel ondersteund door de Raad voor Cultuur en het ministerie van
OCW. Inmiddels – en met nadruk genoemd in het recente advies van de Raad
voor Cultuur – is onderzoek als institutionele- en als ontwerppraktijk omarmd
door zowel het veld als de beleidsmaker. Het lijkt er dan ook op dat research
in de komende beleidsperiode een steeds sterkere rol binnen het instituut zal
gaan spelen. Dat zal in 2019 al prominent zichtbaar worden in het jaarthema
Neuhaus (naar analogie met het 100 jaar gelden geopende Bauhaus) waarin
het ontwerp van de ontwerper centraal zal staan. De overeenkomsten tussen
de inhoudelijke ambities van Bauhaus en de opdracht aan het instituut zijn
direct aan te wijzen, met dat verschil dat Bauhaus zijn intrede deed op het
moment dat industrialisatie de wereld ontwrichtte, terwijl vandaag de dag
digitalisering de grote disruptieve kracht vertegenwoordigt.

Al deze verworvenheden zijn voldoende aanleiding het huidige beleid te
continueren. Opnieuw zal in 2019 binnen iedere tentoonstelling ruimte worden
geboden aan het archief, zoals dat in 2018 gebeurde in The Human Insect,
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In het kader van Neuhaus neemt het instituut wederom een tijdelijke gedaante
aan, ditmaal als een hybride tussen museum, onderzoeksinstelling en
academie. Het instituut zal verschillende partnerships benutten om vrijwel
dagelijks specifieke en steeds wisselende programmaonderdelen aan te
bieden. Neuhaus wordt tevens voorzien van een tentoonstellingsprogramma,
onder meer door archiefmateriaal te gebruiken. Nu echter vanuit de ambitie
niet zozeer de bezoeker als wel allereerst de gebruiker aan te spreken.
Doelbewust worden zo kennisontwikkeling en -deling als kernfuncties van
het instituut geprofileerd.

In 2019 zal dit aangeboorde potentieel allereerst tot uitdrukking komen in
de additionele opdracht voor en Nederlandse bijdrage aan de Triënnale
van Milaan, inclusief de daaraan verbonden financiering. Het is met andere
woorden van belang alert te zijn op het nieuwe verbond tussen de denkkracht
van Research en de slagkracht van Agentschap. Het toont aan dat het instituut
een zekere volwassenheid heeft bereikt, waarbij draagvlak wordt verkregen
op basis van bewezen meerwaarde.

Fellowships zijn een belangrijke factor geworden in de succesvolle
ontwikkeling van de pijler Research. Ook in 2018 werd weer een Call for
Fellows gelanceerd, dit keer rond het thema burn-out. Vanuit de gehele
wereld werden 138 onderzoeksvoorstellen ingestuurd, waarvan er drie zijn
gehonoreerd. Doorlopend onderzoek door de afdeling Research lag tevens
aan de basis van de Nederlandse bijdrage aan de Architectuurbiënnale van
Venetië in 2018. Director of Research Marina Otero Verzier werkte met een
breed internationaal samengesteld team aan de presentatie WORK, BODY,
LEISURE in het Nederlandse paviljoen die bijzonder goed is ontvangen
door vakpers en publiek.
Voor het instituut schuilt de meerwaarde van onderzoek niet uitsluitend
in een academische benadering zoals binnen de samenwerking met de
TU Delft in het Jaap Bakema Study Centre. Ook onderzoek met een meer
speculatief karakter is vanuit de innovatieopdracht van meerwaarde. Op een
beleidsmatig terrein wordt de speculatieve kracht van onderzoek steeds meer
geïdentificeerd als een typerende en unieke kwaliteit van het instituut, ver
voorbij de begrenzingen van de markt of een status quo in het ontwerpveld.
Juist de verbinding van Research met het Agentschap – oftewel de connectie
tussen speculatieve denkkracht en maatschappelijke vragen – blijkt aanleiding
te zijn voor aanvullende opdrachten. De recente opdracht van de minister
aan de algemeen directeur om als ‘commissioner’ op te treden voor de
Nederlandse bijdrage aan de Triënnale van Milaan, met in het verlengde de
keuze om zowel Research als Agentschap hierbij te betrekken, is illustratief.
Al helemaal interessant is dat het ministerie deze Triënnale voor design
aangrijpt om de cross-over van dit vakgebied met architectuur en digitale
cultuur te propageren.
De beleidsmatige context en maatschappelijke ambities van Agentschap en
de speculatieve kwaliteiten van Research blijken een ideaaltypisch huwelijk
te vertegenwoordigen, dat in 2019 door de inspanningen van het ministerie
van OCW verder zal worden versterkt. Ook uit de contacten met de gemeente
Rotterdam en de gemeente Amsterdam wordt dit bevestigd. Beide steden
hebben hun interesse uitgesproken voor een samenwerking waarin de
twee afdelingen gezamenlijk optrekken. Net als eerder voor Erfgoed werd
geconstateerd, zijn dit bijzonder positieve ontwikkelingen.
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PROGRAMMA / MUSEUM VOOR ARCHITECTUUR,
DESIGN EN DIGITALE CULTUUR

in gesprek met het tijdschrift Dude als volgt: “Ontwerpers moeten vooral
doen waar ze goed in zijn: ontwerpen. Maar één ding staat vast: Gooi niets
weg!” Verscheidene vertegenwoordigers van het Nederlandse ontwerpveld
beklemtoonden in een gezamenlijke open brief aan Minister en Tweede Kamer
de centrale problematiek van het Speculatief Design Archief: het ontbreken
van erfgoedbeleid (en met name centraal raadpleegbare archieven) voor
het wereldberoemde Dutch Design. Naar aanleiding van Kamervragen over
de kwestie heeft de Minister de Raad voor Cultuur gevraagd deze verder te
onderzoeken en mee te nemen in zijn volgende advies.

Inleiding
De museumpijler van Het Nieuwe Instituut verzorgt een rijk publiek
programma van tentoonstellingen, performances, lezingen, live onderzoek,
netwerkmomenten en expertmeetings. Dat manifesteert zich zowel in het
gebouw in Rotterdam als op andere locaties. De activiteiten betrekken een
gevarieerd en groeiend publiek van professionals, kenners, liefhebbers van
architectuur en design en mensen voor wie juist de actuele vraagstelling een
brug naar kennismaking met de ontwerpdisciplines slaat.
Bij de ontwikkeling van de programmering zijn de afdelingen Research,
Agentschap, Programma en Erfgoed nauw betrokken. Veelal is de actualiteit
aanleiding voor zowel speculatieve verkenningen van de toekomst als
reflecties op het verleden. Het Rijksarchief voor Architectuur en Stedenbouw
biedt een vruchtbare basis voor dat onderzoek.

Net zo belangrijk als de op onderzoek gestoelde inhoudelijke ontwikkeling
van de onderwerpen die Het Nieuwe Instituut agendeert, is de wijze waarop
deze inhoud voor het voetlicht wordt gebracht. Per keer wordt zorgvuldig
gezocht naar het meest geschikte format: van een presentatie in het Thursday
Night Live! programma, een excursie of een live onderzoeksworkshop tot een
verrassend tentoonstellingsmodel.
De afgelopen jaren heeft zich binnen het instituut een onderscheidende
tentoonstellingspraktijk kunnen ontwikkelen. Telkens wordt gezocht naar
een passend model dat het inhoudelijk verhaal van de expositie niet
slechts faciliteert, maar daadwerkelijk mede vertelt. Bij de ontwikkeling van
tentoonstellingen en andere formats wordt zoveel mogelijk samengewerkt
met ontwerpers. Als vertegenwoordigend instituut voor ontwerpend
Nederland wil Het Nieuwe Instituut betekenisvolle en onderscheidende
opdrachten verstrekken aan (digitale) makers, ontwerpers en architecten, en
zo de meerwaarde van een goed verankerd cultureel opdrachtgeverschap
demonstreren.

Twee vaste onderzoekslijnen, De Dingen & De Materialen en Landschap &
Interieur, sturen de inhoudelijke ontwikkeling van het programma en maken het
mogelijk de disciplines architectuur, design en digitale cultuur op natuurlijke
wijze met elkaar te verbinden. De onderzoekslijnen definiëren bovendien een
lange termijnagenda waarmee Het Nieuwe Instituut zich ten opzichte van
mogelijke partners, gebruikers en bezoekers positioneert.
In 2018 was Dissident Gardens een belangrijke uitkomst. In verschillende
vormen van ontwerpend onderzoek werd ingegaan op de huidige verhouding
tussen mens en natuur, en de wijze waarop die relatie voortdurend door
technologie wordt beïnvloed. Zowel het spanningsveld tussen technologie en
ecologie als hun wederzijdse afhankelijkheid kwamen aan de orde. Omdat
beide systemen steeds meer met elkaar verweven zijn geraakt, is een radicaal
nieuwe opvatting van de verhouding tussen cultuur en natuur ontstaan. Het
programma toonde hoe de ontwerper onderdeel is van deze nieuwe relatie, en
tot welke overwegingen, keuzes deze positie kan leiden. Het programma vond
ook internationaal weerklank. Het leidde tot samenwerking met onder meer
Manifesta 12 The Planetary Garden en met de Triënnale van Milaan (Broken
Nature, 2019).

Programmatische terugblik
Dissident Gardens
(programma en tentoonstellingen)
Het Nieuwe Instituut onderzocht in Dissident Gardens onze huidige
verhouding tot de natuur, de invloed van technologie en de rol van de
ontwerper en architect als onderzoeker, bioloog of activist. Hedendaagse
vraagstukken rond duurzaamheid, materialeninnovatie, de transitie van
de ontwerper en het ontwerpdomein, evenals de impact van technologie
op ons leven en onze leefomgeving zijn aan de orde gesteld. Kunstenaar
Frank Bruggeman ontwikkelde het tentoonstellingsmodel. Hij gebruikte het
meest ongenaakbare symbool van het landschap – een berg – als centrum
voor de installatie: trots en bijna autonoom. Om vervolgens dit symbool
van natuurlijke onvergankelijkheid te doorsnijden met allerlei menselijke
interventies zoals de kas, de meest gecontroleerde en kunstmatige vorm
die de natuur kan aannemen. Het veelzijdige tentoonstellingsprogramma
omvatte verschillende installaties, een reeks pop-in installaties, een serie
lezingen en debatten en een excursie waarin per keer een ander vraagstuk
naar voren werd geschoven.

In het najaar lag de focus op het Speculatief Design Archief, dat het gesprek
over het belang van een archief van het Nederlandse design en digitale cultuur
nieuw leven inblies. De inhoudelijke voorbereiding, de feitelijke installatie en
het volledig geïntegreerde programma van ontmoetingen, gesprekken en
discussies wierp direct vruchten af. Het Nederlandse ontwerpveld heeft zich
inmiddels verenigd in een lobby voor behoud van het designerfgoed. Droog
Design-directeur Renny Ramakers verwoordde de breed gedeelde conclusie
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De installatie kende vier onderdelen:

The Human Insect: Antenna Architectures 1887-2017
(tentoonstelling)
Hoogleraar architectuur Mark Wigley onderzocht de ‘antenne-architectuur’
van de afgelopen 130 jaar. Hoe hebben architecten zich beziggehouden met
dat dunste, minst zichtbare deel van een gebouw dat in feite het grootste
effect heeft op hun gebouwen? Hij legde tevens een relatie tussen de wijze
waarop insecten hun antennes gebruiken om met de wereld en met elkaar
te communiceren, en de moderne mens die sinds de uitvinding van de
radioantenne aan het einde van de negentiende eeuw in feite ook een insect is
geworden. Tegenwoordig hebben mensen zelfs voelsprieten die een integraal
onderdeel van ons lichaam en onze hersenen zijn gaan vormen – een
capaciteit waar we, volgens Wigley, nog niet optimaal mee omgaan.

Biotopia
Hedendaagse ontwerpers werken steeds vaker met levende organismen
en levende materialen. Veelal zijn de toepassingen nog onbekend. Biotopia
toonde deze opmerkelijke rol van de ontwerper, die zich steeds vaker profileert
als onderzoeker en maker en alternatieven aandraagt die direct voortvloeien
uit een directe samenwerking met natuurlijke systemen.
Pleasure Parks
Een paviljoen met de titel Pleasure Parks gaf toegang tot materiaal uit de
archieven van Het Nieuwe Instituut. Er werden ontwerpen getoond van
vakantieparken en -huizen, van onder meer Van den Broek en Bakema,
Hendrik Wijdeveld, Gerrit Rietveld en Auke Komter. Deze werken illustreerden
hoe verschillend de houding tegenover de natuur was: van opgaan in het
landschap, of juist een volledige onderwerping daarvan tot het streven naar
duurzaamheid en optimalisatie.

Garden Broadcasts
(Thursday Night Live!)
De Garden Broadcasts vermengden interviews, performances, veldopnames
en muziekselecties om de veelzijdige geschiedenis van de tuin voor een
divers publiek te openbaren. In samenwerking met het online radiostation
Ja Ja Ja Nee Nee Nee werd het programma tijdens Thursday Night Live! in
de tentoonstelling Dissident Gardens opgenomen. De uitzendingen zijn online
te beluisteren.

Gardening Mars
Gardening Mars toonde verschillende hulpmiddelen en attributen die worden
ingezet om het leven op Mars te simuleren en te verbeelden. Aanleiding is de
toegenomen belangstelling van de laatste jaren voor menselijke bewoning
van Mars en de menselijke kolonisatie van de ruimte, die het gevolg is van het
energieke optreden van nieuwe private spelers in de ruimtevaart als SpaceX
and Blue Origin (naast de traditionele partijen als NASA, ESA, en Roscosmos).

Terraforming Earth Labs
(Thursday Night Live!)
Een groep van ecologen, coders, ontwerpers, kunstenaars en (rechts-)
filosofen werkten in een aantal lab sessies aan het formuleren van de
basisprincipes voor een 21ste-eeuwse samenleving van mensen, andere
organismen en machines.
Lab 1: Grondwet voor de samenleving in de 21ste eeuw.
Lab 2: Autonomous Agents for Regenerative Ecology, i.s.m. het
Border Sessions festival.
Lab 3: Terrafiction, i.s.m. FIBER

Smart Farming
De installatie Smart Farming is onderdeel van Automated Landscapes, een
meerjarig onderzoeksproject dat in 2017 door Het Nieuwe Instituut werd
gelanceerd en in 2018 een vervolg kreeg in het Nederlands paviljoen van
de Biennale Architettura 2018 in Venetië. Smart Farming onderzocht de
automatisering van het Nederlandse landschap en de sterke toename van
het aantal besloten ruimtes, zoals hypermoderne kassen, die vrijwel
onafhankelijk worden van weersomstandigheden, dag-en-nacht ritme of
menselijke arbeid. Het project sluit aan bij een serie projecten waarin Het
Nieuwe Instituut de implicaties van automatisering en kunstmatige intelligentie
(AI) voor architectuur, design en digitale cultuur aan de orde wil stellen,
waaronder: Sicco Mansholt: Een goede Europeaan, The Mansholt Letter,
Garden of Machines, Bot Club en Cities of Making.

Global Flower
(installatie)
Frank Bruggeman onderzocht 30 weken lang de nieuwste producten uit
de Nederlandse bloemensector, die vrijwel allemaal 365 dagen per jaar onder
glas worden geteeld. Elke week stond er een andere sierbloem centraal.
De plantaardige setting waarin ze werden geplaatst, weerspiegelde juist wel
het seizoen en toonde ook verval en vergankelijkheid; processen die in de
sector buiten beeld moeten blijven.

Daarnaast werden er in het kader van Dissident Gardens meer projecten
en evenementen georganiseerd. Hieronder volgt een keuze:
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Speculatief Design Archief
(programma en tentoonstelling)
Met een tijdelijk archief speculeerde Het Nieuwe Instituut op de urgentie en
de mogelijke invalshoeken van een archief voor design en digitale cultuur in
Nederland. Wie zal wat voor de toekomst gaan bewaren? Waarom en hoe?
Aan de hand van aanstekelijke voorbeelden toonde het Speculatief Design
Archief welke vorm en betekenis zo’n collectie in de toekomst kan krijgen.
Het ruimtelijk ontwerp van het Speculatief Design Archief was in handen
van Roel Huisman i.s.m. Bart van Merode. Een monumentaal 1:1 model met
meerdere verdiepingen leidde bezoekers door het complete archiefproces.
Van de Opslag op de hoogste verdieping voerde de route via het Studiedepot
naar de Toonzaal. Onderweg kwamen verschillende aspecten aan bod: van
het vergaren en bewaren naar het ordenen en beschrijven van de stukken en
via de reconstructie van hun herkomst en de bepaling van hun waarde naar
het gesprek over hun betekenis. Op de begane grond waren in de Toonzaal
uiteenlopende interpretaties van diverse archieven en archiefvormen te
vinden. Ze vormden een levende achtergrond voor het publieksprogramma
Speculatief Design Archief Live!, samengesteld door mediaonderzoeker
Annet Dekker, waar deskundigen en geïnteresseerden elkaar ontmoetten om
na te denken over het geheugen van het Nederlands ontwerp. Verscheidene
archiefvormers en experts namen deel aan de wekelijkse Archive Talks in
de tentoonstellingsruimte.

Power Plant
(pop-in expo)
Power Plant is ’s werelds eerste zelfvoorzienende kas, ontwikkeld door
ontwerper Marjan van Aubel. Doorzichtige zonnepanelen leveren de stroom
voor de klimaatregulering in de kas. De kas genereert dus voedsel en stroom.
In het najaar reisde de Power Plant naar de London Design Biënnale en
de Dutch Design Week.
A Projection of the Colonial Imaginary
(pop-in expo)
De video-installatie van kunstenaar Matthew C. Wilson toonde de Canarische
Eilanden door de ogen van allerlei typen ‘agenten’ die het gebied (en mogelijk
andere gebieden) verkennen, koloniseren en transformeren. Het project
refereert aan Christoffel Columbus die zich bij de Canarische Eilanden
inscheepte voor zijn ontdekkingsreizen. Alles wat hij ‘vond’ eigende hij zich
toe, waarmee hij een transformatieproces in gang zette dat gebaseerd was
op structurele sociale ongelijkheid ten koste van de vrijheid en de levens van
gekoloniseerde volkeren.
Muurschilderingen
In de Foyer van Het Nieuwe Instituut waren twee muurschilderingen te zien,
die onderdeel uitmaakten van het programma Dissident Gardens. ‘Het
Landschap in de tuin’ van Iwan Smit en ‘Fasciation’ van Ingrid Bittar | Britta.

Institute of Patent Infringement
(pop-in expo)
Aan de hand van een archief van duizenden patenten die sinds 2010 zijn
aangevraagd, presenteerde het Institute of Patent Infringement een satirische
analyse, gericht op de dubieuze wereld van het intellectueel eigendomsrecht
waaraan ‘Big Tech’-multinationals als Amazon hun monopolie op het gebied
van automatisering ontlenen.

Steve Bannon: A Propaganda Retrospective
(tentoonstelling)
Het Nieuwe Instituut heeft kunstenaar Jonas Staal uitgenodigd om te
reflecteren op de mechanismen van hedendaagse propagandakunst. Het
resultaat van deze samenwerking was het tentoonstellingsproject Steve
Bannon: A Propaganda Retrospective, het eerste retrospectief van de films
en het culturele en politieke werk van één van president Donald Trumps
voornaamste geestverwanten: Stephen K. Bannon.
Staal stelt dat de Amerikaanse ‘alt-right’ niet simpelweg een politieke
maar vooral een culturele beweging is, die is doorgedrongen tot het
bredere veld van de politiek, media en populaire cultuur. Staal ziet in het
werk van Bannon een cruciaal voorbeeld van de verreikende invloed die
propagandakunst op hedendaagse democratische samenlevingen uitoefent.
Het project gaf het publiek inzicht in de gevolgen van de visuele
en ideologische architectuur van de alt-right beweging, en poogde daar
ruimtes en mogelijkheden tot het bieden van verzet tegenover te plaatsen.

Prix de Rome Architectuur
(tentoonstelling)
De presentatie van de finalisten van de oudste Nederlandse prijs voor
architecten jonger dan 35 jaar. Sinds 2012 wordt de prijs georganiseerd en
gefinancierd door het Mondriaan Fonds. De vier genomineerden, Alessandra
Covini, Katarzyna Nowak, Bram van Kaathoven en Rademacher de Vries
bogen zich over een fictieve opdracht, toegespitst op het Sixhaven-gebied in
Amsterdam. Tot begin december waren alle inzendingen uit de eerste ronde
te zien in een opstelling in Gallery 2.
Habitat: Expanding Architecture
(onderzoeksinstallatie)
Ontwikkeld door het Jaap Bakema Study Centre belichtte Habitat: Expanding
Architecture een belangrijk moment in de geschiedenis van de architectuur en
stedenbouw: het tiende CIAM-congres van 1956 in Dubrovnik. Rond het begrip
‘habitat’ werd daar een bredere opvatting van architectuur gepropageerd.
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Vanuit een nieuwe ecologische benadering werd architectuur gedefinieerd
als een onderdeel van een groter, dynamisch geheel. Naast werk uit de
archieven van Aldo van Eyck, Jaap Bakema en Alison & Peter Smithson
werden ook recentere voorbeelden getoond van Pjotr Gonggrijp en Frits
Palmboom. De installatie diende als podium voor het gesprek over de
historische en actuele betekenis van de notie ‘habitat’.

Inleiding
De culturele sector toont de afgelopen jaren een hernieuwde belangstelling
voor onderzoek; zowel vanuit een theoretisch als een praktisch perspectief.
Onderzoek levert een fundamentele bijdrage aan het verhelderen van
bestaande en nieuwe concepten, en hun betekenis voor de wijze waarop
bijvoorbeeld instellingen in de cultuursector zijn ingericht en hoe zij hun
promotionele werk doen. Het Nieuwe Instituut erkent de sleutelrol van
onderzoek en wil zichtbaarheid geven aan onderzoeksprojecten waarin
gevestigde denkwijzen ter discussie worden gesteld. Het instituut wil als motor
fungeren voor het delen van collectieve vormen van kennisontwikkeling.

Thursday Night Live!
Thursday Night Live! is het wekelijkse publieke programma van Het
Nieuwe Instituut. Het is een levendig samenspel van museumopenstelling,
meerdere lezingen, performances en workshops, wisselende pop-in expo’s
en een gezamenlijke maaltijd waarbij sprekers, performers, onderzoekers
en bezoekers elkaar ontmoeten. De Thursday Nights hebben tot doel
om bestaand en nieuw publiek aan het instituut te binden. De avonden
kenmerken zich door hun laagdrempelig karakter. Kennisdeling (onderzoek),
netwerkfuncties, talentontwikkeling, partnerships en actualiteit zijn elementen
die nadrukkelijk aan bod komen.
Rond de afzonderlijke disciplines en belangrijke actuele kwesties, en
ondersteund door de afdeling Research, biedt het programma een aantal
reeksen. Ook worden er telkens nieuwe formats uitgeprobeerd. In 2018
werden thema’s aangesneden zoals Decolonising Design, de globale technopolitieke werkelijkheid (in Vertical Atlas), en algoritmische agenten (in de
BotClub). Verder kwamen er beeldmakers aan het woord in BNO IMG LAB,
was de Reading Room gevuld met onderzoek en verhalen, en bood Dwars
door het Archief een pluriforme blik op het Rijksarchief voor Architectuur
en Stedenbouw. Schrijvende ontwerpers kregen een podium i.s.m. Design
Platform Rotterdam en de politiek van hedendaagse videocultuur kwam aan
bod in For the Record.
De populariteit van Thursday Night Live! blijft groot. Van gemiddeld
166 bezoekers in 2017 groeide het aantal in 2018 naar 186 bezoekers per
avond (exclusief bezoekers van de nieuwjaarsborrel en de openingen die
op donderdag plaatsvonden). In totaal zijn 44 avonden georganiseerd met
162 lezingen, performances en workshops en 17 pop-in expo’s.

Programmatische terugblik
Fellowship programma BURN-OUT
De jaarlijkse Call for Fellows richtte zich in 2018 op het thema BURN-OUT.
Ramon Amaro, fellow in 2017, fungeerde als gastcurator. Met de keuze van het
thema stelde het instituut een tweeledige vraag. Hoe zit het met het groeiende
aantal lichamen dat onder de enorme druk van de steeds dwingender eis
om te presteren uiteindelijk uitgeput raakt? En, op welke manier is burnout als ziekteverschijnsel slechts één van de symptomen van een systeem
van exploitatie, dat zowel het individu raakt als op een grotere schaal de
samenleving, instituties en onze natuurlijke omgeving? Er waren drie plaatsen
beschikbaar voor kandidaten in en buiten Nederland, met bestaande of nieuwe
onderzoeksvoorstellen.
De Open Call werd op 18 april wereldkundig gemaakt. Voor het
verstrijken van de aanmeldingstermijn op 1 juni ontving Het Nieuwe Instituut
138 inzendingen. De reacties kwamen uit vele landen en bestreken een breed
spectrum aan onderwerpen. Burn-out werd benaderd in relatie tot specifieke
bevolkingsgroepen (gedesillusioneerde politieke activisten bijvoorbeeld),
terwijl anderen het begrip zelf van een nieuwe context voorzagen. Sommigen
verbonden het met de neoliberale samenleving door bijvoorbeeld failliete
onderwijssystemen drastisch te reorganiseren.
De afdeling Research las alle 138 inzendingen en maakte op grond van
de vooraf geformuleerde criteria een preselectie van 30 projecten.
De jury, bestaande uit Ramon Amaro (Lecturer in Visual Cultures, Goldsmiths
University, Londen), Sandi Hilal (architect, mede-directeur Decolonising
Architecture Art Residency), Nishant Shah (hoofd van de Masteropleidingen
ArtEZ Hogeschool) en Jasmina Tešanović (auteur, feminist, politiek activist,
vertaler en regisseur), stond onder voorzitterschap van Marina Otero Verzier
(director of Research, Het Nieuwe Instituut). Alle inzendingen waren voor
de jury beschikbaar.

Er werd in 2018 samengewerkt met onder meer BNO en IMG Lab, IFFR,
Mondriaan Fonds, Piet Zwart Institute, ArtEZ, Hivos, AFFR, KABK, Iconic
Houses, Willem de Kooning Academie, NAi Booksellers, BNA, Atelier
Rijksbouwmeester, Jaap Bakema Study Centre, TU Eindhoven, TU Delft,
Night Shift, North Sea Jazz Round Town, Design Platform Rotterdam, Worm,
VPRO, Manifesta, Kunstbende, NextCity, Touch/Trace, The Hmm, Fiber,
Xeno Architecture, Herenboeren Rotterdam, Ja Ja Ja Nee Nee Nee, e-flux
Architecture, The Berlage. Via gastprogramma’s en pop-in expo’s is er
bovendien met tientallen individuele ontwerpers samengewerkt.
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Er werden drie projecten gehonoreerd: Natalie Dixon met ‘Silences,
Oppressions and Omissions. How to read a story about burn-out’, Elisa
Giuliano met ‘A Hat and a Bicycle. Welfare capitalism and the female
working body’ en Malique Mohamud met ‘The Bodega aka Avondwinkel
as a site of archival practices’. Elk van deze projecten onderscheidde zich
door kritische scherpte en een diep begrip van de bredere context van
het onderzoeksvoorstel. Ook weken ze alle drie af van de gebruikelijke
methodologieën voor onderzoek en presentatie en combineerden ze
verschillende domeinen van expertise en kennisproductie.
Naast deze uitmuntende inzendingen waren er drie projecten die
weliswaar niet met een fellowship beloond konden worden, maar die wel
potentie hebben voor het publieksprogramma en de publicaties van het
instituut en mogelijk zijn partners. Het gaat hier om Golnar Abbasi en Arvand
Pourabbasi met ‘Worknot!’, Samira Daneshvar met ‘Deformative Work’, en
Gabrielle Printz met ‘Producing the Self, Burning Out, and Laboring to Care’.
In 2019 wordt het thema BURN-OUT gecontinueerd, maar dan met een
exclusieve nadruk op het uitputten van collectieve, niet-menselijke of zelfs
planetaire lichamen.

Phillips, van Studio Babel. De kandidaten voor de andere twee posities zijn
na een tweede sollicitatie ronde in maart 2018 geselecteerd. Het betreft Pia
Louwerens, performancekunstenaar en lid van The Holls Collective, en Daniël
Ploeger, beeldend- en performancekunstenaar, actief in het domein van de
technologische cultuur. Beiden zijn in september 2018 met hun onderzoek
begonnen.
Gedurende 2018 werden er door de afdeling Research binnen de
programmalijnen Landschap & Interieur en De Materialen & De Dingen diverse
projecten gestart, ontwikkeld of gecontinueerd. Hierna volgt een overzicht.
WORK, BODY, LEISURE
Het afgelopen jaar droeg een gezelschap van architecten, kunstenaars,
ontwerpers, historici, musici, theoretici en instellingen bij aan een
transnationaal onderzoek dat werd gepresenteerd in het Nederlands
paviljoen, als onderdeel van de Biennale Architettura 2018 in Venetië. Het
Nieuwe Instituut fungeerde als opdrachtgever en Marina Otero Verzier als
curator van dit evenement, dat zich ook manifesteerde in talrijke publicaties,
podcasts, performances, langdurige uitwisselingen, exposities en nieuwe
onderzoeksinitiatieven. In reactie op de voortschrijdende technologieën
rond automatisering en hun impact op de gebouwde omgeving, richtte de
samenwerking zich op het ontwikkelen van nieuwe vormen van creativiteit en
een nieuwe verantwoordelijkheid voor de architectuur.

Embedded researcher bij Studio Formafantasma
De Serpertine Galleries in Londen en Het Nieuwe Instituut lanceerden een
Open Call voor ‘embedded researchers’ in het ontwerpveld, in samenwerking
met Studio Formafantasma. De Open Call wil de mogelijkheden van
een koppeling van design en research verder verkennen en versterken.
Onderzoekers en ontwerpers worden uitgedaagd om bij te dragen aan
het ontwikkelen en verspreiden van vernieuwende, kritische ideeën door
hen deelgenoot te maken van de transnationale samenwerking in een
designproject. De oproep richt zich op recent afgestudeerde ontwerpers
en onderzoekers die met Formafantasma werken aan de realisatie van hun
tentoonstelling in de Serpentine Galleries in het voorjaar van 2020. Deze
samenwerking begint in januari 2019 en duurt een jaar.

Automated Landscapes
Automated Landscapes documenteert de architectuur en de urbane
omgevingen die ontstaan als gevolg van geautomatiseerde arbeid, en
reflecteert daarop. De onderliggende premisse is dat automatisering niet
alleen de arbeidsmarkt ontwricht, maar ook de configuratie, het ontwerp en de
bewoning van complete territoria. Ze zijn immers niet meer ontworpen met het
oog op menselijke bewoning en daarom hoeven deze vormen van architectuur
zich weinig aan te trekken van conventionele ruimtelijke eisen en regels op
het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn. Zo kunnen nieuwe vormen
van bewoning, segregatie en conflict ontstaan. Het onderzoek richtte zich
onder meer op de containerterminal in de Rotterdamse haven, de fabrieken
in de Chinese Pearl River Delta, en op datacenters, zuivelboerderijen en
kassencomplexen die nogal verborgen in het Nederlandse landschap liggen.
Automated Landscapes werd in 2018 gepresenteerd tijdens de 7de Bi-City
Biennale of Urbanism\Architecture (China), de Architectuurbiënnale van
Venetië, Art Basel in Hong Kong, de Royal Academy of Arts in Londen en in
een serie lezingen en presentaties in Het Nieuwe Instituut. Het project ontving
een jaar eerder een Feature Grant van Design Trust in Hong Kong.

Critical Making
Om het discours rond Critical Making te bevorderen, subsidieert NWO vier
onderzoeksposities in het project ‘Bridging Art, Design and Technology
Through Critical Making’. Eén PhD-kandidaat en drie praktijkgerichte
onderzoekers werken ‘embedded’ bij een of meer consortiumpartners:
Universiteit Leiden (Academy of Creative and Performing Arts), Hogeschool
Rotterdam (Willem de Kooning Academie, Creating 010), Het Nieuwe
Instituut, de Waag Society en West Den Haag. Bij Het Nieuwe Instituut ligt
de nadruk tijdens het vierjarig onderzoekstraject op de algoritmische cultuur.
Onder supervisie van de geaffilieerde senior-onderzoekers en de betrokken
instellingen passen de vier onderzoekers artistiek onderzoek toe
als methodologisch startpunt.
Na een oproep om onderzoeksvoorstellen zijn eind 2017 twee posities
bezet; door Anja Groten, initiator van Hackers & Designers, en door Shailoh
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Architecture of Appropriation
Architecture of Appropriation onderzoekt kraken als een architectonische
praktijk. Doel is een beter begrip te krijgen van noties zoals leegstand en
onroerend goed. Het project plaatst alternatieve stedelijke en huiselijke
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strategieën tegenover het dominante, marktgeoriënteerde huisvestingsbeleid.
Na een reeks tentoonstellingen, workshops en publieke evenementen
(sinds 2016) wordt het onderzoek medio 2019 afgesloten met een publicatie
(waarvoor The Graham Foundation een stipendium van $10.000 beschikbaar
stelde). Het project heeft een gesprek op gang gebracht tussen de afdelingen
Research en Erfgoed binnen Het Nieuwe Instituut en resulteerde onder meer
in de acquisitie van collectiestukken die geen auteur kennen en voorheen als
gevaarlijk of zelfs crimineel werden bestempeld.
In september 2018 werd het project besproken tijdens de icam19
conferentie ‘Migrating Ideas’ in het Danish Architecture Centre in Kopenhagen.

Vertical Atlas
Om een nieuwe atlas te kunnen maken voor de complexe technologische
geografie van de moderne wereld combineert Vertical Atlas een reeks lezingen
met enkele onderzoekslabs. In de loop van 2018 en 2019 onderzoekt het
project vijf geografische zones om ze vervolgens opnieuw in kaart te brengen.
Daarbij wordt door betrokken beleidsmakers, juristen, kunstenaars, ontwerpers
en technologen in het bijzonder gekeken naar technologische en politieke
grenzen, verbindingen en conflicten. Zij herzien bestaande kaarten
en presenteren alternatieven. De resultaten worden opgenomen in een
boek. Het project is gestart door Benjamin Bratton, Leonardo Dellanoce,
Arthur Steiner en de researchafdeling van Het Nieuwe Instituut. Naast het
instituut zijn ook Hivos Digital Earth en het Stedelijk Museum betrokken bij de
productie.

For the Record
In de herfst van 2018 begon het meerjarige researchproject rond de politiek
van de hedendaagse videocultuur. For the Record onderzoekt hoe de
hedendaagse videocultuur fungeert als een publieke ruimte voor consumptie,
activisme en emancipatie door de realiteit te onthullen of juist alternatieven te
verbeelden. In het project wordt een archief aangelegd van de technologieën,
de ruimtelijke ontwerpen en de representatievormen die in de videocultuur en
in live evenementen worden gebruikt.
Een reeks Thursday Night Live! bijeenkomsten (2018-19) en het crossover
programma in New York (Screen Spaces, 2018) vormden de aanzet voor het
onderzoek naar mondiale en lokale thema’s waarbij een breed netwerk van
decorontwerpers, architecten, kunstenaars, regisseurs, musici, choreografen,
media producenten, critici en instellingen betrokken is.
Het beoogt een open onderzoek, waarbij de onderzoeksvragen
gaandeweg door de participanten en het publiek opnieuw kunnen worden
geformuleerd. De evenementen nemen de vorm aan van een publieke
opnamestudio die de deelnemer inzicht geeft in het proces van productie
en postproductie dat onze mediale realiteit vormt. In oktober kregen de
kunstenaars/ontwerpers Koos Breen en Jeannette Schlütter de opdracht een
set te ontwerpen waarin de gesprekken worden gevoerd.

Terraforming Earth
Terraforming Earth omvat naast een serie lezingen ook designlabs waarin
op een radicaal andere manier wordt gekeken naar het ontwerp van een
omgeving die geschikt is voor de overleving en de ontplooiing van planten,
dieren, mensen én machines. Het programma ging van start in mei 2018 met
een presentatie van Jaya Klara Brekke en Jay Springett. Daarna volgden vier
‘labs’: Constitution of a 21st Century, Autonomous Agents for Regenerative
Ecology, Terrafiction en tot slot Naive AI for livable cities. Het Terraforming
Earth project ontstond in aansluiting op de Gardening Mars tentoonstelling,
onderdeel van het Dissident Gardens project.
Memory and Oblivion
In de loop van 2018 publiceerde Marina Otero Verzier twee artikelen:
‘Silent Walls: The Architecture of Historical Memory in Spain’ (Archinect) en
‘Memory and Oblivion’ (e-flux). Beide gaan over ideologie, herinnering en
monumenten. Dat thema wordt in het langjarige onderzoeksprogramma
Memory and Oblivion aan de hand van internationale casestudies verder
uitgewerkt. Ze vertegenwoordigen de strijd tegen het fascisme en de noodzaak
om een nieuwe verhouding te vinden tussen wat herinnerd en wat vergeten
moet worden.

Algorithmic Culture en BotClub
Algorithmic Culure is een langlopend onderzoeksprogramma. Het bestudeert
de aard en effecten van de manier waarop onze hedendaagse cultuur
verknoopt is geraakt met algoritmische processen. De afgelopen tien jaar zijn
data een belangrijk gereedschap geworden voor het vastleggen en meten
van onze digitale omgeving (media, politiek, markten, infrastructuur, cultuur,
lifestyle etc.). Het programma analyseert vanuit een cultureel perspectief
de politieke macht van algoritmen en de mogelijke effecten van ‘machine
learning’. Doel is om ze beter te begrijpen en waar nodig te bestrijden.
In 2018 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de BotClub
serie. BotClub: Anticipating Crime besprak de maatschappelijke effecten
van misdaadvoorspellingen op basis van algoritmen, met medewerking
van Nirit Peled en Fieke Jansen. En in BotClub: Legal Bots namen Matthias
Dobbelaere-Welvaert en Max Hampshire deel aan een verkenning van het
geleidelijk vergroeien van de juridische- met de programmeertaal.
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Cross-over programma’s
Crossovers: New York, Storefront for Art and Architecture
Het Nieuwe Instituut en Storefront for Art and Architecture in New York namen
het initiatief voor City Forces, een cultureel cross-over programma waarin de
machtsverhoudingen worden onderzocht tussen de partijen die betrokken
zijn bij de constructie van de ‘global city’. Na eerdere samenwerkingen
in 2017 volgde in 2018 Letters to the Mayor: Rotterdam. Architecten en
stedenbouwkundigen die een (werk)relatie met de stad onderhouden werden
uitgenodigd een brief te schrijven aan burgemeester Ahmed Aboutaleb.

55

Het Nieuwe Instituut

Jaarverslag 2018

ERFGOED / RIJKSARCHIEF VOOR NEDERLANDSE
ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW

Crossovers: New York, Screen Spaces
Screen Spaces, a geography of moving image bestond uit een tentoonstelling
en een lezingenprogramma in het kader van de serie For the Record, van
1 tot 7 december 2018 in New York. Er werden tien installaties tentoongesteld
die voor de locatie waren gemaakt. Ze toonden het werk van videokunstenaars
en andere bijdragen met time-based media. Daarnaast werden
er gesprekken en publieke programma’s georganiseerd. Telkens ging het om
het onderzoeken van de materiële, ruimtelijke en politieke dimensies van de
ruimte op het scherm en de fysieke ruimten die daarop worden verbeeld.
Screen Spaces werd samengesteld door Vere van Gool en toonde werk
van Constant Dullaart, Naïmé Perrette, Analisa Teachworth, JODI, Devin
Kenny, Rites Network, Angus Tarnawsky, Manolis Lemos, Jan. Bot, Tayyib
Ali and Shigeko Kubota. Het Nederlandse Consulaat-Generaal ondersteunde
het cross-over project waarin vele partners en locaties participeerden,
zoals Rhizome, Emily Harvey Foundation, Are.na, Mathew NYC en The
Camera Club.

Inleiding
Voor de afdeling Erfgoed kende het jaar 2018 verschillende mijlpalen. Het
onbetwist hoogtepunt was de toekenning van € 11.000.000 door het ministerie
van OCW voor Architectuur Dichterbij, een prestigieus restauratie- en
digitaliseringsproject dat de komende zes jaar zal worden uitgevoerd.
Het Nieuwe Instituut heeft in 2018 ook het project Collectieboek voor
kinderen met succes afgerond. De doelstelling van het project was om twee
kinderboeken te publiceren voor het primaire onderwijs gebaseerd op de
Rijkscollectie Architectuur en Stedenbouw. In een advies aan Het Nieuwe
Instituut en de minister benadrukte de Raad voor Cultuur in 2016 het belang
van de collectie in relatie tot educatie. De boeken Hoi, ik ben een lijn en
Hoi, jij bent een ontwerper dragen deze uitgangspunten uit en vormen hiermee
een belangrijke ondersteuning voor het bestaande educatiebeleid en het
programma van Het Nieuwe Instituut. Daarbij is niet alleen rekening gehouden
met de doelstellingen leren, creëren en inspireren, maar ook met de landelijke
onderwijsdoelen natuur, techniek en kunstzinnige oriëntatie.
Bemoedigend was in 2018 het duidelijk gestegen aantal bezoekers
van het Zoekportaal, terwijl ook het gebruik van de studiezaal groeide. In 2018
is een begin gemaakt met de ruimtelijke transformatie van de studiezaal die
in 2019 moet zijn afgerond.

Crossovers: London, Serpentine Galleries
In vervolg op WORK, BODY, LEISURE werken Het Nieuwe Instituut en
de Serpentine Galleries samen aan een serie projecten. Tijdens de Work
Marathon (22 september) werden kunstenaars, sociologen, antropologen,
schrijvers, musici, architecten en filosofen uitgenodigd zich te buigen
over complexe en urgente vraagstukken met betrekking tot arbeid,
automatisering en vrije tijd. Beatriz Colomina verzorgde bijvoorbeeld een
reeks interviews met onder anderen Mark Cousins, Alison Crawshaw,
Eva Franch i Gilabert, Matthew Fuller, Sam Jacnob, Amal Khalaf, Pedro
Reyes, Territorial Agency, Eyal Weizman en Ines Weizman.
Vooruitlopend op de bijeenkomst produceerden de partners al een
podcast over arbeid in een post-humaan landschap. Deelnemers waren
curator en onderzoeker Amal Alhaag, onderzoeker post-humane ethiek
Patricia MacCormack, kunstenaar en onderzoeker Susan Schuppli en
geluidskunstenaar Noam Toran. Marina Otero Verzier leidde het gesprek.

56

Het Nieuwe Instituut

Jaarverslag 2018

Acquisitie
Nadat zijn bureau-archief al eerder aan Het Nieuwe Instituut was overgedragen werd in 2018 het privé-archief van architect Herman Hertzberger
geacquireerd. Hertzberger is internationaal bekend dankzij zijn bijdragen
aan het Structuralisme. Een andere grote acquisitie betrof het archief van
Michael van Gessel, een belangrijke landschapsarchitect met werk op zeer
uiteenlopende schaalniveaus: van privétuinen tot stedenbouwkundig werk.
Van Gessel was als supervisor voor de openbare ruimte betrokken bij plannen
voor IJburg en de Zuidelijke IJ-oevers in Amsterdam en de binnenstad van
Almere.
Voorts zijn er collectiestukken verworven van C. van Eesteren,
B. Stemerding, N. de Boer, Ed. Cuypers, D. Zuiderhoek, P.J. Gerrsen,
Stedenbouwkundig bureau Snelders en P.J. Elling. Voor Huis Sonneveld werd
een bureauset verworven, bestaande uit een schaar en briefopener in een
houder. De set was een geschenk aan dhr. Sonneveld van de firma Monk
uit North Carolina.
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Studiezaal en onderzoek

Databeheer

In 2018 was de Studiezaal iets minder frequent open dan in 2017 (184
tegenover 210 dagen), maar het aantal gebruikers groeide desondanks met
10 procent. Het lagere aantal openingsdagen hing voor een belangrijk deel
samen met de sluitingsperiode van de studiezaal in de zomermaanden.
Zes weken lang werden er in juli en augustus onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd.

Het project ‘Invoer inventarissen in Adlib’ is afgerond. Sinds januari 2018
is begonnen met het uitbreiden van de persoonsgegevens aangaande de
architectenarchieven. Het betreft hier de toevoeging van o.a. de volledige
(voor-)namen, het geboorte- en sterfjaar, een eventuele biografie en een
RKD-link. In dit traject wordt er tevens aandacht besteed aan het opschonen
van ‘ruis’ ontstaan door de koppeling van Adlib met DRS en de correcte
omzetting van volgnummers en referentienummers van de archiefstukken.
In 2018 zijn er ruim 24.000 nieuwe records in de archiefmodule toegevoegd en
iets minder dan 42.000 records werden gewijzigd of aangevuld. Ook zijn
er 630 boeken en 419 artikelen ontsloten in de bibliotheekmodule waardoor
ze via het Zoekportaal toegankelijk zijn voor de bezoekers/onderzoekers.

Eind 2018 zijn er drie multi-touch tafels en één multi-touch zuil aangeschaft.
Deze tafels worden gebruikt voor digitale presentaties en ter vervanging van
analoog materiaal dat al gedigitaliseerd is. Op deze manier kan het originele
materiaal op de plank blijven zodat de materiële toestand intact blijft. Ook
voor de ontvangst van groepen zijn deze tafels erg geschikt. De zuil wordt
onder meer ingezet voor het tonen van de digitale plattegrond en om nieuwe
aanwinsten op te presenteren.

Zoekportaal
Zowel het aantal unieke bezoekers aan het Zoekportaal als het totale aantal
bezoeken groeit. In 2018 werden 71.811 unieke bezoekers geteld (van wie
69.874 nieuwkomers). Ten opzichte van 2017 betekent dit een stijging van
17,5 procent. Het totale aantal bezoeken lag met 96.497 14 procent boven dat
van 2017.

Bruiklenen
In 2018 werden er binnen en buiten Nederland weer talrijke bruiklenen
verzorgd, onder meer tentoongesteld in belangrijke musea als Design Museum
Gent, Gemeentemuseum Den Haag en Design Museum Den Bosch. De
bruikleen van 77 stukken, bestemd voor de grote Bauhaus tentoonstelling die
vanaf 9 februari 2019 te zien is in Museum Boijmans Van Beuningen, werd
grotendeels in 2018 voorbereid.

Samenwerking
Kindercollectieboek
Het Nieuwe Instituut heeft in 2018 met de publicatie van twee boeken het
project Collectieboek voor kinderen gerealiseerd. Het project richt zich op
het primaire onderwijs en is gebaseerd op de Rijkscollectie Architectuur en
Stedenbouw van Het Nieuwe Instituut.
Het boek Hoi, ik ben een lijn (oplage 3.000) is geschreven door Behrang
Mousavi en de kinderboekenauteur Jan Paul Schutten. Uitgeverij Rubinstein
(gespecialiseerd in kinderboeken en cultuur) is de uitgever en Bob van Dijk
Studio heeft het boek vormgegeven. Na een inleidend hoofdstuk over de
lijn, het basisgereedschap van de ontwerper, komen achtereenvolgens de
thema’s vorm, kleur, interieur, straat en wijk en stedenbouw aan bod. Op
vrijwel elke pagina wordt een ontwerp uit de collectie in kleur getoond en
besproken. Het boek laat in totaal meer dan honderd afbeeldingen zien van
ontwerptekeningen, maquettes en digitale tekeningen uit de Rijkscollectie.

Digitalisering en conservering
Het digitaliseringsteam maakte in 2018 ruim 34.000 scans, waarvan ruim
3.200 voor gebruik in tentoonstellingen van Het Nieuwe Instituut zoals
Habitat en The Human Insect. In het kader van 100 jaar Bauhaus, dat in 2019
in het instituut de vorm krijgt van het programma Neuhaus, werd bijvoorbeeld
het archief van Johannes Jacobus van der Linden gedigitaliseerd. Samen
met zijn broer Kees volgde hij de architectuuropleiding aan het Bauhaus.
Het instituut ontving 115 betaalde scanaanvragen van externe partijen, voor
in totaal 646 beelden. Daarnaast werden 2.967 beelden gescand ten behoeve
van 104 gratis aanvragers.

Het bijbehorende doe-boek Hoi, jij bent een ontwerper (oplage 2.000) is
gemaakt voor de ontwerpers van de toekomst en is geschreven door Hanna
Piksen en Annemiek Snelders, educatiemedewerkers van het Nieuwe Instituut.
Aan de hand van zeven voorbeelden uit het leesboek kunnen kinderen vanaf
8 jaar oud zelf aan de slag met ontwerpvragen. Daarbij kunnen ze tekenen,
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bouwen en online ontwerpen. Het boek is losbladig zodat kinderen alle vrijheid
krijgen om op schaal te ontwerpen, te experimenteren en een eigen portfolio
te maken met de bijbehorende elastieken en het potlood.

Huis Sonneveld
Huis Sonneveld verwelkomde In 2018 ruim 18.000 bezoekers. Onder meer via
publieksactiviteiten zoals ‘Huis in Verandering’, een onderwijsprogramma voor
leerlingen in het Primair en Voortgezet Onderwijs, en tijdens de diners van
het Heritage Network en van de directeuren Culturele Instellingen Rotterdam,
het Chromatic Diner in de tuin, Open Monumentendag en Museumnacht010.

Op 23 oktober 2018 werden de boeken op feestelijke wijze gelanceerd in
Het Nieuwe Instituut. Toen werd ook de animatie ‘Hoi, ik ben een lijn’ getoond
die daarnaast is ingezet op diverse social-mediakanalen. Tijdens de lancering
konden families een programma volgen met aan de boeken gerelateerde
workshops.

Beheerplan 2018-2022
In 2018 onderging het Beheerplan 2018-2022 een update. Er ligt nu een helder
beheerplan voor huis Sonneveld waarin voor elke afdeling (beheer en behoud,
erfgoed, gebouwbeheer en hospitality) staat beschreven welke regelmatig
terugkerende taken zij met betrekking tot Huis Sonneveld hebben, en hoe
deze taken moeten worden uitgevoerd. Het Beheerplan bevat verder onder
meer contactgegevens van restauratoren en onderhoudsbedrijven, naast
de voorwaarden en tarieven voor het organiseren van evenementen (met en
zonder horeca) en film- of fotoshoots.

De boeken zijn namens Het Nieuwe Instituut aangeboden aan 250 lagere
scholen in Rotterdam. Via de url hoi.hetnieuweinstituut.nl kunnen scholen
lesbrieven downloaden voor gebruik in de klas en ter voorbereiding op
het bezoek aan Het Nieuwe Instituut en het onderwijsprogramma ‘Hoi, ik ben
een archief’. Leerlingen krijgen in dit programma een exclusief kijkje achter
de schermen van de Rijkscollectie voor Architectuur en Stedenbouw. Het
programma bestaat uit een rondleiding en aanvullende workshop.

Groot onderhoud chroom
In samenwerking met metaalrestaurator Michiel Langeveld is er in 2018 een
conditiebepaling van de chromen voorwerpen in Huis Sonneveld gemaakt,
ook al het spijkervaste chroom (zoals o.a. raambeslag en deurklinken).
Daarna is al het chroom gepoetst en waar nodig geconserveerd.

E-archieven
In het kader van het Internationale Bezoekersprogramma werd de meerdaagse
expertmeeting ‘Archiving Digital Architectural Heritage’ georganiseerd.
Mede dankzij de bijdragen van Tim Walsh en Stefana Breitwieser van het
CCA in Montreal ontstond al direct een vruchtbaar debat rond de belangrijke
knelpunten en mogelijke oplossingen bij het duurzaam toegankelijk maken
van architectuurarchieven. Een ruime vertegenwoordiging vanuit het
architectuurdomein, het onderwijs en erfgoed- en kunstinstellingen schoof aan
voor de tweede dag.

Taxatie collectie
In opdracht van Stichting Volkskracht en in samenwerking met Apresa
taxateurs is er in 2018 een nieuwe taxatie van de collectie Sonneveld gemaakt.

Bij het Project Inrichting Digitaal Archief (PIDA) is fase 1 afgesloten, en kan
inmiddels worden gewerkt aan de implementatie. Binnen een in te richten
digitaal archief laboratorium zullen we via 5 domeinen/resultaatgebieden
over een jaar tot een ruwbouw voor een digitale archiefvoorziening en de
bijbehorende processen komen. Daarbij worden medewerkers via een
trainings-, coaching- en ontwikkelingstraject meegenomen.

Architectuur Dichterbij
Het Nieuwe Instituut beheert met de Rijkscollectie voor Architectuur en
Stedenbouw een omvangrijke en belangwekkende verzameling die zo’n
800 archieven omvat met daarin ca. 1.400.000 tekeningen en 300.000 foto’s,
dia’s en glasnegatieven van Nederlandse architecten en stedenbouwers.
De collectie groeit nog steeds, in toenemende mate ook met objecten uit het
digitale tijdperk.
Het instituut wil een zo groot mogelijk deel van dit erfgoed toegankelijk
maken voor professionals, leerlingen, studenten en een breed publiek. Eerdere
analyses wezen uit dat de collectie in slechte conditie verkeert en daardoor
niet goed raadpleegbaar is. Om de collectie toegankelijk te maken zal op
grote schaal moeten worden geconserveerd en gerestaureerd. Ook moet
de collectie gedigitaliseerd en online toegankelijk worden gemaakt. Daartoe
heeft Het Nieuwe Instituut in 2017/2018 een Masterplan Architectuur Dichterbij
opgesteld, dat in juni 2018 als subsidieverzoek bij het ministerie van OCW is
ingediend.

Leren Preserveren is de ‘blended leeromgeving’ (online zelfstudie en
groepstraining) die Het Nieuwe Instituut samen met het Netwerk Digitaal
Erfgoed ontwikkelde. Na de pilot in 2017 zijn er inmiddels twee volgetekende
trainingen gegeven aan collega’s uit het erfgoedveld (archiefinstellingen,
musea, bibliotheken). We hebben onszelf daarbij ontwikkeld als trainers en
werkten parallel aan de kwaliteitsverbetering van het programma.
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Op basis van het ingediende Masterplan heeft de minister onder zekere
voorwaarden een subsidie van € 11.000.000 toegekend. Eén van die
voorwaarden was dat Het Nieuwe Instituut half januari 2019 een uitgewerkt
plan zou voorleggen, wat heeft geresulteerd in het schrijven van het
Programmaplan Architectuur Dichterbij, waaraan in 2018 intensief is gewerkt.
Tegelijk is een strategische heroriëntatie geformuleerd op de erfgoedtaak
van Het Nieuwe Instituut. Deze heroriëntatie gold als richtinggevend kader
voor het Programmaplan Architectuur Dichterbij.

Jaap Bakema Study Centre
Naast diverse lezingen, het symposium Happy Senior Living en de expertmeeting Schokbeton concentreerde de agenda van het Jaap Bakema Study
Centre zich op de verdere ontwikkeling van het langjarige onderzoek naar het
Structuralisme. Dat resulteerde in de volgende activiteiten:
Lancering PhD programma Architecture & Democracy
In december 2018 is het nieuwe PhD programma Architecture & Democracy
gelanceerd. Het wordt geleid door Dirk van den Heuvel en Jorge Mejia
Hernandez (TU Delft). Een colloquium onder dezelfde titel volgt in april 2019.

Meer dan in het Masterplan het geval was, speelt het Programmaplan in op
het maatschappelijk belang van architectuur en stedenbouw. Daarmee wordt
expliciet aansluiting gezocht bij de missie van Het Nieuwe Instituut. Aan de
hand van actuele ontwikkelingen wil het de publieke waardering voor de
cultuur-maatschappelijke betekenis van architectuur, vormgeving en digitale
cultuur verhogen. Deze focus sluit naadloos aan bij het nieuwe cultuur- en
erfgoedbeleid van OCW.
De aandacht voor het maatschappelijk belang komt concreet tot
uitdrukking in projecten die betrekking hebben op het vergroten van de (online)
toegankelijkheid van de collectie. Bij de uitwerking van deze projecten is
expliciet gekeken naar de verschillende doelgroepen voor wie de collectie
van belang kan zijn. Het programma Architectuur Dichterbij omvat daarom
niet alleen projecten waarmee bestaande doelgroepen beter kunnen worden
bediend (wetenschappers, ontwerpers, erfgoedprofessionals, studenten,
leerlingen) maar ook projecten waarmee beoogd wordt het publieksbereik te
verbreden (‘liefhebbers van architectuur en ontwerpcultuur’). Daarbij is gebruik
gemaakt van de gebruiksprofielen zoals recent door het NDE gepresenteerd.
Het programma is bovendien opgezet langs de lijnen die het NDE hanteert
met de domeinen Houdbaar – Bruikbaar – Zichtbaar. Linked (Open) Data
wordt een sleutelproject. Omdat het NDE het belang inziet van de omvang en
de voorbeeldstellende werking die het programma Architectuur Dichterbij kan
hebben, is het Linked (Open) Data project aangewezen als pilotproject van
het NDE in de verdere ontwikkeling van DERA (Digitaal Erfgoed Referentie
Architectuur).

Jaap Bakema and the Open Society
Het boek Jaap Bakema and the Open Society, is op 4 april in Het Nieuwe
Instituut gelanceerd. Auteur Dirk van den Heuvel staat daarin uitvoerig stil
bij het werk van deze vooraanstaande naoorlogse architect en diens ideeën
en idealen voor een open samenleving. Het boek is uitgegeven door
Archis/Volume en werd in de loop van het jaar tijdens verschillende speciale
evenementen voorgesteld, onder meer in Venetië, Barcelona, Parijs en
Zagreb.
Habitat: Expanding Architecture
Habitat: Expanding Architecture, ontwikkeld door het Jaap Bakema
Study Centre, belichtte een belangrijk moment in de geschiedenis van de
architectuur en stedenbouw: het tiende CIAM-congres van 1956 in Dubrovnik.
De onderzoeksinstallatie werd ontworpen dor Eric Roelen, terwij Christine
Alberts de grafische laag voor haar rekening nam. Tijdens de duur van de
tentoonstelling waren er lezingen door Erik Rietveld (RAAAF), Alessandra
Ponte (Université de Montréal), Leonardo Zuccaro Marchi (TU Delft) en
Hadas Steiner (University at Buffalo).
The Irritant Principle of Renewal: 100 jaar Aldo & Hannie van Eyck
De keynote lectures tijdens deze driedaagse conferentie werden verzorgd
door Francis Strauven (em. Universiteit Gent), Stanislaus von Moos (em.
Universiteit Zürich), Herman Hertzberger, Céline Condorelli en Tess van Eyck
en Julyan Wickham. Verder waren er bijdragen van onder anderen Anat Falbel
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), Marianna Charitonidou (National
Technical University of Athens), Andreas Kalpakci (ETH Zürich), Nelson Mota
(TU Delft), Lidy Meijers (TU Delft), Karin Jaschke (University of Brighton),
Beatriz Rocha (Aleph Zero Architecture) en Linda Vlassenrood (INTI).

De aandacht voor het maatschappelijk belang komt in het programma
Architectuur Dichterbij voorts tot uitdrukking door de collectie te plaatsen in
de context van maatschappelijke vraagstukken zoals inclusie, diversiteit en
gender, en in de context van de grote (‘radicale’) veranderingen die zich in
onze samenleving voordoen, zoals de transitie in de volkshuisvesting, krimp
en klimaatverandering. Het kunnen duiden van de collectie op meer dan alleen
materiaal-technische gronden behoort niet alleen tot de kerntaken van ons
instituut, maar is ook van belang om onderbouwde keuzen te kunnen maken
met betrekking tot de vraag wat wel en wat niet c.q. in welke mate moet worden
geconserveerd, gerestaureerd en gedigitaliseerd. Het budget van € 11.000.000
is namelijk ontoereikend om de gehele collectie te conserveren, te restaureren
(voor zover van toepassing) en te digitaliseren.
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Encounters in the Museum
Seminar met The Berlage ter voorbereiding van een tentoonstelling (met
het Gulbenkian Museum) tijdens de Architectuurtriënnale Lissabon 2019.
Deelname van Penelope Curtis (Gulbenkian Museum) en een rondleiding van
Hans Lentz en Margriet Schavemaker (Stedelijk Museum Amsterdam).
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AGENTSCHAP VOOR ARCHITECTUUR, DESIGN EN
DIGITALE CULTUUR

Dat verloopt deels via het samenwerkingsplatform Bureau Creative Holland.
Het Agentschap ontvangt groepen internationale gasten, geeft invulling
aan verzoeken en het wegwijs maken van ambassades en internationale
contacten in het Nederlandse ontwerpveld. Als kennismakelaar verbindt het
internationale partijen met een bijzondere interesse voor het maatschappelijk
potentieel van de ontwerpdisciplines met de geëigende partners in Nederland.
Ten behoeve van Nederlandse ontwerpers die buiten Nederland aan de slag
willen is in 2018 de International Clinic ontwikkeld waarin Agentschap samen
met Dutch Culture en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie advies geeft.
Eveneens bedoeld als middel om Nederlands ontwerptalent onder de
aandacht te brengen is de zogenaamde talentmapping. Dit instrument is met
name in het leven geroepen om tegemoet te komen aan vragen van de posten
naar nieuwe talenten op de diverse ontwerpterreinen. Maar wat is een zinvolle
en duurzame manier om pas afgestudeerde talenten in kaart te brengen?
Over die vraag heeft Agentschap zich in 2018 gebogen. In 2019 wordt ons
antwoord op die vraag gepresenteerd tijdens een 12-uurs-talent-event in
Het Nieuwe Instituut.

Inleiding
Binnen Agentschap komt een aantal ambities van Het Nieuwe Instituut en
opdrachten vanuit het ministerie van OCW samen. Het instituut ziet een rol
weggelegd voor de ontwerper bij het stellen van vragen ten aanzien van
maatschappelijke ontwikkelingen. Om die rol te faciliteren en het belang
ervan te tonen, presenteert Het Nieuwe Instituut ontwerpers in relatie tot
die ontwikkelingen in diverse tentoonstellingen en activiteiten, betrekt
het ontwerpers bij diverse onderzoeken en verbindt het ontwerpers met
concrete maatschappelijke opgaven en opdrachtgevers. Dat laatste gebeurt
voornamelijk vanuit Agentschap en meer in het bijzonder binnen de
internationaliseringsopdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In activiteiten en
partnerschappen die ver voorbij de grenzen van het eigen gebouw reiken,
worden Nederlandse ontwerpers gepresenteerd op internationale podia,
worden ze betrokken bij regionale vraagstukken en in staat gesteld om
kennis en ervaring uit te wisselen met internationale experts.

Internationaal Bezoekersprogramma
Met het Internationaal Bezoekersprogramma krijgen internationale
professionals uit de disciplines architectuur, design, mode en digitale cultuur
de mogelijkheid om kennis te maken met de werkwijze van het Nederlandse
(multidisciplinaire) ontwerpveld. Binnen dit programma nodigt Het Nieuwe
Instituut bezoekers uit en biedt het gelegenheid aan culturele partijen om een
bezoek aan te vragen via de Open Call. Het programma is een waardevol
instrument waar het gaat om de internationale dialoog, culturele uitwisseling,
marktverruiming en uitbreiding van het internationale netwerk. Het Nieuwe
Instituut stelt een programma op maat samen, waardoor de bezoeker in korte
tijd kennis maakt met een groot aantal organisaties en personen binnen het
Nederlandse ontwerpveld.

Internationaal beleid
Internationalisering
Het Nieuwe Instituut is een internationaal opererende organisatie. Dat geldt
voor de onderzoekslijnen en voor het tentoonstellingsprogramma; voor de
veelheid aan buitenlandse activiteiten, maar ook voor de inbreng van talrijke
internationale onderzoekers, ontwerpers, makers, critici en curatoren die
bij de activiteiten betrokken zijn. Zelfs het Rijksarchief is onderdeel van een
internationale dialoog, door bruiklenen aan buitenlandse musea en door
de rol die de collectie speelt in internationaal georiënteerde presentaties.
Daarnaast kent het instituut een aantal formele taken op het gebied van
internationalisering. In 2018 leidde dat voor het Agentschap onder meer tot
een actieve inhoudelijke betrokkenheid bij voorbereiding en uitvoering van
de internationale deelnames van Nederland aan de Biennale Architettura 2018
en de Triënnale van Milaan (2019).

Het Nieuwe Instituut stemt met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en met het Ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks de
uitvoering van het Internationaal Bezoekersprogramma af. Het grootste deel
van het toegekende budget wordt besteed aan bezoeken uit Doelstelling-1
landen: België/Vlaanderen, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Turkije,
de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Brazilië,
Italië, Japan, Suriname en Zuid-Afrika. Een klein deel wordt besteed aan
Doelstelling-2 landen – “kunst en cultuur voor een veiliger, rechtvaardiger en
toekomstbestendiger wereld” – te weten Rusland, Turkije, Marokko en Egypte.

Coördinator en makelaar
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, met de diplomatieke posten,
kennisinstellingen, bedrijven en individuele architecten, ontwerpers en makers.
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In 2018 heeft Het Nieuwe Instituut 138 professionals ontvangen; ontwerpers,
onderzoekers en curatoren. Van deze groep hebben in totaal 44 bezoekers
een meerdaags programma genoten. Deze meerdaagse programma’s
zijn onderverdeeld in Open Call programma’s en themaprogramma’s. Via
de Open Call zijn elf organisaties gehonoreerd voor in totaal 13 bezoekers.
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De professionals kwamen o.a. uit Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde
Staten, Turkije, Rusland, Marokko, Egypte, Zuid-Afrika en China. Uit
de Doelstelling-2 landen zijn in totaal 18 gasten uitgenodigd. Zo is in
samenwerking met de ambassades van Cyprus, Griekenland en Turkije
een meerdaags programma georganiseerd gericht op architectuur en
stedenbouw. Daarnaast heeft Het Nieuwe Instituut in samenwerking met het
Stimuleringsfonds een meerdaags programma georganiseerd in het kader
van een meet-up voor professionals uit Turkije, Rusland, Egypte en Marokko
over inclusieve steden en samenlevingen.

Totaal aantal buitenlandse bezoekers 2018
waarvan Doelstelling-1 landen
aantallen
waarvan Doelstelling-2 landen
aantallen
waarvan elders
aantallen

138
96
18
24

Prestatieverantwoording Internationaal Bezoekersprogramma
Het Nieuwe Instituut 2018
Naam instelling

Naam
project

Type activiteit

Architect, onderzoeker en
schrijver

Thema

Thursday Night
Lecture ‘Design Dialogues:
Based in… ‘

Design

Egypte

Northern (Arctic) Federal
University , Institute of Social
and Political Sciences and
Humanities, NArFU

Thema

Lezing Sonic Acts
Academy

Digitale cultuur

Rusland

Canadian Centre for Architecture (CCA)

Thema

Expertmeeting Archiving
Digital Architectural Heritage

Architectuur,
digitale cultuur

Canada

€ 2.362

Kunstenaar

Open
Call

Collectief live performance
WORM ‘The Deconstruction of Trifle’

Digitale cultuur

Verenigd Koninkrijk

€ 2.500

Kunstenaar, onderzoeker

Open
Call

Lezing Coded Matter(s),
FIBER Festival

Digitale cultuur

Zuid-Afrika

€ 2.500

Parsons School of Design,
architect

Open
Call

Keynote en workshop (Re)
framing the anthropocene,
What Design Can Do

Design

Braziië, Verenigde
Staten

€ 3.010

Storyteller, podcaster

Open
Call

Spreker State of Fashion

Mode

Verenigde Staten

€ 2.290

Architecten en stedenbouwers

Thema

Input Urban development/
spatial planning, Sustainable cities, Smart mobility,
Gentrification

Architectuur

Griekenland,
Cyprus, Turkije

€ 5.875
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(Gehonoreerd)
bedrag
€ 1.080

Ontwerper

Open
Call

Spreker We Make the City,
Pakhuis de Zwijger

Digitale cultuur

Verenigde Staten

€ 1.584

Onderzoeker, kunstenaar

Open
Call

Sprekers symposium of
Fluid Rhythms, Open Set

Multidisciplinair

Verenigde Staten,
Verenigd Koninkrijk

€ 5.000

Journalist

Open
Call

Spreker Balance Unbalance 2018 - New Value
Systems conferentie, The
Patching Zone

Multidisciplinair

Verenigd Koninkrijk

€ 1.482

Filmmaker

Open
Call

Deelname Our Brave New
World Sessions, Nederlands Film Festival

Digitale cultuur

Verenigde Staten

€ 2.500

Kunstenaar

Open
Call

Spreker Impakt Festival

Digitale cultuur

Rusland

€ 4.626

Ontwerpers en onderzoekers

Thema

Programma New Material
Award

Design

Verenigde Staten,
Verenigd Koninkrijk,
Duitsland

€ 8.098

École d’architecture,
Université de Montréal,
University at Buffalo

Thema

Lezing Matters of Extraction en lezing Architectuur
en ornithologie: van habitus naar habitat

Architectuur

Canada, Verenigde
Staten

€ 3.437

Muzikant, componist

Open
Call

Spreker Cross Media Café,
Beeld en Geluid

Digitale cultuur

Verenigde Staten

€ 2.500

University of Tulsa, Simon
Fraser University, Strelka KB,
Humboldt University Berlin

Thema

Lezingen Vertical Atlas,
Hivos

Digitale cultuur

Rusland

€ 11.093

Curator

Thema

Onderzoek tentoonstelling
The Hoodie en publiek
programma

Design

Verenigd Koninkrijk

Ontwerpers

Thema

Meer inclusieve steden
en samenlevingen in
Turkije, Rusland, Egypte
en Marokko, ism Stimuleringsfonds voor Creatieve
Industrie

Design

Turkije, Rusland,
Egypte, Marokko

Ontwerper

Open
Call

Spreker Urban Stories 3,
Designers & The Digital
Age, Pakhuis de Zwijger

Design, Digitale
Cultuur

Verenigd Koninkrijk

€ 957

Algemeen (inclusief
dagprogramma’s)

€ 9.847

€ 566

€ 3.511

Personeelskosten

€ 21.875

Biennale Architettura 2018
Zie WORK, BODY, LEISURE (pagina 53)

67

€ 330

Het Nieuwe Instituut

Jaarverslag 2018

Regionaal

peer programma met MBO-jongeren, een collectieve ideeëngenerator, een
mapping van alternatieve culturele praktijken en plekken, en een vervolg
op DATAstudio maar dan met een Rotterdamse wijk. In 2019 krijgen deze
onderzoeken een vervolg en concrete uitwerking.

Regionalisering
Vanuit de gedachte dat veel maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren
op het niveau van de regio en de stad, en daar beleidsmatig zelfs bewust
naartoe worden geschoven, concentreert Het Nieuwe Instituut zich steeds
nadrukkelijker ook op regionale opgaven. Dat doen we steevast via de lens
van ontwerp, met een internationale scope. Het Nieuwe Instituut ziet en
presenteert ontwerpen bij uitstek als een maatschappelijke en culturele kracht
van waaruit nieuwe perspectieven kunnen ontstaan op onze leefomgeving.
Ontwerp wordt daarbij niet persé opgevat als oplossingsmachine, maar als de
discipline waarbinnen vragen gesteld kunnen worden. Juist de innovatieve,
radicale en soms conflictueuze aard van ontwerp wordt erkend en benut om
ruimtelijke vraagstukken te beschouwen en mogelijk te beantwoorden.

Cross-overs en netwerken
Het Nieuwe Instituut is onderdeel van een groeiend netwerk van experts
en partners die een meerwaarde kunnen bieden aan de internationale
kennisuitwisseling. 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. In het crossover programma worden samenwerkingen aangegaan met internationale
academische en culturele partijen rond specifieke (onderzoeks)thema’s waar
ook Nederlandse ontwerpers aan verbonden zijn. Daarnaast stimuleert het
Agentschap de presentatie van Nederlands ontwerptalent op internationale
podia en festivals. (Zie ook Cross-over programma’s, pagina 55)

DATAStudio
In 2015 startte de meerjarige samenwerking met de gemeente Eindhoven
rond de ‘slimme samenleving’. Tijdens de Dutch Design Week 2017 werd het
project onder de noemer DATAstudio met de Embassy of Data afgesloten.
DATAstudio draaide om de vraag hoe je in plaats van een slimme stad, een
slimme samenleving kunt worden. Oftewel: wat hebben burgers en buurten
aan data en technologie? In 2018 verscheen een digitale publicatie waarin
Dan Hill, Anab Jain, Sukanya Krishnamurthy, Klaas Kuitenbrouwer, Ekim Tan
en Linda Vlassenrood (red.) het werk binnen de DATAstudio in een bredere
context plaatsen.

Chromatic Dinner
The Chromatic Dinner is een visuele, auditieve culinaire ervaring ontwikkeld
door kunstenaar Martin Butler en de vegan kok Alexander Gershberg. Samen
met Nederlandse ontwerpers Cedric van Parys, Funda Baysal, David Derksen
en Mae Engelgeer werd een ruimtelijke set ontworpen met tafellinnen,
servetten, borden en installatie. Na een editie in de tuin van Huis Sonneveld
volgden Seattle en Beijing, waar het project ook de Food Design Innovation
Award won.

Letters to the Mayor
Tijdens de opening van Letters to the Mayor begin 2018 nodigde burgemeester
Aboutaleb de architecten uit om de vijf meest prangende ruimtelijke opgaven
voor Rotterdam te formuleren en met zijn ambtenaren op het terrein van
stedelijke ontwikkeling in dialoog te gaan over de toekomst van de stad.
Het Nieuwe Instituut werd gevraagd om dit vervolgtraject in samenwerking
met de architecten vorm en inhoud te geven. Na verschillende besloten en
publieke sessies, zijn de architecten uitgekomen op kwesties die zich afspelen
rond woningbouw, groen, inclusiviteit, architectuurbeleid en werk. Begin
2019 worden de resultaten aangeboden aan de burgemeester, de betrokken
wethouders en ambtenaren. (Zie ook Crossovers: New York, pagina 55)

Young Promising Architects
Na een succesvolle eerste editie in 2017 stelden het Vlaams
Architectuurinstituut, Het Nieuwe Instituut en de Nederlandse ambassade in
Brussel opnieuw een programma samen voor jonge architecten uit Nederland
en België, met uitwisseling als centrale doelstelling.

New Material Award
De tweejaarlijkse New Material Award daagt beeldend kunstenaars,
ontwerpers en architecten uit om nieuwe materialen en innovatieve technieken
te ontwikkelen ten behoeve van ecologische en sociale duurzaamheid. In
samenwerking met Stichting Doen en Fonds Kwadraat biedt Het Nieuwe
Instituut met de prijs een platform aan een generatie ontwerpers die
fundamentele vragen durft te stellen over industriële productieprocessen.
Met hun speculatieve projecten verbeelden de ontwerpers een alternatieve,
optimistische kijk op de grondstoffen en materialen van de toekomst.

Rotterdam for Real
Onder de noemer Rotterdam for Real buigt Het Nieuwe Instituut zich
de komende jaren over de werkelijke stad. Door het programma in huis
te verbinden met specifieke vragen in de stad en daarvoor projecten te
ontwikkelen in samenwerking met (Rotterdamse) partners, willen we
bijdragen aan een stad die werkelijk is in plaats van ideaal. In 2018 zijn
zes onderzoeksopdrachten gegeven die mogelijkheden verkennen voor:
De Nieuwe Tuin, een schaduwkabinet op Rotterdam Zuid, een peer-to-
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EDUCATIE

Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven werden de materiaalinnovaties
van vijftien genomineerden getoond. Rijksbouwmeester Floris Alkemade reikte
daar op 20 oktober namens de jury de New Material Award 2018 t.w.v. € 15.000
uit aan Studio Klarenbeek & Dros en Atelier Luma voor hun project Algae Lab
Luma. De winnaar van de New Material Fellow is Basse Stittgen met Blood
Related. Hij ontvangt € 5.000 en een fellowship aan Het Nieuwe Instituut.

Inleiding
Het Nieuwe Instituut is de plek waar radicale vragen en een experimentele
aanpak niet worden geschuwd. De afdeling Educatie ziet voor zichzelf de
taak – in de woorden van minister Van Engelshoven – ‘recht te doen aan de
diversiteit in onze samenleving’. Dit start vanuit een integrale benadering.
Educatie geeft vorm aan haar programma in dialoog met het gehele instituut.
Door ons niet te beperken tot de traditionele opvatting van museumeducatie,
wil de afdeling Educatie de volle potentie van het instituut benutten. De
verschillende educatieve programma’s geven kinderen, jongeren en
volwassen bezoekers de mogelijkheid om vanuit het perspectief van de
ontwerper naar de snel veranderende wereld te kijken. De achterliggende
ambitie is deelnemers te laten ervaren dat alles om hen heen is ontworpen en
dat zij daaraan een bijdrage kunnen leveren. Zo krijgen de deelnemers meer
greep op hun omgeving. Ontwerp(onderzoek) leren zij kennen als een manier
om eigen oplossingen te vinden voor huidige en toekomstige maatschappelijke
problemen.

In 2019 zal de tentoonstelling te zien zijn tijdens de Salone del Mobile in
Milaan en in het Schaudepot van Vitra in Weil am Rhein. Met diverse nieuwe
internationale partijen wordt tevens het internationale netwerk rond nieuwe
materialen versterkt.

In 2018 vertaalde zich dat onder andere in de publicatie van twee
kinderboeken in samenwerking met de afdeling Erfgoed: het leesboek Hoi
ik ben een lijn en het doe-boek Hoi, jij bent een ontwerper. Ook vonden voor
het eerst de FamilieFests plaats, drie dagen waarop families als speciale
gasten in Het Nieuwe Instituut werden ontvangen en leerden van ontwerpers
en kunstenaars. Daarnaast introduceerde de afdeling in 2018 de Thursday
Night Workshops, waarin makers en ontwerpers uit de wereld van architectuur,
design en digitale cultuur hun technieken, experimenten en vraagstukken
deelden met volwassen deelnemers.
Vanaf maart 2018 bood Educatie een vaste maakplek voor alle leeftijden,
met activiteiten die inspelen op de actuele presentaties in het Instituut.
De programma’s voor het onderwijs werden verder bestendigd en bij de
tentoonstellingen boden we telkens een nieuw onderwijsprogramma dat inging
op actuele vraagstukken. Ook organiseerde de afdeling speciale ontvangsten
voor scholen met specifieke vragen, zoals de circa 500 basisschoolleerlingen
uit Ridderkerk die in samenwerking met de afdeling Erfgoed een exclusieve
kijk in het Rijksarchief kregen. De afdeling Educatie maakte zich sterk om
met innovatieve programma’s nieuwe doelgroepen aan te spreken. Bestaande
succesvolle activiteiten zijn verder uitgebouwd.
Het totale aantal van 15.677 educatieve bezoekers over 2018 is ruim boven
de gewenste 12.000. Deelnemersgroei werd vooral geboekt in de leeftijd van
4-12 jaar. De populariteit van het FamilieFest zal hier een rol in spelen, maar
ook de steeds stevigere plek van Het Nieuwe Instituut in het Primair Onderwijs.
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Voor de leeftijdsgroep 12-18 is een afname waar te nemen, waarschijnlijk
omdat de geprogrammeerde tentoonstellingen minder aansluiting vonden bij
de thema’s van het Voortgezet Onderwijs. In de categorie ‘overig’ is ook sprake
van een afname. Dit zal ermee te maken hebben dat de workshops voor
volwassenen in plaats van wekelijks nu tweewekelijks zijn geprogrammeerd.
Op die manier kon budget worden gebruikt voor het telkens inhuren van een
andere ontwerper om zo de kwaliteit en het unieke karakter van de workshops
te verhogen. Daarnaast is de maakplek vanaf maart niet meer bemand, wat
betekent dat deelnemers niet meer kunnen worden geteld.

Voor de tentoonstelling Speculatief Design Archief maakte ontwerper en
kunstenaar Shailoh Phillips een speciale Familie-expeditie. Door middel van
opdrachten bij de verschillende designarchieven ontdekten families vergeten
ideeën, gekke plannen en dromen van een toekomst. Kinderen maakten
zo spelenderwijs kennis met uiteenlopende archieven en de verschillende
manieren waarop we archieven kunnen gebruiken.
In een speciaal programma voor Huis Sonneveld volgden families
de doorlopende, interactieve audiotour ‘Logeren bij Leonard’. Kinderen
vanaf 6 jaar ontdekken het huis met een logeerkoffer vanuit het oogpunt
van Leonard; de kleinzoon van meneer en mevrouw Sonneveld.

Familieprogramma
Onderwijsprogramma
Dit jaar konden families niet alleen een zelfstandig programma volgen in
Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld, maar werd ook het FamilieFest
geïntroduceerd als overkoepelend programma voor de hele familie. Tijdens
de schoolvakanties biedt FamilieFest een festival dat families de hele dag als
VIP’s ontvangt en laat deelnemen aan workshops en activiteiten. Elk festival
heeft een eigen thema, maar (toekomstgericht) ontwerpen staat altijd centraal.

Het Nieuwe Instituut werkt hard aan de verbetering en uitbreiding van
het aanbod voor het onderwijs. In 2018 werden bestaande programma’s
voortgezet, startte het programma ‘Hoi, ik ben een archief’ voor het primair
onderwijs, werd een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van diverse
nieuwe programma’s en startte een traject om de kwaliteit van de
rondleidingen beter te kunnen waarborgen.

In de meivakantie had het eerste FamilieFest het thema ‘Duik in de tuin’ als
onderwerp, met workshops van kunstenaar Maarten Bel, danscollectief
Amenti Movemeant, de Onkruidenier en Samantha Thole. Het tweede
FamilieFest draaide om de lancering van de twee kinderboeken Hoi, ik ben
een lijn en Hoi, jij bent een ontwerper, met workshops door Bob van Dijk,
Ton Meijer, Diana Ritfeld en Jafeth Hagoort, terwijl Jan-Paul Schutten voorlas
uit de gloednieuwe boeken. Bovendien was er een tour door het Rijksarchief
voor Architectuur en Stedenbouw. Dit FamilieFest werd opgenomen in het
programma van de Week van het Maken van de Crafts Council Nederland.
In de kerstvakantie was het thema van FamilieFest ‘Team Toekomst’.
Met workshops van Hip voor Nop (van ZAPP), Villa Zebra, Karel Millenaar,
Viesueel Geweld, Michelle Kootkar en soep van Kromkommer bereidden
families zich voor op de toekomst.
Het FamilieFest wordt goed gewaardeerd door de bezoekers (die de
activiteiten waardeerden met cijfers tussen 8,1 en 8,9) terwijl het aantal
deelnemers steeg van 166 naar 222. Ook de pers reageerde enthousiast.
In 2019 wordt gezocht naar externe financiering om het concept volgens
dezelfde lijn door te zetten.

De onderwijsprogramma’s van Het Nieuwe Instituut zijn toekomstgericht en
hebben altijd een sterke nadruk op onderzoekend- en ontwerpend leren en
de ontwikkeling van 21st century skills. De programma’s ‘Huis in verandering’,
‘Start-Up’ en ‘Ontwerp mee aan de toekomst’ werden voorgezet. Het
programma rond Huis Sonneveld blijft populair bij zowel het primair- als het
voortgezet onderwijs. Leerlingen ontdekken het Moderne Bouwen door een
interactieve rondleiding en ontwerpen daarna toekomstgerichte toepassingen
die een huis vandaag de dag modern zouden maken.
Voor Start-Up werkt Het Nieuwe Instituut samen met de SKVR.
Leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs laten zich inspireren
door één van de tentoonstellingen in Het Nieuwe Instituut en ontwikkelen
daarna een innovatief product dat ze ‘verkopen’ aan hun medeleerlingen.
Start-Up wordt voornamelijk geboekt via het Rotterdamse cultuurtraject.
Het programma ‘Ontwerp mee aan de toekomst’ wordt inhoudelijk telkens
aangepast op één van de lopende tentoonstellingen van Het Nieuwe Instituut.
Nieuw dit jaar was het programma ‘Hoi, ik ben een archief’ voor het primair
onderwijs. Begin 2018 startte de eerste pilot in samenwerking met alle
basisscholen uit Ridderkerk. Zo’n 500 leerlingen werden door hun school
uitgedaagd mee te denken over het toekomstige gebouw van een middelbare
school in hun gemeente. Tijdens de pilot werden in het Rijksarchief schetsen,
tekeningen en maquettes getoond van uiteenlopende ontwerpen van scholen.
Leerlingen lieten zich hierdoor inspireren en gaven daarna vorm aan hun
eigen ideeën voor hun ideale schoolgebouw. De pilot was een succes en
vanaf december 2018 is het programma te boeken voor scholen.

Bij de tentoonstelling Dissident Gardens ontwikkelde kunstenaar Samantha
Thole een Familie-expeditie voor ontdekkingsreizigers onder het motto: ‘Hier
is niets wat het lijkt en de rest moet nog bedacht worden’. De tocht leidde
door De Nieuwe Tuin, langs menselijke insecten en voorbij het betoverende
landschap van Mars. Via interactieve opdrachten ontwierpen families nieuwe
werelden waarin de wildste dromen mogelijk bleken.
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Naast de programma’s die in 2018 werden aangeboden, is de ontwikkeling van
diverse nieuwe programma’s ingezet. Zo start begin 2019 de eerste pilot van
een nieuw kleuterprogramma en zijn er programma’s voor het vmbo, ckv in het
Voortgezet Onderwijs en het MBO in ontwikkeling.

Prestatieoverzicht
Het Nieuwe Instituut ontving in 2018 656.833 bezoekers, waarvan 230.744
in Nederland. De regionale activiteiten resulteerden in 44.857 bezoekers.
Het grote aantal van 426.089 internationale bezoekers wordt verklaard door
de Biennale Architettura in Venetië waar het instituut in de ‘even’ jaren het
Nederlands paviljoen programmeert. Dat evenement genereert elke twee
jaar een groot aantal bezoekers. Ook de deelname aan de Shenzen Biënnale
bracht velen op de been. In eigen huis aan het Museumpark trok het instituut
een totaal van bijna 186.000 bezoekers. Huis Sonneveld werd door ruim
18.000 gasten bezocht. Het Nieuwe Instituut behoort tot de grote culturele
spelers in Rotterdam.

Educatienetwerk
De afdeling Educatie heeft zich in 2018 gericht op het bestendigen en verder
uitbouwen van het netwerk. Naast de samenwerking met gast-educatoren,
kunstenaars, ontwerpers en architecten zijn ook scholen belangrijke partners.
De uitwisseling met basisschool ‘t Landje is uitgebreid, zodat we elkaar nog
meer kunnen versterken. Het project met het basisonderwijs in Ridderkerk
en de samenwerkingen met het Hout en Meubileringscollege en de Willem
de Kooningacademie zijn andere voorbeelden. Een nieuwe onderwijspartner
is de Rotterdamse basisschool Jacob Maris. Het Nieuwe Instituut vond
sparringpartners in het Rudolf Steiner College en de vmbo-afdeling van
het Thorbeckelyceum. Tot slot was er contact met het grootste deel van de
basisscholen rond de uitgifte van de kindercollectieboeken.
De succesvolle samenwerking met Kenniscentrum Cultuureducatie
Rotterdam (KCR) is gecontinueerd en daarbinnen het samenwerkingsverband
Rotterdams CKV. Met de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
is het programma Start-Up verder verstevigd.
Met de Kunsthal en Museum Boijmans van Beuningen is opnieuw een
feestelijke en informatieve docentendag georganiseerd. Villa Zebra verzorgde
een programmaonderdeel tijdens FamilieFest in januari. Op het gebied van het
vak rondleiden waren er uitwisselingen met het Stedelijk Museum Amsterdam,
het Rijksmuseum, de Museumvereniging, UrbanGuides en Beroepsvereniging
BRAM. Vanuit Dutch Culture nam Educatie deel aan een gesprek over
educatieve vakinhoud met verschillende Turkse musea. Daarnaast verzorgde
Educatie een bijdrage aan de Museumnacht en nam Het Nieuwe Instituut deel
aan het Jeugd Vakantiepaspoort.
Tot slot werkte de afdeling Educatie met doelgroepenexpert FamilyFactor
om de communicatie naar de doelgroepen onderwijs en families te
optimaliseren.
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Prestatieoverzicht

2018
aantal
groepen

aantal
deelnemers

Totaal bezoeken

656.833

waarvan in Nederland
waarvan in Rotterdam
> waarvan betalend 1)
> waarvan niet betalend 2)
waarvan buiten Rotterdam
> waarvan betalend
> waarvan niet betalend 3)
waarvan in het buitenland
> waarvan betalend
> waarvan niet betalend 3)

230.744
185.887
63.609
122.278
44.857
44.857
426.089
426.089

waarvan educatie 4)
* waarvan PO 1)
* waarvan VO 1)
* waarvan overig 1)
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16.533
3.574
4.144
8.815
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ACTIVITEITEN PLAN
aantal
groepen

aantal
deelnemers
315.000

60.000

12.000
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2017
aantal
groepen

aantal
deelnemers
377.567
365.886
191.498
69.389
122.109
174.388
174.388
11.681
11.681
16.997
2.906
4.911
9.180

Vervolg Prestatieoverzicht

2018

aantal

ACTIVITEITEN PLAN

aantal
aantal
deelnemers groepen

aantal
deelnemers

Marketingcommunicatie en begunstigers

2017
aantal
groepen

Vanuit zijn prestatieverplichtingen bleef Het Nieuwe Instituut zich in 2018
richten op het aantrekken van nieuwe doelgroepen en het stimuleren
van herhaalbezoek van de bestaande (professionele) achterban. De
marketingcommunicatiestrategie spitste zich in sterkere mate toe op drie
hoofddoelgroepen: het vakpubliek, de museumbezoeker en de jeugd.
Verschillende marketing- en communicatiestrategieën zijn ingezet om die
doelgroepen te bereiken, uit te breiden en met elkaar te verbinden.

aantal
deelnemers

ACTIVITEITEN & BEREIK
Ondersteunende instellingen met
een museale taak
1. Schoolgebonden activiteiten 5)
2. Openbare activiteiten
3. Totaal activiteiten (1+2)

450
450

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

1)
2)

3)

4)

5)

76

6.754
6.754

700.346
471.519

521
521

650.000
500.000

7.817
7.817

Met collectieve marketingpartners zoals Rotterdam Partners, Rotterdam
Festivals, de BankGiro Loterij en Museumkaart wordt het brede
museumpubliek aangesproken.
Samenwerking met culturele organisaties, opleidingsinstituten en
beroepsorganisaties is een belangrijk instrument voor het bereiken en
(ver)binden van professionals in de disciplines architectuur, design en digitale
cultuur.

605.007
438.008

Digitaal
In 2018 is het bezoek aan de corporate website ongeveer gelijk gebleven.
Door aanscherping van de regels van Google worden er door advertenties via
de Google Grant beduidend minder bezoekers bereikt. Ook heeft Facebook
zijn algoritmen aangepast waardoor Facebookgebruikers minder posts van
organisaties te zien krijgen. Het organisch verkeer via zoekmachines is licht
gegroeid. Daarnaast hebben we een succesvolle display ad-campagne
ingezet die veel bezoekers heeft opgeleverd.

Bezoekersgegevens ontleend aan de bezoekersregistratie van
Het Nieuwe Instituut.
Bezoekersgegevens komen grotendeels uit de bezoekersregistratie van Het
Nieuwe Instituut of cameraregistratie bij de entree van Het Nieuwe Instituut.
Van de cameraregistratie zijn inkomende bezoekers op maandagen en
avonden meegenomen, omdat dit bezoekers van een evenement of verhuur
kunnen zijn. Voor een klein deel (de bezoekers van de Nieuwe Tuin) zijn
de bezoekers in 2015 steekproefsgewijs geteld en op basis daarvan is een
gemiddeld aantal per dag vastgesteld.
Bezoekersgegevens komen van samenwerkingspartners van Het Nieuwe
Instituut: Woonhuis Peters, Dutch Design Week, Bi-City Biennale of Urbanism\
Architecture Shenzhen, Biennale Architettura di Venezia, Droog Amsterdam,
Vizcaya Museums & Gardens, Anthology Film Archives.
Voor educatie wordt het in het beleidsplan geformuleerde doel gehanteerd
van 12.000 deelnemers via onderwijsactiviteiten en familiebezoeken.
Voor uitsluitend ‘schoolgebonden bezoeken’ is in het beleidsplan geen
aparte doelstelling opgenomen.
Als schatting is een gemiddelde van 15 scholieren per groep gehanteerd.
Dit is de maximale groepsgrootte van een educatieve activiteit bij Het Nieuwe
Instituut. Het merendeel van de groepen bestaat uit het maximum van
15 leerlingen of studenten; incidenteel zijn dit er meer of minder.
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De corporate website van het instituut bereikte in 2018 639.899 bezoekers. De
website van Huis Sonneveld bereikte er 39.299, overige erfsites en projectsites
21.148 waarmee het totale bereik uitkomt op 700.346 (bron: Google Analytics).
PR en sociale media
De tentoonstellingen en andere activiteiten van Het Nieuwe Instituut hebben
binnen en zeker ook buiten Nederland de aandacht getrokken van zowel
vakpers als algemene pers. De Nederlandse bijdrage aan de Biennale
Architettura 2018 in Venetië 2018 leverde veel publiciteit op. De pers
was zeer positief. Het Parool sprak van ‘het beste [Nederlandse] paviljoen
in jaren en de vakpers noemde de inzending ‘rijk, gelaagd, visueel
aantrekkelijk én urgent’ (ArchiNed). Ook internationaal was er lof: ‘the
pavilion is a triumph’ (Metropolis Mag) en ‘Una de las mejores exposiciones
de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018’ (Neo2).
Veel persaandacht was er ook voor het bericht dat het Ministerie
van OCW € 11.000.000 in de architectuurcollectie investeert. ‘Een opsteker
van jewelste’, aldus de Volkskrant.
De New Material Award, een samenwerking met Fonds Kwadraat en
Stichting Doen, werd goed belicht door de pers.
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Anders dan bij de Vrienden en de Members die zichzelf aanmelden, worden
de leden van het Heritage Network uitgenodigd. Het netwerk benadrukt het
belang van de Rijkscollectie Nederlandse Architectuur en Stedenbouw als
ideevormer, kennisbaken voor een mogelijke toekomst. Het netwerk verbindt
zich aan de missie om de waarde van deze collectie te vergroten en te delen.
De leden van het Heritage Network bestaan uit bestuurders die affiniteit
hebben met of werkzaam zijn in de architectuur en stedenbouwsector.

De zichtbaarheid van het instituut op sociale media is in 2018 verder
toegenomen. De voornaamste kanalen Facebook, Twitter, Instagram en
LinkedIn bereikten eind 2018 in totaal 65.043 volgers, een groei van 13%.
Het aantal volgers op Facebook was eind 2018 met 2,5% gestegen tot 39.649.
Twitter groeide met 5,4% naar 9.830 volgers. Het aantal volgers op alle
Instagramkanalen steeg met 62,4% naar 11.745 op het algemene account,
1.560 op het collectie-account en 423 volgers op het nieuwe Thursday Night
Live! account (maart 2018). LinkedIn steeg met 65% naar 1.836. Hoewel
afgenomen op Twitter en Facebook, steeg Engagement (het aantal likes,
reacties en andere acties) met 8,4% ten opzichte van 2017. Dit komt met name
door intensiever gebruik van LinkedIn (282% meer engagement). Engagement
op Instagram is het meest significant (met 20.984 is dit kanaal goed voor de
helft van alle engagement).

Studio Visits
Studio Visits is een serie bijeenkomsten rond de hedendaagse
architectuurpraktijk. Professionals, studenten en andere geïnteresseerden
kunnen een kijkje nemen op de werkvloer van de architect. In 2018 werden
5 Studio Visits georganiseerd, bij MVRDV, Lilith Ronner van Hooijdonk,
Casanova + Hernandez Architects, Lola Landscape Architects en
Powerhouse Company.

Verhuur
Naast het intensieve eigen gebruik van het gebouw en de faciliteiten, biedt
Het Nieuwe Instituut een goed geoutilleerde omgeving voor symposia,
congressen, lezingen en vergaderingen van organisaties die direct of indirect
aan het werkterrein van het instituut zijn verbonden. Onder de gebruikers
zijn academies, universiteiten, overheden en bedrijfsleven. Het gebruik van
gebouw door derden neemt toe. Het laat zich goed combineren met het eigen
gebruik en genereert inkomsten waarmee het instituut zijn kerntaken nog beter
kan uitvoeren.

Het Nieuwe Café
Het Nieuwe Instituut heeft Het Nieuwe Café sinds 2016 in eigen beheer.
Naast een reguliere horecavoorziening is het café ook een platform
voor programma-activiteiten en ontwerpopdrachten. Gekoppeld aan het
tentoonstellingsprogramma wordt iedere paar maanden een muurschildering
aangebracht door een kunstenaar. Na onder meer Job Wouters, Thomas
Trum, Iwan Smit en Ingrid Bittar | Britta, heeft kunstenaar Jan Rothuizen een
werk gemaakt dat tot voorjaar 2019 te zien is. Ook vinden er in Het Nieuwe
Café debatten, presentaties, tentoonstellingen en andere activiteiten plaats.
De bloemen worden verzorgd door Raket en Distel, een Rotterdamse,
biologische kweker. De vergroening van het terras is in handen van
Frank Bruggeman en Hans Engelbregt, ontwerpers van De Nieuwe Tuin.

Workspace
Onder de noemer Workspace biedt Het Nieuwe Instituut werkplekken voor
creatieve ondernemers en ondernemende creatieven in de wereld van
architectuur, design en digitale cultuur. De voorziening is in 2018 gestart en
kende aan het eind van het jaar 29 enthousiaste deelnemers.

Ondernemerschap
De continuïteit is voor een groot deel afhankelijk van de subsidie vanuit OCW.
De huidige planperiode loopt tot en met 2020. Het Instituut ziet ook voor de
daaropvolgende periodes het nut en noodzaak voor de samenleving en is
hierover continue met stakeholders in gesprek.

Netwerken
Iedereen die interesse heeft in de activiteiten van Het Nieuwe Instituut, met
name op het gebied van stedenbouw en architectuur, kan Vriend worden. De
Vrienden namen deel aan een programma met onder meer een gezamelijke
Vriendendag met Museum Boijmans Van Beuningen, De Kunsthal, Het
Natuurhistorisch en Chabot Museum en een rondleiding in het Rijksmuseum
door de afdeling 20e eeuw waar diverse bruiklenen uit het Rijksarchief voor
Nederlandse Architectuur en Stedenbouw zijn opgenomen.

Het Nieuwe Instituut heeft in 2018 weer belangrijke stappen gezet bij de
ontwikkeling van zijn marketingcommunicatiekracht en het verkennen van
verschillende verdienmodellen, bijvoorbeeld door vroegtijdig in te zetten op
regionalisering en de lokale overheid als opdrachtgever.

Members van Het Nieuwe Instituut steunen de missie om het brede en
veranderlijke speelveld van ontwerp te verkennen. Members hebben toegang
tot een speciaal programma met evenementen gericht op professionals.
Members denken mee over de veranderende rol van design in technologie,
economie, cultuur en maatschappij. Naast het individuele membership is er
ook een Studio Membership geïntroduceerd.
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Inbedding in de stad
Het Nieuwe Instituut verbindt zich met de stad Rotterdam door mee te doen
aan stadsbrede activiteiten zoals de Maand van de Architectuur, Open
Monumentendag en Museumnacht. Zowel bestaande als speciaal ontwikkelde
activiteiten worden afgestemd op de thema’s en het publiek van deze
stedelijke evenementen.

De incidentele publieke subsidies van circa € 295.000 zijn in 2018 ruim
€ 60.000 hoger dan vorig jaar, met name door de opdracht van de minister
aan de algemeen directeur om als ‘commissioner’ op te treden voor de
Nederlandse bijdrage aan de Triënnale van Milaan.
De toename van de personeelslasten ten opzichte van vorig jaar van ruim
€ 1.100.000 (+21%) is het gevolg van het invullen in 2018 van diverse vacatures
uit 2017 en de wijze waarop het instituut in 2018 haar flexibele schil inzichtelijk
heeft gemaakt. In 2017 zat een gedeelte van de personeelslasten in de
activiteitenlasten. De stijging is in lijn der verwachting vanwege de extra
opdrachten en werkzaamheden die het instituut in 2018 heeft uitgevoerd.

Financiën
De totale baten over 2018 zijn uitgekomen op bijna € 17.000.000 (2017:
€ 10.300.000). Hiervan is € 5.500.000 het eind 2018 ontvangen als eerste
deel van de subsidie voor Architectuur Dichterbij. Het exploitatieresultaat
van € 5.343.953 – gecorrigeerd voor deze post – bedraagt negatief € 156.047,
ten opzichte van het positieve resultaat van € 327.640 in 2017.

De huisvestingslasten bedragen in 2018 ruim € 950.000 (2017: € 806.454).
Ten opzichte van 2017 zijn de lasten met 18% gestegen, met name door
werkzaamheden op het gebied van klein onderhoud en reparaties en de
toegenomen energielasten.

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

De afschrijvingslasten zijn gedaald ten opzichte van 2017. Dit vindt zijn
oorsprong in eerdere jaren en de economische levensduur van de diverse
geactiveerde bedrijfsmiddelen.
De overige lasten van bijna € 4.300.000 (2017: € 3.500.000) zijn in lijn der
verwachting vanwege de extra opdrachten en werkzaamheden die het
instituut in 2018 heeft uitgevoerd.
De rentebaten bevatten in 2018 de definitieve afhandeling van de door
ABN AMRO in het kader van de afwikkeling compensatie derivaten
uitgevoerde herbeoordeling van bijna € 384.000.

De publieksinkomsten komen in 2018 uit op circa € 315.000 (2017: circa
€ 250.000), € 65.000 hoger dan in 2017. Deze toename is voornamelijk
te danken aan de prijsstijging van het entreebewijs voor volwassenen sinds
eind maart 2018.

In 2018 doteert Het Nieuwe Instituut conform afspraak met OCW de
ontvangen subsidie voor Architectuur Dichterbij van € 5.500.000 miljoen aan
het daarvoor opgenomen bestemmingsfonds. Tevens worden de in 2018
gedane investeringen volledig gedoteerd aan het bestemmingsreserve.
De afschrijvingslasten 2018 van het educatiepaviljoen én de lasten van
de in 2018 gedane investeringen zijn toegevoegd aan het resultaat voor
winstbestemming.

De overige directe inkomsten zijn in 2018 circa € 17.000 hoger dan vorig
jaar, als gevolg van toegenomen verhuuractiviteiten. De indirecte inkomsten
van € 441.034 zijn ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Dit
zijn de inkomsten uit Het Nieuwe Café. Het Nieuwe Café is onderdeel
van de programmering van Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Café wordt
kostenneutraal geëxploiteerd.

Op basis van de categoriale winst-en-verliesrekening zijn de resultaten van
collectiebeheer, publieksactiviteiten en algemeen beheer verdeeld over de
betreffende onderdelen in het eigen vermogen.

De private middelen goededoelenloterijen zijn in 2018 ruim € 55.000 lager
dan vorig jaar. Het gaat hier om de bijdrage van de BankGiro Loterij, die voor
de periode 2018-2022 per jaar een bedrag van € 200.000 heeft toegezegd.
Deze gelden zijn inzetbaar voor grotere presentaties.
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Begroting 2017-2020
De begroting is onderdeel van de in 2016 opgestelde vierjarige begroting en
het daaraan verbonden Beleidsplan 2017-2020, ingediend bij het Ministerie
van OCW. Het Nieuwe Instituut speelt actief in op actualiteiten binnen de
kaders van het beleidsplan en richt zijn interne jaarlijkse begroting in binnen
de vierjarige begroting.

Het tweede gedeelte is door het Ministerie toegezegd op 28 februari 2019 in
het akkoord van Minister Van Engelshoven op het programmaplan.
Voorziening groot onderhoud en investeringen
Het Nieuwe Instituut maakt gebruik van een meerjarig onderhouds- en
investeringsplan waarin voor 2018 € 182.000 aan uitgaven was gebudgetteerd.
De werkelijke uitgaven in 2018 bedragen bijna € 225.000 (2017: € 15.000).
In 2018 zijn diverse werkzaamheden die in 2017 gepland stonden uitgevoerd,
waaronder de onderhouds- en investeringsuitgaven voor verlichting. Het
Nieuwe Instituut beoordeeld en herijkt jaarlijks het meerjarig onderhouds- en
investeringsplan

Financiële ratio’s
Het instituut is in staat om op korte en lange termijn aan zijn verplichtingen
te voldoen.
In de balanspositie van Het Nieuwe Instituut is het in 2018 ontvangen eerste
deel van de subsidie voor Architectuur Dichterbij in de liquide middelen
duidelijk aanwezig. De current ratio is hierdoor gestegen van 1,67 in 2017 naar
4,15 in 2018. De current ratio is een kengetal dat weergeeft in hoeverre de
organisatie kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen (korter dan 1 jaar).

In 2018 is voor bijna € 300.000 geïnvesteerd, vooral in IT systemen en digitale
tafels in het Study Centre. Het totaal geïnvesteerde bedrag is toegevoegd
aan de bestemmingsreserve. De hieruit afkomstige afschrijvingslasten zullen
de komende jaren onttrokken worden aan de bestemmingsreserve.

De extra subsidie heeft er tevens ervoor gezorgd dat de solvabiliteitsratio van
0,37 in 2017 naar 0,65 in 2018 is gestegen. Dit cijfer geeft aan in hoeverre het
instituut aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en al zijn leningen bij
discontinuatie kan afbetalen.

Rechtszaken en geschillen
Eind 2018 is de huurovereenkomst met de huurder van de Westkop van
het gebouw beëindigd. In deze kwestie is instituut bijgestaan door een
gespecialiseerd advocatenkantoor. Het Nieuwe Instituut heeft geen lopende
rechtszaken.

Om aan te geven in hoeverre het instituut eventuele calamiteiten financieel
op kan vangen wordt de ratio weerstandsvermogen gehanteerd. Deze geeft
inzicht in hoeverre de organisatie meteen in financiële problemen komt bij een
calamiteit. Het weerstandsvermogen van Het Nieuwe Instituut wordt bepaald
op basis van de verhouding eigen vermogen ten opzichte van de baten. Deze
ratio is gestegen van 0,23 in 2017 naar 0,46 in 2018. Gecorrigeerd voor de
ontvangen bijzondere bijdrage van € 5.500.000 voor Architectuur Dichterbij
bedraagt deze ratio in 2018 0,2.
In 2018 zijn de opbrengsten van het instituut voor 89% afkomstig uit reguliere
subsidies van de Nederlandse overheid. Het eigen inkomstenpercentage 2018
is gedaald van 13,86% in 2017 naar 8,23%. Gecorrigeerd in 2018 voor de
€ 5.500.000 Architectuur Dichterbij subsidie is het eigen inkomstenpercentage
12,79%.

Risicobeheersing
Risicobeheersing is een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.
Een goede beheersing van de financiële, operationele en compliance
risico’s is essentieel voor het realiseren van de (strategische) doelstellingen.
Per categorie (financieel, operationeel, compliance) worden de risico’s
geïdentificeerd en worden per risico de mogelijke impact, de risicobereidheid
en de mogelijke mitigerende maatregelen vastgesteld. Gezien de aard van de
organisatie kunnen risico’s niet altijd worden gekwantificeerd.
De inzichten uit de risicobeheersing en de inzet van mitigerende
maatregelen werden in 2018 periodiek besproken binnen de RvB. Dit proces
stelt Het Nieuwe Instituut in staat zijn risico’s binnen de overeengekomen
begrenzing te houden en zo nodig procedures en werkwijzen aan te passen.
Per kwartaal wordt het risicomanagement binnen de auditcommissie
besproken en geactualiseerd, en zo nodig besproken binnen de RvT.

Kasstroom
De kasstroom van het instituut wordt per kwartaal gemonitord. De uitgaven
in planning worden afgestemd op het ritme van de driemaandelijkse
subsidiebetalingen. Uitgaven zijn te allen tijde gebaseerd op een
goedgekeurde (project)begroting.

In 2018 is een interne risicoanalyse uitgevoerd waarvan de uitkomsten zijn
besproken met management, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.
Het risico bewustzijn is vergroot binnen de organisatie en diverse acties zijn
genomen om risico’s verder te verminderen.

In 2018 heeft Het Nieuwe Instituut € 11.000.000 toegekend gekregen door
het ministerie van OCW voor Architectuur Dichterbij, het restauratie- en
digitaliseringsproject dat de komende zes jaar zal worden uitgevoerd. Hiervan
is in 2018 de eerste helft aan subsidiebedrag ontvangen: € 5.500.000.
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Het besluitvormingsproces vanuit de Raad van Bestuur is aangepast en
juridische zaken en financiën zijn betrokken bij de controle op het aangaan
van verplichtingen. Het aanbestedingsproces is aangescherpt en voor
budgethouders zijn belangrijke ‘key performance indicators’ gedefinieerd.

Operationele risico’s
In de uitvoering van activiteiten staat veiligheid centraal: veiligheid van de
medewerkers, bezoekers en de collectie. De teams bedrijfshulpverlening en
collectiehulpverlening zijn op sterkte en de plannen waarin hun activiteiten
worden beschreven zijn in werking. De teams nemen regelmatig deel aan
cursussen. De op- en afbouw van tentoonstellingen wordt onderkend als
een belangrijk veiligheidsrisico. De organisatie hanteert strikte veiligheidsprocedures en werkt met professioneel materiaal en ervaren in- en extern
personeel om deze risico’s te beperken. Diverse afdelingen, waaronder
gebouwbeheer (technisch), HR (skills) en programma (inhoud) zien hierop toe.
In 2018 zijn kwetsbare IT-systemen, met name op het gebied van servers
en dataopslag, vervangen.

Gedurende 2018 is het nieuwe functiehandboek geïntroduceerd, is Het Nieuwe
Instituut van twee salaristabellen naar één salaristabel overgegaan en is een
verbeterde, meer uniforme beoordelingssystematiek tot stand gekomen.
Risicobereidheid
Het instituut beschikt over een substantiële stroom subsidiegelden waar
een grote verantwoordelijkheid aan vast zit. Met deze subsidiegelden neemt
het instituut zo min mogelijk risico’s. De continuïteit is voor een groot deel
afhankelijk van de subsidie vanuit OCW. De huidige planperiode loopt tot en
met 2020. Het Instituut ziet ook voor de daaropvolgende periodes het nut en
noodzaak voor de samenleving en is hierover voortdurend met stakeholders in
gesprek.

Compliance risico’s
Het Nieuwe Instituut is werkgever, publieksinstelling en (vanuit het oogpunt
van financiering) decentrale overheid. In al die gedaanten wordt proactief
de relevante wet- en regelgeving gevolgd. Uitgangspunt is dat wordt voldaan
aan alle vigerende compliance-eisen. Periodiek wordt geïnventariseerd
wat de actuele geldende wet- en regelgeving is, welke wijzigingen op termijn
te verwachten zijn en wat de impact van deze wijzigingen voor het instituut
kan zijn. Interne processen worden waar nodig bijgesteld.

In 2018 is een team samengesteld dat risicomanagement als primair
aandachtspunt heeft. Dit team heeft een risicoanalyse uitgevoerd waarvan de
uitkomsten zijn besproken met management, bestuur en Raad van Toezicht.
Mitigerende maatregelen zijn getroffen en verder risico bewustzijn is vergroot
binnen de organisatie.

In 2018 is het instituut doorgegaan met het verder optimaliseren van
governance procedures, waaronder aanbestedingsbeleid, budgetverantwoordelijkheid en projectmanagement. In dat kader is de inrichting
van de organisatie ook op een paar punten aangepast, teneinde de
verantwoordelijkheden rond corporate governance breed binnen de
organisatie te verankeren.

Financiële risico’s
Het Nieuwe Instituut heeft haar geldverwerkingsprocessen dusdanig ingericht
dat gelden niet zonder diverse controles onrechtmatig de organisatie
uitvloeien.
Financiële verplichtingen 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.
In 2018 zijn de opbrengsten van het instituut voor 89% afkomstig uit reguliere
subsidies van de Nederlandse overheid.
Om beleggingsrisico’s te mitigeren tot een bepaald niveau houdt het instituut
de liquide middelen geheel aan als kasgelden, banktegoeden en deposito’s.
De bij geldinstellingen aangehouden saldi zijn direct opeisbaar, eventueel met
opoffering van rentebaten.
Het Nieuwe Instituut heeft een hypotheek op zijn balans staan. Middels
een rentederivaat is het renterisico afgedekt, waarbij variabele hypotheekrente
is omgeruild voor een vaste rente.
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Organigram

Human resources
Functiehandboek, Functiewaardering en Gesprekscyclus
De afdeling HR heeft in 2018 gewerkt aan de invoering van een nieuw
functiehandboek. Iedere medewerker heeft een functieomschrijving ontvangen
en die zijn samengevoegd in een goedgekeurd Functiehandboek. Aansluitend
zijn de functies opnieuw gewaardeerd en is een nieuwe functiematrix van
kracht geworden. Hiermee wordt voorzien in de behoefte van medewerkers
aan duidelijke kaders en verantwoordelijkheden. Met de invoering van nieuwe
functieprofielen is ook ingezet op een nieuwe gesprekscyclus, gericht op
een vereenvoudiging van de beoordelingssystematiek waarin ‘beoordelen’
is vervangen door ‘evalueren en ontwikkelen’. De nieuwe gesprekscyclus
voorziet in een goede balans tussen aandacht voor resultaten en persoonlijke
ontwikkeling in de vorm van een Persoonlijk Jaarplan.

Raad van Toezicht

Bestuurssecretaris

Raad van bestuur

Erfgoed

Artistiek

Bedrijfsbureau

HR

Finance

Programma

Research

Agentschap

Overzicht medewerkersverloop
Het Nieuwe Instituut werkt met een vaste kern van medewerkers. Vooral bij
kortlopende activiteiten en activiteiten waarvoor specifieke kennis en kunde
is vereist, worden zij ondersteund door een flexibele schil van freelancers.
Het aantal medewerkers is (en daarmee FTE’s) in 2018 toegenomen. Aan het
einde van het jaar waren er 100 medewerkers in dienst.

Business
development

Facilitaire zaken

Commercie en
marketing

ICT

Educatie

Jaap Bakema
Study Centre

Productie

Verloop medewerkers
2018
Medewerkers OT
Medewerkers tijdelijk
Loondienst
Stagiaires
Freelancers
Vrijwilligers
Uitzendkrachten
Payroller café
Totaal flexkrachten
Totaal

Stand per
1/1/2018
65
23
88
3
16
9
3
18
49
137

Uit dienst /
In dienst/
einde opdracht begin opdracht
-6
-7
-13
-15
-11
-8
-2
-18
-54
-67

0
25
25
19
8
0
3
19
49
74

Omzetting
contract
11
-11
0
0
-1
0
0
0
-1
-1

Hospitality

Horeca/
Het Nieuwe Café
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In het laatste kwartaal van 2018 is een begin gemaakt met strategische
personeelsplanning. Een meer gerichte inzet van strategische personeelsplanning moet duidelijk maken welke medewerkers de organisatie nu en
op de middellange termijn nodig heeft, en welke posities tot de strategische
vaste formatie behoren of juist flexibel kunnen worden ingevuld.
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Stand per
31-12-2018
70
30
100
7
12
1
4
19
43
143

Governance Code Cultuur

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

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

Stagiairs
Er is ook in 2018 een actief stagebeleid gevoerd. Per afdeling zijn er
2 stageplaatsen beschikbaar, beide voor minimaal 3 dagen per week
gedurende minimaal 3 maanden. Stagiairs waren actief in de afdelingen
Programma, Productie, Educatie, Erfgoed en Research. In 2018 zijn er
stageplaatsen toegezegd aan 20 nieuwe stagiairs en hebben 16 stagiairs hun
leerperiode afgerond.
Freelancers
Met 16 freelancers zijn in 2018 nieuwe opdrachten gestart, voortgezet of
afgerond. 8 opdrachten liepen dit jaar door naar het jaar 2019. Bij afdeling
Agentschap is in september een freelance medewerker in dienst getreden.

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

Vrijwilligers
In 2018 is het aantal vrijwilligers afgenomen i.v.m. het beëindigen van het
programmaonderdeel The New Haberdashery. Het Nieuwe Instituut kent nog
slechts 1 vrijwilliger op de afdeling Erfgoed.
Verzuimrapportage
Ondanks de aandacht die in 2018 aan verzuim is besteed, eindigde 2018
opnieuw met een verzuimcijfer dat boven het landelijk gemiddelde ligt.
Het gemiddelde verzuimpercentage in 2018 was 5,5% (2017: 5,17%). Er is
een terugkerend patroon te ontdekken in het verloop van het verzuim over
een kalenderjaar. Wel is een verschuiving zichtbaar in de aard van het
ziekteverzuim. Aandacht voor het terugdringen van het ziekteverzuim zal 2019
opnieuw hoog op de agenda staan. De nieuw geïntroduceerde gesprekscyclus
zal naar verwachting bijdragen aan tijdige signalering van een te hoge
werkdruk en dreigend ziekteverzuim.
In 2019 zal de afdeling HR gerichte maatregelen nemen die met RvB,
OR en arbo-arts zijn afgestemd. De ambitie is het verzuimpercentage terug te
dringen tot 4% in 2019. Onderdeel van de aanpak is een preventief medisch
onderzoek (PMO) dat aan alle medewerkers zal worden aangeboden.
Diversiteit
De personeelsbezetting is momenteel divers qua leeftijd, gender, nationaliteit
en culturele achtergrond. Het streven naar inclusiviteit, en daarmee diversiteit,
blijft een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van nieuw te werven personeel.
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
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BERICHT RAAD VAN TOEZICHT

In september jl. heeft de directeur Business & Development na twee jaar
afscheid genomen van Het Nieuwe Instituut. De Raad van Toezicht is
vervolgens een wervingstraject gestart. In december heeft de Raad van
Toezicht Josien Paulides als nieuwe zakelijk directeur benoemd die op 15
maart 2019 is begonnen. Ook is er in december een evaluatiegesprek geweest
met de Algemeen/Artistiek directeur op basis van een 360 graden feedback.
Tot slot wil de Raad van Toezicht haar waardering uitspreken voor de inzet en
betrokkenheid van de gehele organisatie over het afgelopen jaar. De Raad
van Toezicht kijkt uit naar een zowel programmatisch als organisatorisch
dynamisch 2019.

Tijdens het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht bestaande uit vier leden
vijf keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Tijdens deze
bijeenkomsten is onder meer goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2017
en aan de begroting 2019 met het daarbij behorende jaarplan. Ook heeft
de Raad van Toezicht in december een nieuwe zakelijk directeur benoemd.
Een zelfevaluatie van de Raad heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden.
Daarnaast is er in het voorjaar een extra thema Raad van Toezicht
georganiseerd waarbij uitgebreider is stilgestaan bij de inhoudelijke
programmering van Het Nieuwe Instituut ten aanzien van architectuur. Er is
met de verschillende collega’s gesproken, onder meer over de relatie van
architectuur met Erfgoed, Research en het Jaap Bakema Study Centre.
Ook heeft de Raad van Toezicht twee keer met zowel het MT als de OR
over de algemene zaken binnen Het Nieuwe Instituut gesproken op basis van
een terug- en vooruitblik.
In 2018 is er veel aandacht besteed aan het Masterplan Architectuur Dichterbij.
De aanleiding voor dit project zijn de grote conserveringsachterstanden in
de collectie. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap investeert
de komende zes jaar € 11.000.000 in de zichtbaarheid – en daarmee de
restauratie en digitalisering – van de architectuurcollectie die Het Nieuwe
Instituut beheert. Deze financiële ondersteuning wordt ingezet voor twee
hoofddoelstellingen: het verhogen van de fysieke raadpleegbaarheid en het
verbeteren van de toegankelijkheid van de gedigitaliseerde collectie.
In het Masterplan zijn de beoogde doelstellingen en resultaten van het project
beschreven. Alle deelplannen zijn in detail uitgewerkt en met de Raad van
Toezicht besproken. De uitvoering van het plan gaat vanaf 2019 daadwerkelijk
van start.
De auditcommissie heeft ter voorbereiding van de Raad van Toezicht
vergaderingen aanvullend vijfmaal vergaderd met het bestuur en de business
controller. Tijdens deze bijeenkomsten is onder andere gesproken over de
risicoanalyse en daarbij behorende beheersmaatregelen en het nieuw vorm te
geven aanbestedingsbeleid dat begin 2019 geïmplementeerd wordt. Ook is er
aandacht besteed aan de AGV en de invoering van de te nemen maatregelen
binnen Het Nieuwe Instituut. Daarnaast zijn de cijfers van de ‘begroting
2018 versus realisatie 2018’ bij iedere vergadering van de auditcommissie
besproken.
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN
RAAD VAN TOEZICHT

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

In 2018 is de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht
van Het Nieuwe Instituut als volgt:
Raad van Bestuur
GUUS BEUMER
–
Voorzitter Raad van Bestuur, 1 november 2012 – heden
–
Algemeen Directeur- bestuurder
–
Adviesraad Kunst en Publieke ruimte, Maastricht
ADRIANA STRATING
–
Lid Raad van Bestuur, 1 september 2016 – 1 september 2018
–
Directeur-bestuurder Business & Development
–
Voorzitter Stichting Museumpark Rotterdam
–
Lid Regieraad stadsgebied Hoboken
–
Oprichter Multrajectum
–
Associate Partner de Baak
–
Associate Hanya Partners

CASPAR VAN DER WOUDE
–
Lid Raad van Toezicht, 15 juni 2017 – heden
–
Interim lid Remuneratiecommissie, 15 juni 2017 – heden
–
Voorzitter Auditcommissie, 15 juni 2017 – heden
–
Managing Directeur Agile Marketing Agency (hoofdfunctie)
–
Lid RvT Grafisch Lyceum Rotterdam (2014 – heden)
JULIETTE BEKKERING
–
Lid Raad van Toezicht, 1 juli 2017
–
Architect/directeur Bekkering Adams Architecten bv (hoofdfunctie)
–
Hoogleraar Architectural Design and Engineering (hoofdfunctie)
–
Lid adviescommissie Platform Rotterdam (2011 – heden)
JETSE SPREY
–
Lid Raad van Toezicht, 15 juni 2017 – heden
–
Lid Auditcommissie, 15 juni 2017 – heden
–
Advocaat en partner Versteeg Wigman Sprey Advocaten
(hoofdfunctie)
–
Medeoprichter en aandeelhouder EOS.IO Group B.V.
(april 2018 – heden)
–
Voorzitter Stichting Voor Je Buurt (2015 – heden)
–
Voorzitter Stichting M.G.V. (2005 – heden)
–
Voorzitter Stichting Under The Blue Surface There Are Not Many
People That Can Hear You (2003 – heden)
–
Mentor (startup) accelerator Rockstart (2011 – heden)
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Roulatie
De Raad hanteert een rooster van aftreden, als gevolg waarvan de
komende jaren wisselingen zullen optreden.

JAARREKENING

Samenstelling Raad van Toezicht
Naam leden
J. VAN KRANENDONK
C. VAN DER WOUDE
J.D. BEKKERING
J. SPREY
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Aanvang

1e termijn

2e termijn

3e termijn

1-10-2016
15-6-2017
1-7-2017
15-6-2017

1-10-2017
15-6-2018
1-7-2018
15-6-2018

1-10-2018
15-6-2019
1-7-2019
15-6-2019

1-10-2019
15-6-2020
1-7-2020
15-6-2020
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FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER
HET JAAR 2018
Bedragen in euro

BALANS PER 31 DECEMBER
Na resultaatbestemming, bedragen in euro
Baten
ACTIVA

2018

2017

Vaste activa
I
Materiële vaste activa
Totale vaste activa

3.083.463
3.083.463

3.158.037
3.158.037

Vlottende activa
II
Vorderingen
III
Liquide middelen
Totale vlottende activa
TOTALE ACTIVA

1.332.529
7.535.887
8.868.416
11.951.879

904.119
2.363.166
3.267.285
6.425.322

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

Eigen inkomsten
1
Publieksinkomsten binnenland (2+3)
2
Kaartverkoop
3
Overige publieksinkomsten
4
Publieksinkomsten buitenland
5
Totaal Publieksinkomsten (1+4)
6
Sponsorinkomsten
7
Vergoeding coproducent
8
Overige directe inkomsten
9
Totaal overige directe inkomsten (6+7+8)
10
Totaal Directe inkomsten (5+9)

315.774
275.941
39.833
0
315.774
0
0
216.544
216.544
532.318

345.167
260.667
84.500
0
345.167
0
0
267.666
267.666
612.833

250.774
226.465
24.309
0
250.774
0
0
199.436
199.436
450.210

11
12

441.034
11.270

500.000
36.667

435.805
17.737

10.181
31.747
243.471
296.669

50.000
0
300.000
386.667

7.500
16.795
300.216
342.248

1.270.021
0

1.499.500
0

1.228.263
0

14.711.918
5.966.674

8.733.599
5.723.413

8.806.163
5.992.683

591.412
2.653.832
5.500.000
0

571.985
2.438.201
0
0

581.709
2.231.771
0
0

PASSIVA
Eigen vermogen
I
Algemene Reserve
II
Bestemmingsreserves
III a Bestemmingsfonds OCW 2013-2016
III b Bestemmingsfonds OCW 2017-2020
IV a Bestemmingsfonds OCW Collectiebeheer
IV b Bestemmingsfonds OCW Architectuur Dichterbij
Totale eigen vermogen
Voorzieningen
VI
Groot onderhoud gebouwen
VII
Overige voorzieningen
Totale voorzieningen

394.238
1.331.356
425.248
35.613
73.829
5.500.000
7.760.284

436.102
1.166.967
425.248
222.222
165.792
0
2.416.331

598.068
155.847
753.915

617.924
58.000
675.924

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

1.300.000
1.300.000

1.380.000
1.380.000

Kortlopende schulden
IX
Overige verplichtingen
Totale kortlopende schulden < 1 jaar

2.137.680
2.137.680

1.953.067
1.953.067

11.951.879

6.425.322

TOTALE PASSIVA
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13
14
15
16
17
18

Indirecte inkomsten
Private middelen – particulieren incl.
vriendenverenigingen
Private middelen – bedrijven
Private middelen – private fondsen
Private middelen – goede doelenloterijen
Totaal bijdragen uit private middelen
(12+13+14+15)
Totaal eigen inkomsten (10+11+16)
Baten in natura

Subsidies
19
Totaal structureel OCW (20+21+22+23)
20
OCW: Regeling specifiek cultuurbeleid
(publieksactiviteiten)
21
OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting
22
OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer
22a OCW: Erfgoedwet, projectsubsidie
23
OCW: Kaderregeling exploitatiesubsidie
onderzoek en wetenschap
24
Totaal structureel Provincie
25
Totaal structureel Gemeente
26
Totaal structureel publieke subsidie overig
27
Totaal structurele subsidies
(19+24+25+26)
28
Incidentele publieke subsidies
29
Totaal subsidies (27+28)

0
0
716.442
15.428.360

0
100.000
512.500
9.346.099

0
0
52.988
8.859.151

295.460
15.723.820

0
9.346.099

229.367
9.088.518

TOTALE BATEN (17+18+29)

16.993.841

10.845.599

10.316.781
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Lasten en resultaat

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

Lasten
1
Personeelslasten
2
Huisvestingslasten
3
Afschrijvingen
4
Aankopen
5
Overige lasten
TOTALE LASTEN (1+2+3+4+5)

6.337.204
950.532
367.302
0
4.283.579
11.938.617

5.515.324
810.705
498.000
0
3.923.284
10.747.313

5.227.617
806.453
416.004
0
3.530.827
9.980.901

6
7a
7b
7
8

5.055.224
384.178
-95.449
288.729
0

98.286
0
98.286
98.286
0

335.880
92.626
-100.866
-8.240
0

Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Rentebaten
Rentelasten
Saldo rentebaten / -lasten (6+7)
Mutaties aankoopfonds

KASSTROOMOVERZICHT

I

II

III
EXPLOITATIERESULTAAT (6+7+8)

Resultaatbestemming:
Bestemmingsfonds OCW Architectuur Dichterbij
Bestemmingsreserves
Genormaliseerd resultaat
naar:
Bestemmingsfonds OCW Collectiebeheer
Bestemmingsfonds OCW 2017-2020
Algemene Reserve
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5.343.953

0

327.640

-5.500.000
-164.389
-320.436

0
0

0
102.165
429.805

91.963
186.609
41.864
0

0
0
0
0

-165.792
-222.222
-41.791
0
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2018

2017

5.343.953
367.302
77.991
-428.410
184.613
5.545.449

327.640
416.004
130.736
75.974
301.109
1.251.461

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiele vaste activa/gebouw

-292.728

-80.286

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing uit langlopende schulden
Mutatie liquide middelen

-80.000
5.172.721

-80.000
1.091.175

Liquide middelen begin boekjaar
Liquide middelen einde boekjaar
Mutatie liquide middelen

2.363.166
7.535.887
5.172.721

1.271.991
2.363.166
1.091.175

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Afschrijvingen materiele vaste activa
Mutatie voorzieningen
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Subtotaal
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ALGEMENE TOELICHTING

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

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

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

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

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

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke
bepalingen en het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen,
subsidieperiode 2017-2020.

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

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Voor de begroting zijn de bij
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediende en goedgekeurde cijfers gehanteerd. De jaarrekening is opgemaakt op 18 april 2019.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter egalisatie van lasten van groot onderhoud van
gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een
reeks van jaren (2017-2041). De voorziening wordt lineair opgebouwd.
Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze voorziening
gebracht.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen
de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien
van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de
geschatte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde.
De afschrijvingsduur luidt als volgt:
–
de gebouwen over 25 jaar (educatiepaviljoen), 20 jaar (koelmachine
en brandmeldinstallatie) en 10 jaar (interne verbouwingen);
–
de overige materiële vaste activa in 10 jaar (inventarissen) en vijf of
drie jaar (hard- en software).

Jubilea
Voorziening voor toekomstige verplichting. Medewerkers die vijfentwintig
of veertig jaar in dienst zijn, maken bij het bereiken van elk van deze
jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de
contante waarde van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen
Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte
loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers inclusief eventuele (kosten
samenhangende met de) transitievergoeding.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of
restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als
een schattingswijziging verantwoord.
De kosten voor herstel en groot onderhoud worden ten laste van de
voorziening groot onderhoud gebracht welke gebaseerd is op een in 2016
herziende meerjarenplan groot onderhoud.
Buitengebruikgestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
de boekwaarde dan wel de lagere opbrengstwaarde.
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De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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De stichting documenteert het volgende:
–
Documentatie van de algemene hedge-strategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting
aangaande de effectiviteit van deze hedge-relaties.
–
Documentatie van de in het soort hedge-relatie betrokken hedgeinstrumenten en afgedekte posities.

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

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

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

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

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

De resultaatbepaling is als volgt:
–
Op elke balansdatum wordt bepaald of sprake is of is geweest
van ineffectiviteit.
–
Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van
de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest,
is dit een indicatie dat de kostprijs hedge een ineffectief deel bevat.
Het eventuele ineffectieve deel wordt bepaald door middel van de dollar
offset methode.
–
Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve
basis in een verlies resulteert, wordt de ineffectiviteit verwerkt in de
exploitatierekening.
–
Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie
leidt tot een financieel actief of een financiële verplichting, dan worden
de daarmee verbonden nog niet in het resultaat verwerkte winsten of
verliezen verantwoord in de exploitatierekening in dezelfde periode(n) als
waarin het verkregen actief of de aangegane verplichting het resultaat
beïnvloedt.
–
Indien wordt verwacht dat een (deel van een) verlies dat nog niet
in de exploitatierekening is verwerkt, in de toekomst niet met een
tegengestelde winst uit de afgedekte positie wordt gecompenseerd,
dan wordt dit verlies direct in de exploitatierekening opgenomen.

Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een
actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen
ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van
elkaar onafhankelijk zijn.
Derivaten en hedge-accounting
Stichting Het Nieuwe Instituut maakt gebruik van afgeleide financiële
instrumenten, namelijk renteswaps ter afdekking van de gelopen risico’s
betreffende renteschommelingen op de hypothecaire lening. Het beleid van
de stichting is om niet te handelen in financiële instrumenten. De stichting
past kostprijshedge-accounting toe op basis van individuele documentatie per
individuele hedge-relatie.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt
tot de opname van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting,
of indien een verwachte toekomstige transactie betreffende een niet-financieel
actief of een niet-financiële verplichting een bindende overeenkomst wordt
waarvoor kostprijshedge-accounting wordt toegepast, worden de hiermee
samenhangende nog niet in het resultaat verwerkte winsten en verliezen
verantwoord in de exploitatierekening in dezelfde periode(n) als waarin het
verworven actief of de aangegane verplichting het resultaat beïnvloedt. Tot
het moment van verantwoording in de exploitatierekening worden eventueel
gerealiseerde winsten of verliezen van hedge-instrumenten als overlopende
posten op de balans opgenomen.

Baten
Subsidieopbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin het
subsidiebedrag ontvangen is. Niet uitgegeven subsidies worden via de
winstbestemming toegevoegd aan de desbetreffende fondsen in het
eigen vermogen, met uitzondering van niet uitgegeven subsidiebedragen
voor projecten die in afstemming met OCW verantwoord worden in de
overlopende passiva.
Overige bijdragen zijn verwerkt in de periode waarin de activiteiten
waarvoor deze zijn toegezegd, zijn uitgevoerd.

Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:
–

–

Overige inkomsten worden verwerkt in de periode waarop ze
betrekking hebben.

het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend.
Het cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat
nog niet in de exploitatierekening was verwerkt toen er sprake was van
een effectieve hedge wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de
balans verwerkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt.

Personeelsbeloningen
Pensioenen
Het Nieuwe Instituut is aangesloten bij de pensioenregeling van
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dit pensioenfonds is een bedrijfstakpensioenfonds met een toegezegde pensioenregeling (multi-employer
defined benefit-regeling). Gezien het feit dat de pensioenregeling een
multi-employer regeling betreft is de pensioenregeling als een toegezegde
bijdrage (defined contribution-regeling) verantwoord. Uitgangspunt is dat
de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die
periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover
de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt
hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde
premies de verschuldigde premies overtreffen, worden een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake is zal zijn van terugbetaling door
het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds Zorg en Welzijn bedroeg ultimo
2018 97,5% (2017 98,6%).

de hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting.
Indien de afgedekte positieven in de toekomst verwachte transactie
betreft, vindt de verwerking van de hedge- resultaten als volgt plaats:
– Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt
wordt hedge accounting vanaf dat moment stopgezet. Het hiermee
samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in
de periode waarin de hedge effectief was buiten de exploitatierekening
of off-balance was gehouden, blijft afhankelijk van de situatie off-balance
of op de balans.
– Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt
wordt het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het
hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge effectief was
buiten de exploitatierekening of off-balance was gehouden, naar de
exploitatierekening overgebracht.

Lasten
Lasten worden verwerkt in de periode waarop de lasten betrekking hebben.
Eventueel te verwachten verliezen op ‘’overlopende projecten’’ worden
voorzien in de periode waarin de verliezen worden vastgesteld.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Grondslagen bij het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Vanaf 2018 worden de nieuwe investeringsuitgaven op basis van het
hierover genomen bestuursbesluit via de winstbestemming gedoteerd aan
de bestemmingsreserve. Afschrijvingslasten over die investeringen worden
jaarlijks onttrokken aan de bestemmingsreserve. In 2018 zijn de nieuwe
investeringen van € 292.728 toegevoegd aan de bestemmingsreserve en zijn
de afschrijvingslasten 2018 over die investeringen van € 26.174 onttrokken aan
de bestemmingsreserve, samen met de onttrekking van de afschrijvingslasten
educatiepaviljoen ad. € 102.165.

ACTIVA
I. Materiele vaste activa

Gebouw

Stand per 1-01-2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Subtotaal
Af: Subsidies
Boekwaarde per 1-01-2018

Maquettedepot

16.054.511
-5.424.945
10.629.566
-10.059.618
569.948

464.312
-464.312
0
0
0

Educatiepaviljoen

4.054.122
-664.072
3.390.050
-1.500.000
1.890.050

Inventaris Andere vaste
en inrichting
bedrijfsmiddelen

2.574.746
-1.876.707
698.039
0
698.039

58.798
-58.798
0
0
0

Totaal

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

23.206.489
-8.488.835
14.717.655
-11.559.618
3.158.037

VLOTTENDE ACTIVA
II. Vorderingen

Mutaties in 2018
Investeringen
Desinvesteringen aanschafwaarde
Desinvesteringen cum.
afschrijvingen
Afschrijvingen
Totaal
Stand per 31-12-2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Af: Subsidies
Boekwaarde per 31-12-2018

0

0

0

292.728

0

292.728

0

0

0

0

0

0

0
-52.014
-52.014

0
0
0

0
-102.165
-102.165

0
-213.123
79.605

0
0
0

0
-367.302
-74.574

16.054.511
-5.476.959
10.577.552
-10.059.618
517.934

464.312
-464.312
0
0
0

4.054.122
-766.237
3.287.885
-1.500.000
1.787.885

2.867.474
-2.089.830
777.644
0
777.644

58.798
-58.798
0
0
0

23.499.217
-8.856.136
14.643.081
-11.559.618
3.083.463

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

2018

2017

65.823

80.559

Belastingen (BTW)

339.915

172.668

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

54.951
107.325
564.515
0
726.791

55.231
160.948
98.786
33.591
348.556

Te ontvangen subsidies en bijdragen van derden
BankGiro Loterij
Gemeente Eindhoven inzake De Staat van Eindhoven
Subtotaal

200.000
0
200.000

300.000
2.336
302.336

1.332.529

904.119

Debiteuren

TOTAAL VORDERINGEN

De debiteuren bevatten geen significante dubieuze openstaande vorderingen.
De investeringen in het gebouw worden afgeschreven in 25 jaar
(educatiepaviljoen), 20 jaar (koelmachine en brandmeldinstallatie),
respectievelijk 10 jaar (interne verbouwing 2015). Investeringen in de inventaris
worden afgeschreven in 10 jaar en in hard- en software in 5 of 3 jaar.

Te vorderen belastingen zijn als gevolg van de verhoogde activiteiten in het
kader van de Triënnale di Milano en de voorbereidingen van Architectuur
Dichterbij significant hoger ultimo 2018 ten opzichte van vorig jaar.

Het Nieuwe Instituut zal in 2019 een taxateur een beoordeling laten uitvoeren
op de eventuele restwaarde van het gebouw en het educatiepaviljoen.

De nog te ontvangen posten bevat de eindafrekening van ABN AMRO in het
kader van de afwikkeling compensatie van de herbeoordeling derivaten van
circa € 384.000.

Ter egalisatie van lasten van groot onderhoud aan het gebouw is een
voorziening voor groot onderhoud gevormd.
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III. Liquide middelen
Banken
Kassen
Totaal liquide middelen

2018

2017

7.527.835
8.051
7.535.887

2.351.651
11.515
2.363.166

Het resultaat 2018 bestaat voor een significant deel uit de eind 2018 ontvangen
€ 5.500.000 subsidie voor Architectuur Dichterbij. In opdracht van OCW is
hiervoor het Bestemmingsfonds OCW Architectuur Dichterbij gevormd. Op
28 februari 2019 heeft de minister haar officiële akkoord gegeven op het
programmaplan van totaal € 11.000.000 en start daarmee de besteding van
de ontvangen subsidiegelden.
Voor de investering educatiepaviljoen is een bestemmingreserve gevormd.
Jaarlijks valt de afschrijvingslast ad. € 102.165 vrij uit dit deel van de
bestemmingsreserves.

In 2018 heeft Het Nieuwe Instituut € 11.000.000 toegekend gekregen door
het ministerie van OCW voor Architectuur Dichterbij, het restauratie- en
digitaliseringsproject dat de komende zes jaar zal worden uitgevoerd. Hiervan
is in 2018 de eerste helft aan subsidiebedrag ontvangen: € 5.500.000. Dit
is op een aparte bankrekening binnen het Instituut gestort en daarvanuit
zullen betalingen in het kader van Architectuur Dichterbij de komende jaren
plaatsvinden.

In 2018 zijn voor € 292.728 aan investeringen gedaan, met name in
IT-systemen en digitale tafels in het Study Centre. De afschrijvingslasten
van deze investeringen worden de komende jaren in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Deze toekomstige afschrijvingslasten worden gedekt
uit de onttrekkingen bestemmingsreserve.

PASSIVA
Eigen Vermogen
Stand
1-1-2018

I
II

III a
III b
IV a
IV b

Algemene Reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve educatiepaviljoen
Bestemmingsreserve investeringen
Bestemmingsfonds OCW
2013-2016
Bestemmingsfonds OCW
2017-2020
Bestemmingsfonds OCW
Collectiebeheer
Bestemmingsfonds OCW
Architectuur Dichterbij

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
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Resultaat
bestemming

436.102

-41.864

1.166.967
0
425.248

-102.165
266.554
0

Stand
31-12-2018

349.238
1.331.356
1.064.802
266.554
425.248

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

Stand
31-12-2017

Het resultaat voor winstbestemming is in 2018 is verdeeld over het
Bestemmingsfonds OCW Collectiebeheer, het Bestemmingsfonds
OCW 2017-2020 en de Algemene Reserve.

436.102
1.166.967
1.166.967
0
425.248

Voorzieningen
VI. Groot onderhoud

222.222

-186.609

35.613

222.222

165.792

-91.963

73.829

165.792

0

5.500.000

5.500.000

0

2.416.331

5.343.953

7.760.284

2.416.331

Jaarrekening 2018

Stand per 1 januari
Toegevoegd
Besteed
Stand per 31 december

2018

2017

617.924
205.000
-224.856
598.068

428.188
205.000
-15.264
617.924

Op basis van het in 2016 herziene meerjarenplan groot onderhoud is de
dotatie aan de voorziening groot onderhoud bepaald op jaarlijks € 205.000.
In 2018 is conform meerjarenplan onderhoud uitgevoerd wat ten laste van
de voorziening is geboekt.
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VII. Overige voorzieningen
Stand per 1 januari 2017
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Saldo per 31 december 2017
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Saldo per 31 december 2018

Langdurig Zieken

Jubilea

Totaal

117.000
58.000
0
-117.000
58.000
114.392
-41.355
-16.645
114.392

0
0
0
0
0
41.455
0
0
41.455

117.000
58.000
0
-117.000
58.000
155.847
-41.355
-16.645
155.847

ABN AMRO Bank N.V. – hypothecaire lening
In november 2006 is ten behoeve van de nieuwbouw van het educatiepaviljoen
een hypothecaire lening verstrekt voor een bedrag van € 2.500.000. De
bank heeft hiervoor het pandrecht voor het gebouw (Museumpark 25, 35 en
Jongkindstraat 5), evenals de daaraan verbonden roerende zaken verworven.
In dit kader heeft Het Nieuwe Instituut (voorheen NAi) bij de ABN AMRO
Bank N.V. een kredietovereenkomst afgesloten met een variabele rente voor
€ 2.000.000 (einddatum 01 januari 2023). De aflossing voor 2019 ad € 80.000
euro is onder de kortlopende schulden gerubriceerd. De schuld langer dan
vijf jaar bedraagt € 900.000 met een variabele rentevoet.
Het Nieuwe Instituut heeft € 384.000 ontvangen uit de herbeoordeling rentederivaten. Dit bedrag dient voornamelijk ter compensatie van het verleden.
Voor de periode vanaf peildatum 30 december 2016 tot einde looptijd heeft
Het Nieuwe Instituut € 6.500 ontvangen.

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

IX. Kortlopende schulden

Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte
loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid
voor betreffende medewerkers inclusief eventuele (kosten samenhangende
met de) transitievergoeding.
Van de in 2017 gevormde voorziening ten behoeve van verwachtte afvloeiingskosten is circa € 42.000 uitbetaald en circa € 16.000 euro vrijgevallen.

VIII. Langlopende Schulden
ABN AMRO Bank N.V.Hypothecaire lening
Stand per 1 januari
Aflossing verslagjaar
Saldo per 31 december
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2018

2017

1.380.000
-80.000
1.300.000

1.460.000
-80.000
1.380.000

2018

2017

Crediteuren

612.049

450.446

Belastingen (Loonheffing)

137.981

130.257

Pensioenen

12.609

91.927

Nog te besteden subsidies en bijdragen van derden
Vrienden van Het Nieuwe Instituut, activiteiten
Design Trust
Graham Foundation
Gemeente Rotterdam – Rotterdam For Real
Metamorfoze – Koninklijke Bibliotheek
Hivos
Subtotaal

0
0
0
40.000
21.523
13.182
74.704

3.779
4.900
3.200
0
0
0
11.879

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

80.000

80.000

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

413.696
367.826
438.770
1.220.292

353.020
280.050
555.488
1.188.558

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

2.137.680

1.953.067
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Marktverruiming en Internationaal Bezoekers Programma: Het Nieuwe
Instituut ontvangt subsidie in het kader van het internationaal cultuurbeleid
(ICB) € 200.000 per jaar in het kader van het beleidskader internationaal
cultuurbeleid ten behoeve van marktverruiming en € 87.500 per jaar
beschikbaar gesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het
programma Buitenlandse Bezoekers. De in 2017 niet bestede middelen zijn in
2018 besteed plus een gedeelte van de in 2018 ontvangen subsidiebedragen,
resulterend in bovenstaande saldi ultimo 2018. In het Bestuursverslag is
de prestatieverantwoording van het Internationaal Bezoekers Programma
opgenomen.

De nog te besteden subsidie Metamorfoze heeft betrekking op het door
de koninklijke Bibliotheek gecoördineerde programma voor het behoud van
het papieren erfgoed. Met Hivos is vanuit het Thursday Night Live programma
een samenwerking aangegaan waarvoor Het Nieuwe Instituut voor 5 avonden
een bijdrage ontvangt. De van de Gemeente Rotterdam ontvangen subsidie
voor Rotterdam for Real wordt naar verwachting in de eerste 5 maanden van
2019 uitgegeven.

Specificatie overige overlopende passiva

2018

2017

Biennales Venetië
Triennale Milaan
Marktverruiming
Internationaal Bezoekers Programma
Subtotaal ICB

0
200.000
68.279
24.991
293.270

187.521
0
75.179
34.512
297.212

Study Centre
E-Depot
Kindercollectieboek 2018
Subtotaal erfgoed

140.000
0
0
140.000

122.000
90.000
40.000
252.000

Diverse bedragen

5.500

6.276

Subtotaal overig

438.770

555.488

Biënnales Venetië: Het Nieuwe Instituut ontvangt subsidie in het kader
van het internationaal cultuurbeleid (ICB) voor de organisatie van de
Nederlandse presentatie tijdens de tweejaarlijkse architectuurbiënnale in
Venetië. Gedurende de subsidieperiode van 2017-2020 betekent dit een
jaarlijkse subsidie van € 225.000. In 2017 zijn de voorbereidingen voor
de in 2018 gehouden biënnale gestart. In 2018 is de uit 2017 resterende
subsidie van € 187.521 en de in 2018 ontvangen subsidie van € 225.000
volledig uitgegeven.
Triënnale di Milano: Het Nieuwe Instituut heeft in november 2018 een
projectsubsidie ontvangen van € 300.000 voor de voorbereidingskosten in
2018 van de Triënnale di Milano 2019. In 2018 is €100.000 uitgegeven en
in afstemming met OCW is de nog te besteden subsidie opgenomen onder
de overlopende passiva.

114

Het Nieuwe Instituut

Jaarrekening 2018

Study Centre: Vanuit de jaarlijkse erfgoedsubsidie heeft Het Nieuwe Instituut
voor de periode 2017-2019 € 275.000 begroot voor herstructurering en
modernisering van de studiezaal. In 2017 is € 150.000 begroot en in 2018 is
€ 125.000 begroot. In 2017 en 2018 is hiervan respectievelijk circa € 28.000
en € 107.000 uitgegeven. Derhalve resteert voor 2019 nog € 140.000. Dit is
conform voorgaand jaar in afstemming met OCW als overlopende passiva
verantwoord.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Ministerie van OCW
De rechten tot en met 2020 zijn het totaal van de door het Ministerie van
OCW toegezegde structurele subsidies 2017-2020, de toegezegde Erfgoed
subsidies voor 2019, de loon- en prijsbijstellingen 2017 en 2018, het tweede
deel van Architectuur Dichterbij en het toegezegde tweede deel voor
Triennale di Milano.

Toekomstige rechten
BIS 2019-2020
Erfgoed 2019
Projectsubsidie Architectuur Dichterbij
ICB 2019-2020
ICB 2019 Milano
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2019

2020

Totaal

5.966.674
3.133.244
5.500.000
512.500
300.000
15.412.418

5.966.674

11.933.348
3.133.244
5.500.000
1.025.000
300.000
21.891.592

Jaarrekening 2018

512.500
6.479.174

Voor de periode 2017-2020 heeft het ministerie van OCW in het kader van het
Internationaal Cultuurbeleid een projectsubsidie van € 2.050.000 verleend,
waarvan € 350.000 door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het
programma Buitenlandse bezoekers.

De volgende tabel geeft de opbouw van deze rechten weer.

Basisinfrastructuur (BIS)
Loon- en prijsbijstelling 2017
Loon- en prijsbijstelling 2018

2017

2018

2019

2020

Totaal

5.723.413
106.970

5.723.413
106.970
136.291
5.966.674

5.723.413
106.970
136.291
5.966.674

5.723.413
106.970
136.291
5.966.674

22.893.652
427.880
408.873
23.730.405

2.438.201
45.570
58.061
2.541.832

2.438.201
45.570
58.061
2.541.832

2.438.201
45.570
58.061
2.541.832

9.752.804
182.280
174.183
10.109.267

5.830.383
Erfgoed – Collectiebeheer
Loon- en prijsbijstelling 2017
Loon- en prijsbijstelling 2018

2.438.201
45.570
2.483.771

Voor 2019 is een subsidie Erfgoedwet van € 3.133.244 en additioneel eenmalig
het tweede deel van de projectsubsidie van € 5.500.000 voor Architectuur
Dichterbij toegezegd.
Toekomstige rechten tot 1 jaar: € 15.412.418.
Toekomstige rechten tot 2-5 jaar: € 6.479.174.

BankGiro Loterij
Erfgoed – Huisvesting
Loon- en prijsbijstelling 2017
Loon- en prijsbijstelling 2018

571.985
9.724
581.709

ICB – projectsubsidie
Biennales Venetië
Marktverruiming
Internationaal Bezoekers Programma

225.000
200.000
87.500
512.500

Voorbereiding Triennale di Milano
Toegezegde subsidie Triennale di Milano*

571.985
9.724
9.703
591.412

225.000
200.000
87.500
512.500

571.985
9.724
9.703
591.412

225.000
200.000
87.500
512.500

571.985
9.724
9.703
591.412

225.000
200.000
87.500
512.500

300.000
300.000

300.000
300.000

2.287.940
38.896
29.109
2.355.945

Voor de periode 2018-2022 is per jaar een bijdrage van € 200.000 toegezegd.
De bedragen zijn inzetbaar voor grotere presentaties. Het Nieuwe Instituut
ontvangt de jaarlijkse bijdrage in het begin van het daaropvolgende jaar.
Toekomstige rechten tot 1 jaar: € 200.000.
Toekomstige rechten tot 2-5 jaar: € 600.000.

900.000
800.000
350.000
2.050.000

Overige rechten en verplichtingen
Eind 2018 zijn de volgende verplichtingen van toepassing.

300.000
300.000
600.000

Huur- en leaseverplichtingen
5.500.000
5.500.000

Projectsubsidie
Architectuur Dichterbij

5.500.000
5.500.000

* In 2018 heeft de algemeen directeur van het Het Nieuwe Instituut een eenmalige extra
opdracht van het Ministerie van OCW ontvangen om als ‘commissioner’ op te treden voor
de Nederlandse bijdrage aan de Triënnale van Milaan in 2019. Hiervoor is in 2018 € 300.000
ontvangen en is eenzelfde bedrag voor 2019 toegezegd.

11.000.000
11.000.000
Huur museumwoning
Huis Sonneveld
Huur Schiehal A, Open
Maquette Depot
Huur printers en scanners –
diverse looptijden

ingangsdatum
huurcontract

einddatum
huurcontract

tot 1 jaar

2–5 jaar

6–10 jaar

01 01 2000

31 12 2020

1

1

0

01 01 2009

31 12 2028

49.434

197.737

247.171

01 01 2016

01 09 2023

13.108

22.230

0

01 08 2015

n.v.t.

3.685

7.370

0

01 08 2015

n.v.t.

72.972

145.944

0

01 01 2013
18 12 2017

n.v.t.
divers

13.996
17.895

55.983
0

0
0

Toekomstige rechten
Verhuur van werkplek
aan Archiprix
Doorbelasting medewerker
aan Archiprix
Verhuur van boekwinkelruimte
Verhuur vast/flex werkplekken
Workspace

116

Het Nieuwe Instituut

Jaarrekening 2018

117

Het Nieuwe Instituut

Jaarrekening 2018

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING
OVER HET JAAR 2018
Bedragen in euro

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

Tabel 1

Rente- en kasstroomrisico
BATEN

Renterisico is het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen
van een financieel instrument fluctueert als gevolg van wijzigingen in marktrentetarieven.
In 2010 is conform de aangegane verplichting in de financieringsovereenkomst
een Interest Rate Swap (IRS) contract gesloten met als ingangsdatum
1 januari 2011. Dit IRS-contract dekt volledig het renterisico van de stichting
af en vormt daarmee een effectieve hedge en is derhalve geen sprake van
een speculatief karakter. Het contract heeft een looptijd van 25 jaar.
De renteswap is aangegaan voor de periode 1 januari 2011 tot 1 januari 2035
voor een hoofdsom van € 2.000.000. De negatieve marktwaarde (MTM) van
het Interest Rate Swap contract per 31 december 2018 bedraagt
€ 464.262 (2017: € 502.203).
Per 1 januari 2011 is het volledige hypotheekbedrag van € 2.000.000
opgenomen. Op dit hypotheekbedrag is tot en met 2018 € 620.000 afgelost.
(In het boekjaar € 80.000).
Het Nieuwe Instituut heeft € 384.000 ontvangen uit de herbeoordeling rentederivaten. Dit bedrag dient voornamelijk ter compensatie van het verleden.
Voor de periode vanaf peildatum 30 december 2016 tot einde looptijd heeft
Het Nieuwe Instituut € 6.500 ontvangen.

Eigen inkomsten
1
Publieksinkomsten binnenland
(2+3)
2
Kaartverkoop
3
Overige publieksinkomsten
4
Publieksinkomsten buitenland
5
Totaal Publieksinkomsten (1+4)
6
Sponsorinkomsten
7
Vergoeding coproducent
8
Overige directe inkomsten
9
Totaal overige directe
inkomsten (6+7+8)
10
Totaal Directe inkomsten
(5+9)
11
Indirecte inkomsten
12
Private middelen – particulieren incl.
vriendenverenigingen
13
Private middelen – bedrijven
14
Private middelen – private fondsen
15
Private middelen
– goede doelenloterijen
16
Totaal bijdragen uit private
middelen (12+13+14+15)
17
Totaal eigen inkomsten
(10+11+16)
18
Baten in natura
Subsidies
19
Totaal structureel OCW
(20+21+22+23)
20
OCW: Regeling specifiek
cultuurbeleid (publieksactiviteiten)
21
OCW: Erfgoedwet
onderdeel huisvesting
22
OCW: Erfgoedwet
onderdeel collectiebeheer
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Werkelijk
2018

Publieksactiviteiten

Collectiebeheer

Algemeen
beheer

315.774

262.035

53.739

0

275.941
39.833
0
315.774
0
0
216.544
216.544

222.202
39.833
0
262.035
0
0
194.132
194.132

53.739
0
0
53.739
0
0
22.412
22.412

0
0
0
0
0
0
0
0

532.318

456.167

76.151

0

441.034
11.270

441.034
11.270

0
0

0
0

10.181
31.747
243.471

2.500
31.747
243.471

0
0
0

7.681
0
0

296.669

288.988

0

7.681

1.270.021

1.186.189

76.151

7.681

0

0

0

0

14.711.918

5.966.674

8.745.244

0

5.966.674

5.966.674

0

0

591.412

0

591.412

0

2.653.832

0

2.653.832

0

Jaarrekening 2018

22a
23
24
25
26
27
28
29

OCW: Erfgoedwet, projectsubsidie
OCW: Kaderregeling exploitatiesubsidie
onderzoek en wetenschap
Totaal structureel Provincie
Totaal structureel Gemeente
Totaal structureel publieke subsidie
overig
Totaal structurele subsidies
(19+24+25+26)
Incidentele publieke subsidies
Totaal subsidies (27+28)

TOTALE BATEN (17+18+29)

LASTEN EN RESULTAAT

Lasten
1
Personeelslasten
2
Huisvestingslasten
3
Afschrijvingen
4
Aankopen
5
Overige lasten

5.500.000
0

0
0

5.500.000
0

0
0

0
0
716.442

0
0
716.442

0
0
0

0
0
0

15.428.360

6.683.116

8.745.244

0

295.460
15.723.820

254.302
6.937.418

41.158
8.786.402

16.993.841

8.123.607

8.862.553

7.681

Werkelijk
2018

Publieksactiviteiten

Collectiebeheer

Algemeen
beheer

6.337.204
950.532
367.302
0
4.283.579

4.306.619
533.701
210.387
0
3.307.173

1.997.292
416.831
156.915
0
960.154

33.293
0
0
0
16.252

11.938.617

8.357.880

3.5311.192

49.545

6

5.055.224

-234.273

5.331.361

-41.864

384.178
-95.449
288.729
0

258.952
-64.337
194.615
0

125.226
-31.112
94.114
0

0
0
0
0

5.343.953

-39.658

5.425.475

-41.864

7a
7b
7
8

EXPLOITATIERESULTAAT (6+7+8)
Resultaatbestemming:
Bestemmingsfonds OCW Architectuur Dichterbij
Bestemmingsreserves
Genormaliseerd resultaat
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-5.500.000
-164.389
-320.436

0
-146.951
-186.609

Jaarrekening 2018

-5.500.000
-17.438
-91.963

Het Instituut verantwoordt de winst-en-verliesrekening over de drie door
het OCW handboek verantwoording cultuursubsidies voorgeschreven
categorieën ‘Publieksactiviteiten’, ‘Collectiebeheer’ en ‘Algemeen Beheer’.
Opbrengsten en kosten zijn verdeeld over deze categorieën op
de volgende wijze:

0
0

TOTALE LASTEN (1+2+3+4+5)
Saldo uit gewone
bedrijfsvoering
Rentebaten
Rentelasten
Saldo rentebaten / -lasten (6+7)
Mutaties aankoopfonds

TOELICHTING OP DE CATEGORIALE
EXPLOITATIEREKENING

0
0
-41.864

Publieksactiviteiten
Hieronder vallen de afdelingen die met name uit de BIS-gelden worden
gefinancierd: Programma, Business Development, Commercie en Marketing,
Productie, Hospitality, Agentschap, Research en Het Nieuwe Café.
Opbrengsten en kosten van Het Nieuwe Café zijn vrijwel gelijk.
Collectiebeheer
Afdeling Erfgoed met haar primaire taken collectiebeheer, bibliotheek,
Huis Sonneveld en het Open Maquette Depot. Architectuur Dichterbij is
tevens onderdeel van categorie collectiebeheer.
Algemeen Beheer
Het Jaap Bakema Study Center wordt medegefinancierd door de TU Delft.
Het instituut draagt in 2018 vanuit haar algemene middelen bij.
Verdeelsleutel
Alle overige afdelingen van Het Nieuwe Instituut zijn dienstbaar aan zowel
publieksactiviteiten als collectiebeheer. De kosten van de afdelingen Raad van
Bestuur, HR, Finance, Bedrijfsbureau, ICT en Facilitaire zaken zijn op basis
van de verhouding van de reguliere subsidies verdeeld over deze categorieën.
Deze verhouding staat weergegeven in onderstaande tabel. De ICB subsidie
wordt aangewend voor publieksactiviteiten.

Publieksactiviteiten
Basisinfrastructuur (BIS)
ICB – projectsubsidie
Collectiebeheer
Erfgoed – Collectiebeheer
Erfgoed – Huisvesting
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2018

verdeling

5.966.674
512.500
6.479.174

67%

2.541.832
591.412
3.133.244
9.612.418

33%
100%

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE
EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2018

Zie voor de bedragen de tabel opgenomen in de niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen.
De afzonderlijke resultaten uit de verschillende subsidies zijn overeenkomstig
verwerkt in de winstverdeling en zijn toegevoegd aan de betreffende reserves
en fondsen in het eigen vermogen.

Onderstaande tabellen geven inzicht in de opbouw van de baten en lasten,
zowel in vergelijking met vorig jaar als de begroting. De begroting is onderdeel
van de in 2016 opgestelde vierjarige begroting en daaraan verbonden
beleidsplan 2017-2020 ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap. De in 2016 op hoofdlijnen opgestelde begroting voor 2018
wijkt als gevolg van actuele ontwikkelingen op enkele onderdelen af van
de werkelijke cijfers. Jaarlijks speelt Het Nieuwe Instituut binnen het
afgesproken beleid in op de maatschappelijk relevante thema’s binnen
architectuur, design en digitale cultuur. Tijdens de beleidsperiode 2017-2020
wordt op de totale begroting gestuurd.
Tussentijdse afwijkingen ten opzichte van het jaarlijkse budget zijn vooralsnog
geen indicatie voor het Instituut dat niet voldaan wordt aan de met de
subsidieverstrekker afgesproken meer-jaren doelstellingen. Het Nieuwe
Instituut stelt hiervoor jaarlijks een eigen interne begroting op, waarin tevens
rekening wordt gehouden met overlopende posten.

1. Publieksinkomsten binnenland (2+3)

Entreegelden Museum
Entreegelden Huis Sonneveld
Educatie
Rondleidingen en workshops

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

222.202
53.739
36.104
3.729
315.774

260.000
40.667
34.500
10.000
345.167

189.355
37.110
22.526
1.783
250.774

Ten opzichte van vorig jaar heeft het Instituut op alle onderdelen haar publieksinkomsten binnenland zien stijgen. De voornaamste reden hiervoor is de
verhoging van de toegangsprijs voor volwassenen (van € 10 naar € 14) vanaf
maart 2018.
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8. Overige directe inkomsten

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

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

176.961
13.440
6.811
13.313
6.019
216.544

210.000
17.667
5.000
15.000
20.000
267.667

142.929
14.358
6.892
16.380
18.877
199.436

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

19. Totaal structureel OCW (20+21+22+23)
Gedurende de subsidieperiode 2017-2020 zijn door het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de culturele basisinfrastructuur
subsidies (BIS) en Erfgoed subsidies beschikt exclusief mogelijke loon- en
prijsbijstellingen. Het Ministerie bepaald de bijstellingen jaarlijks gedurende
het jaar en indien er gelden beschikbaar zijn, ontvangt Het Nieuwe
Instituut deze in het vierde kwartaal. De ontvangen indexatie van 2018 is
in het exploitatieresultaat verantwoord en in onderstaande tabellen apart
weergegeven.

De overige directe inkomsten zijn in lijn met vorig jaar. Eind 2018 is de
huurovereenkomst met restaurant Entrecote in de Westkop van het gebouw
beëindigd. In 2019 gaat Het Nieuwe Instituut op zoek naar een nieuwe
bestemming.

11. Indirecte inkomsten

Het Nieuwe Café

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

441.034
441.034

500.000
500.000

435.805
435.805

In de jaarlijkse begroting houdt het instituut vanuit voorzichtigheidsbeginsel
geen rekening met deze mogelijk extra subsidiebedragen.

20. OCW: Regeling specifiek cultuurbeleid (publieksactiviteiten)

Het Nieuwe Café is onderdeel van de programmering van het Instituut.
Het Nieuwe Café wordt kosten neutraal geëxploiteerd.

16. Totaal bijdragen uit private middelen (12+13+14+15)

12.
13.

14.
15.
16.

Private middelen – particulieren incl. vriendenverenigingen
Private middelen – bedrijven
Hong Kong Ambassadors of Design Feature Grant
Hivos, Thursday Night
Manifesta13 Foundation
Stichting Swart van Essen
Design Trust Hong Kong
Graham Foundation
BGL leden dag
Private middelen – private fondsen
Goede doelenloterijen: Bank Giro Loterij
Totaal bijdragen uit private middelen (12+13+14+15)
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Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

11.270
10.181
5.413
13.181
1.875
0
4.900
3.200
3.178
31.747
243.471
296.669

36.667
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
386.667

17.737
7.500
0
0
0
2.500
6.752
5.153
2.390
16.795
300.216
342.248

Jaarrekening 2018

Ontvangen subsidie
- Regulier
- Indexatie (Q4)
- ICB publieksactiviteiten

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

5.830.383
136.291
0
5.966.674

5.723.413
0
0
5.723.413

5.723.413
106.970
162.300
5.992.683

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

581.709
9.703
591.412

571.985
0
571.985

571.985
9.724
581.709

21. OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting

Ontvangen subsidie
- Regulier
- Indexatie (Q4)
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22. OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer

28. Incidentele publieke subsidies
Werkelijk
2018

Ontvangen subsidie
- Regulier
- Indexatie (Q4)

2.483.771
58.061
2.541.832
252.000
-140.000
2.653.832

Uit overlopende passiva vorig jaar
Naar overlopende passiva

Begroting
2018

2.438.201
0
2.438.201
0
0
2.438.201

Werkelijk
2017

2.438.201
45.570
2.483.771
0
-252.000
2.231.771

Van de van OCW in 2018 ontvangen subsidiegelden zijn de niet uitgegeven
bedragen verantwoord in de overlopende passiva. De niet in 2017 uitgegeven
subsidiegelden zijn in 2018 toegevoegd aan de subsidiebaten. Zie
‘overlopende passiva’ voor verdere toelichting.

26. Totaal structureel publieke subsidie overig

Ontvangen subsidie
ICB
– Biennales Venetie
– Marktverruiming
– Internationaal Bezoekers Programma
Uit overlopende passiva vorig jaar
– Biennales Venetie
– Marktverruiming
– Internationaal Bezoekers Programma
Totale ICB subsidie
Naar overlopende passiva
– Biennales Venetie
– Marktverruiming
– Internationaal Bezoekers Programma
– ICB publieksactiviteiten

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

225.000
200.000
87.500
512.500

225.000
200.000
87.500
512.500

225.000
200.000
87.500
512.500

187.521
75.179
34.512
809.712

0
0
0
512.500

0
0
0
512.500

0
-68.279
-24.991
0
716.442

0
0
0
0
512.500

-187.521
-75.179
-34.512
-162.300
52.988

Projectsubsidie Tiennale di Milano 2019
Fonds Kwadraat, New Material Award 2018
Mondriaanfonds, Prix de Rome
Koninklijke Bibliotheek, Subsidie Metamorfoze
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Digital Preservations
Hong Kong Ambassade, Automated Landscapes
Mondriaan Fonds, Jonas Staal
London Design Biennale Ltd, Power Plant
Gemeente Nijmegen, Project Data Studio Eindhoven
Netherlands consulaat, Automated Landscapes
Gemeente Eindhoven
Dutch Design Foundation
NCDD (Collectiebeheer)
Mondriaanfonds
Gemeente Rotterdam (Letters to the Mayor)
Stimuleringsfonds Creative Industrie
Consulaat generaal Shenzhen
Consulaat generaal Sao Paulo
Consulaat Milaan
Design Academy
Totaal incidentele publieke subsidies

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

100.000
63.404
51.500
33.408
7.750
5.083
4.500
3.061
3.000
2.000
3.364
0
0
0
18.390
0
0
0
0
0
295.460

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144.836
25.000
15.540
15.000
11.270
6.689
4.900
4.481
826
826
229.367

De incidentele publieke subsidies van circa € 335.000 zijn in 2018 ruim
€ 100.000 hoger dan vorig jaar, met name door de opdracht van de minister
aan de algemeen directeur om als ‘commissioner’ op te treden voor de
Nederlandse bijdrage aan de Triënnale van Milaan.

Van de van OCW in 2018 ontvangen subsidiegelden zijn de niet uitgegeven bedragen
verantwoord in de overlopende passiva. De niet in 2017 uitgegeven subsidiegelden
zijn in 2018 toegevoegd aan de subsidiebaten. Zie ‘overlopende passiva’ voor verdere
toelichting.
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LASTEN

De toename van de personeelslasten ten opzichte van vorig jaar van ruim
€ 1.100.000 (+21%) is het gevolg van het invullen in 2018 van diverse vacatures
uit 2017 en de wijze waarop het instituut in 2018 haar flexibele schil inzichtelijk
heeft gemaakt. In 2017 zat een gedeelte van de personeelslasten inhuur in
de activiteiten lasten verwerkt.

1. Personeelslasten

Realisatie
2018

Personeel en vrijwilligers
€

fte

Begroting
2018
€

De stijging is in lijn der verwachting vanwege de extra opdrachten en
werkzaamheden welke het instituut in 2018 heeft uitgevoerd.

Realisatie
2017

fte

€

fte

2. Huisvestingslasten
Specificatie personeelslasten
1.
Personeelslasten
vast contract
2.
Personeelslasten
tijdelijk contract
3.
Personeelslasten inhuur
Personeelslasten totaal

4.

Overige personeelslasten
Personeelslasten stagiaires
Personeelslasten
totaal (1+2+3)

3.995.948

58,6

3.858.368

58,0

3.645.051

20,2
9,9
88,7

1.265.253
287.984
5.411.605

20,6
4,4
83,0

1.060.837
272.147
4.978.035

16,2
7,3
78,7

374.416
16.828

5,6

103.719
-

0,0

249.582
-

0,0

6.337.204

94,3

5.515.324

83,0

5.227.617

78,7

aantal
0,9
9,0

aantal
3,5
35,0

Groot onderhoud
Energiekosten
Onderhoud
Schoonmaakkosten
OZB en heffingen
Overige huisvestingslasten

Het Nieuwe Instituut

205.000
221.235
138.148
170.820
137.537
77.792
950.532

205.000
240.000
105.000
130.000
45.000
85.705
810.705

205.000
199.582
118.458
155.409
53.194
74.810
806.453

3. Afschrijvingslasten

Werkelijk
2018
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Werkelijk
2017

De huisvestinglasten 2018 bevatten een eenmalige extra WOZ-last van
circa € 60.000 uit 2016, die niet eerder met de Gemeente was vereffend.
Verdere toename ten opzichte van 2017 is toe te schrijven aan stijgende
energietarieven en onderhoudskosten.

aantal
4,2
42,0

Een vrijwilliger vertegenwoordigt 0,1 FTE.

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenkosten
Overige personeelslasten
Personeelslasten inhuur

Begroting
2018

55,2

1.306.726
643.286
5.945.960

Vrijwilligers
5.
Vrijwilligers: fte
6.
Vrijwilligers: personen

Werkelijk
2018

4.278.850
666.590
373.368
374.416
643.980
6.337.204

Jaarrekening 2018

Begroting
2018
3.724.324
580.000
325.000
326.000
560.000
5.515.324

Werkelijk
2017
3.723.718
607.427
339.807
284.518
272.147
5.227.617

Gebouw
Educatiepaviljoen
Inventaris en inrichting

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

52.014
102.165
213.123
367.302

52.000
102.165
343.835
498.000

52.015
102.165
261.824
416.004

Vanaf 2018 wordt het volledige investeringsbedrag gedoteerd aan de
bestemmingsreserve, waarna deze toekomstige afschrijvingskosten
zal dekken. Zie ‘materiële vaste activa’ voor de investeringen en
afschrijvingslasten van 2018.
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Toelichting 2-jaarlijkse ICB-subsidie Biennale Venetië

5. Overige lasten – Kantoorkosten

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

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

66.952
16.776
51.390
64.455
57.127
69.200
16.895
310.652
653.447

66.000
5.000
15.000
35.000
77.500
27.000
18.000
320.000
563.500

38.456
45.753
50.065
70.335
76.014
28.077
13.869
262.316
584.885

2017

2018

Totaal

Ontvangen subsidie
Overlopende passiva

225.000
0
225.000

225.000
187.522
412.522

450.000
187.522
637.522

Personeelslasten (dekking)
Materiele lasten
Overlopende passiva

-21.000
-16.478
-187.522
0

-42.000
-414.934
0
-44.412

-63.000
-431.412
-187.522
-44.412

Biennales Venetië: Het Nieuwe Instituut ontvangt subsidie in het kader
van het internationaal cultuurbeleid (ICB) voor de organisatie van de
Nederlandse presentatie tijdens de tweejaarlijkse Architectuurbiënnale in
Venetië. Gedurende de subsidieperiode van 2017-2020 betekent dit een
jaarlijkse subsidie van € 225.000. In 2017 zijn de voorbereidingen voor de in
2018 gehouden biënnale gestart. In 2018 is de uit 2017 resterende subsidie
van € 187.521 en de in 2018 ontvangen subsidie van € 225.000 volledig
uitgegeven. Research gelden uit de BIS-subsidie zijn ook deels uitgegeven
aan de Biënnale Venetië. Daar de research uitgaven betrekking hebben op de
onderzoekskant van de Biënnale, zijn deze ondergebracht bij de BIS-uitgaven.

In 2018 heeft het Instituut verdere automatiseringswerkzaamheden uitgevoerd.
Eveneens zijn verschillende nieuwe medewerkers aangetrokken waar
werving- en selectiebureaus voor zijn ingezet. Voor aanbestedingen maakt
het Instituut gebruik van een externe expert, met name voor de Europese
aanbestedingstrajecten.

5. Overige lasten – Activiteiten

Erfgoed
Programma
Internationaal / Agentschap *
Commercie & Marketing
Research
Overige projecten
Het Nieuwe Café

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

703.269
1.300.950
769.562
291.128
165.198
57.657
342.368
3.630.132

870.039
936.253
831.550
429.942
70.000
0
214.000
3.351.784

569.132
967.372
485.466
359.642
122.708
4.877
436.745
2.945.942

* In de jaarrekening van 2017 werd ‘Internationaal / Agentschap’ gepresenteerd op de
2 regels ‘Internationaal’ en Beleid & Actualiteit. Het verschil in de jaarrekening 2017 van
€ 8.000 tussen de specificatie en de Overige lasten in de exploitatierekening is in 2018 in
de vergelijkende cijfers gecorrigeerd.

Naast de reguliere gelden zijn de niet bestede middelen uit 2017 in 2018 op
diverse onderdelen ingezet om alle doelstellingen succesvol te realiseren.
Het Nieuwe Café heeft als doelstelling om budgetneutraal te draaien en is
integraal onderdeel van de tentoonstellingen van Instituut.
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BEGROTING 2017–2020

Begroting 2017-2020 / Lasten en resultaat

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

Begroting 2017-2020 Baten

Begroting
2017

Eigen inkomsten
1
Publieksinkomsten binnenland (2+3)
314.500
2
Kaartverkoop
230.000
3
Overige publieksinkomsten
84.500
4
Publieksinkomsten buitenland
0
5
Totaal Publieksinkomsten (1+4)
314.500
6
Sponsorinkomsten
0
7
Vergoeding coproducent
0
8
Overige directe inkomsten
210.000
9
Totaal overige directe inkomsten (6+7+8)
210.000
10
Totaal Directe inkomsten (5+9)
524.500
11
Indirecte inkomsten
500.000
12
Private middelen – particulieren incl. vriendenver.
25.000
13
Private middelen – bedrijven
50.000
14
Private middelen – private fondsen
0
15
Private middelen – goede doelenloterijen
300.000
16
Totaal bijdragen uit private middelen
375.000
(12+13+14+15)
17
Totaal eigen inkomsten (10+11+16)
1.399.500
18
Baten in natura
0
Subsidies
19
Totaal structureel OCW (20+21+22+23)
20
OCW: Regeling specifiek cultuurbeleid
(publieksactiviteiten)
21
OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting
22
OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer
22a OCW: Erfgoedwet, projectsubsidie
23
OCW: Kaderregeling exploitatiesubsidie
onderzoek en wetenschap
24
Totaal structureel Provincie
25
Totaal structureel Gemeente
26
Totaal structureel publieke subsidie overig
27
Totaal structurele subsidies (19+24+25+26)
28
Incidentele publieke subsidies
29
Totaal subsidies (27+28)
TOTALE BATEN (17+18+29)
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8.733.599
5.723.413

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

345.167
260.667
84.500
0
345.167
0
0
267.666
267.666
612.833
500.000
36.667
50.000
0
300.000
386.667

375.833
291.333
84.500
0
375.833
0
0
325.333
325.333
701.167
500.000
48.333
50.000
0
300.000
398.333

406.500
322.000
84.500
0
406.500
0
0
383.000
383.000
789.500
500.000
60.000
50.000
0
300.000
410.000

1.499.500
0

1.599.500
0

1.699.500
0

8.733.599
5.723.413

8.733.599
5.723.413

8.733.599
5.723.413

Lasten
1
Personeelslasten
2
Huisvestingslasten
3
Afschrijvingen
4
Aankopen
5
Overige lasten
TOTALE LASTEN (1+2+3+4+5)

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

5.515.324
810.705
498.000

5.515.324
810.705
498.000

5.515.324
810.705
498.000

5.515.324
810.705
498.000

3.873.284
10.697.313

3.923.284
10.747.313

3.973.284
10.797.313

4.023.284
10.847.313

6

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

98.286

98.286

98.286

98.286

7a
7b
7
8

Rentebaten
Rentelasten
Saldo rentebaten / -lasten
Mutaties aankoopfonds

0
98.286
98.286
0

0
98.286
98.286
0

0
98.286
98.286
0

0
98.286
98.286
0

0

0

0

0

EXPLOITATIERESULTAAT (6+7+8)

Baten
Op een aantal onderdelen wijken de baten in deze vierjaars begroting
momenteel al significant af van de werkelijkheid. Zo is in deze begroting
geen rekening gehouden met de € 11.000.000 erfgoed projectsubsidie voor
Architectuur Dichterbij, welke op basis van het Programmaplan in een periode
van 6 jaar zal worden uitgegeven aan restauratie- en digitalisering van een
deel van de Erfgoedcollectie. Ook de door OCW toegezegde subsidie voor
de Triënnale di Milano 2019 van € 600.000 is destijds niet in de begroting
voorzien. Daarnaast is met de Bank Giroloterij een bijdrage van € 200.000
voor 5 jaar overeengekomen.
Lasten

571.985
2.438.201
0
0

571.985
2.438.201
0
0

571.985
2.438.201
0
0

571.985
2.438.201
0
0

0
0
512.500
9.246.099
150.000
9.396.099

0
100.000
512.500
9.346.099
0
9.346.099

0
50.000
512.500
9.296.099
0
9.296.099

0
0
512.500
9.246.099
0
9.246.099

10.795.599

10.845.599

10.895.599

10.945.599

Jaarrekening 2018

Binnen de totale vierjaars begroting blijft Het Nieuwe Instituut sturen op
het behalen van haar doelstellingen, waarbij continue de actualiteit wordt
opgezocht.
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WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling.

Verantwoording 2018
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Het Nieuwe
Instituut van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

G.J. BEUMER

A.B. STRATING

Directeur-bestuurder

Directeur Business
Development-bestuurder

01/01 – 31/12
1,0
ja

01/01 – 31/08
1,0
ja

131.189
12.314
143.503

101.905
8.200
110.105

189.000

125.827

N.v.t.
143.503

N.v.t.
110.105

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

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

G.J. BEUMER

A.B. STRATING

Directeur-bestuurder

Directeur Business
Development-bestuurder

01/01-31/12
1,0
ja

01/01-31/12
0,9
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

128.891
11.889
140.780

111.468
10.681
122.149

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Totale bezoldiging

181.000
140.780

163.049
122.149

Functiegegevens

De WNT is van toepassing op Stichting Het Nieuwe Instituut. Het bezoldigingsmaximum in 2018 is voor Het Nieuwe Instituut € 189.000, in 2017 was dat
€ 181.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar
rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden
van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur
van het dienstverband.
Het instituut heeft een Raad van Toezicht. Besluiten worden genomen door
de Raad van Bestuur of in voorkomend geval door de algemeen directeur.
Het Nieuwe Instituut werd in 2018 tot 1 september geleid door een Raad van
Bestuur, bestaande uit de algemeen directeur en de directeur Business &
Development. Na het vertrek van de directeur Business & Development kende
het Instituut één algemeen directeur-bestuurder. Medio maart 2019 heeft het
instituut weer een Raad van Bestuur, met naast de algemeen directeur ook
een zakelijk directeur.
In 2018 kwam het managementteam tweewekelijks bijeen. Dit team bestaat uit
de managers van de afdelingen Erfgoed, Programma, Business Development,
Commercie & Marketing, Research, Agentschap HR en Financiën.

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2017
bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met
of zonder dienstbetrekking

Aan het einde van haar dienstverband is 180 uur aan vakantiedagen uitbetaald
aan mevrouw Strating. Deze is als onderdeel van de totale bezoldiging 2018
verantwoord.

A.B. STRATING

bedragen x € 1

Toezichthoudende topfunctionarissen
Functiegegevens
J. VAN
KRANENDONK

bedragen x € 1

Functiegegevens

Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

C. VAN DER
WOUDE

J.D.
BEKKERING

Lid

01/01 – 31/12

Lid

01/01 – 31/12

J. SPREY
Lid

01/01 – 31/12

3.400

3.450

1.650

2.850

28.350

18.900

18.900

18.900

Directeur Business
Development-bestuurder

Functie bij beëindiging dienstverband
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

1,0
2018

Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

72.717

Individueel toepasselijk maximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2018

75.000
N.v.t.
72.717
72.717

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige
functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven
het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

J. VAN
KRANENDONK

C. VAN DER
WOUDE

J.D.
BEKKERING

J. SPREY

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

01/01 – 31/12

15/06 – 31/12

01/07 – 31/12

01/01 – 31/12

3.200

1.350

450

900

27.150

9.918

5.611

12.127

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

Gegevens 2017
bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
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N.v.t.
N.v.t.

ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR

OVERIGE GEGEVENS

Was getekend,

138

De heer G.J. Beumer

Mevrouw C.J.P Paulides

Algemeen Directeur-Bestuurder

Zakelijk Directeur-Bestuurder

Plaats

Plaats

Datum

Het Nieuwe Instituut
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Datum
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WINSTBESTEMMING

VERKLARING RAAD VAN TOEZICHT
HET NIEUWE INSTITUUT 2018

Exploitatiesaldo
Het exploitatiesaldo 2018 bedraagt € 5.343.953 voor dotaties onttrekkingen,
waarna het resultaat ten behoeve van de winstbestemming negatief
€ 320.436 bedraagt.

De Raad van Toezicht van Stichting Het Nieuwe Instituut verklaart hierbij
kennis genomen te hebben van de Jaarrekening, het Bestuursverslag en
de Accountantsverklaring over het jaar 2018, en deze stukken te hebben
goedgekeurd.

De dotaties en onttrekkingen bestaan uit:
–
Dotatie vooruit ontvangen eerste deel van de erfgoed projectsubsidie
voor Architectuur Dichterbij ad. € 5.500.000;
–
Dotatie van de totale investeringen gedaan in 2018 ad. € 292.728;
–
Onttrekking afschrijvingslast educatiepaviljoen. Deze is direct
ten laste gebracht van de bestemmingsreserve ad. € 102.165;
–
Onttrekking afschrijvingslast investeringen 2018. Deze is direct
ten laste gebracht van de bestemmingsreserve ad. € 26.174;

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

Was getekend,

Mevrouw Judith van Kranendonk (voorzitter)

Het resulterende saldo is overeenkomstig de categoriale winst-en-verliesrekening verdeeld over het eigen vermogen op de volgende wijze:

Plaats
Resultaatverdeling
EXPLOITATIERESULTAAT (6+7+8)
Dotaties:
Bestemmingsfonds OCW Architectuur Dichterbij
Bestemmingsreserves – investeringen
Onttrekkingen:
Bestemmingsreserves – educatiepaviljoen
Bestemmingsreserves – investeringen
Resultaat voor winstbestemming
Bestemmingsfonds OCW Collectiebeheer
Bestemmingsfonds OCW 2017-2020
Algemene Reserve
Resultaat winstverdeling
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2018

2017

5.343.953

327.640

-5.500.000
-292.728

0
0

102.165
26.174
-320.436
91.963
186.609
41.864
0

102.165
0
429.805
-165.592
-222.222
-41.791
0
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ACCOUNTANTSVERKLARING
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PRIX DE ROME ARCHITECTUUR
De presentatie van de finalisten van
de oudste Nederlandse prijs voor
architecten jonger dan 35 jaar. Sinds
2012 wordt de prijs georganiseerd
en gefinancierd door het Mondriaan
Fonds. De vier genomineerden,
Alessandra Covini, Katarzyna Nowak,
Bram van Kaathoven en Rademacher
de Vries bogen zich over een
fictieve opdracht, toegespitst op het
Sixhavengebied in Amsterdam.

148

149

HABITAT:
EXPANDING ARCHITECTURE

Habitat: Expanding Architecture,
onderdeel van het Total Space
programma, belichtte een van de
eerste momenten waarop ecologisch
denken in architectuurdiscussies werd
geïntroduceerd: het tiende CIAMcongres van 1956 in Dubrovnik.

150

151

WORK, BODY, LEISURE
Het Nieuwe Instituut, verantwoordelijk
voor de invulling van het Nederlandse
Paviljoen tijdens La Biennale di Venezia
in 2018, presenteerde WORK, BODY,
LEISURE, een onderzoek met bijdragen
van architecten, kunstenaars, ontwerpers,
historici, musici, theoretici en instellingen.
Vanaf 21 december 2018 was WORK,
BODY, LEISURE te zien bij Het Nieuwe
Instituut in Rotterdam.

152

153

Met WORK, BODY, LEISURE werden
niet alleen veranderende ideeën over
het menselijk lichaam verkend, maar
ook de ruimtelijke configuraties en
leefomstandigheden die het resultaat zijn
van actuele veranderingen op het terrein
van arbeidsethos en arbeidscondities.
Tegen de achtergrond van opkomende
automatiseringstechnologieën, wilde
het project nieuwe vormen van creativiteit
en betrokkenheid aanmoedigen.
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BURN-OUT BLOW-OUT
Burn-Out Blow-Out, de officieuze,
‘soft’ opening van WORK BODY
LEISURE in Rotterdam, was een
avond vol performances, waarin het
thema BURN-OUT werd verkend in
samenwerking met Cen Giz (MONO),
Schueller de Waal en de fellows van
Het Nieuwe Instituut.

158

159

LETTERS TO THE MAYOR
Letters to the Mayor – Rotterdam is
een initiatief dat in 2014 in New York in
het leven is geroepen door Storefront
for Art and Architecture. Lokale en
internationale architecten werden
uitgenodigd om een brief te schrijven
aan burgemeester Aboutaleb van
Rotterdam.

160

161

NEW MATERIAL AWARD
De New Material Award introduceert
de ontwerpen van de toekomst tijdens
Dutch Design Week in Eindhoven.
De tweejaarlijkse prijs stimuleert
beeldend kunstenaars, vormgevers,
modeontwerpers en architecten om
nieuwe materialen en innovatieve
technieken toe te passen, die
bijdragen aan een betere en duurzame
samenleving. De New Material Award
is een samenwerking tussen
Stichting DOEN, Fonds Kwadraat en
Het Nieuwe Instituut.

162
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FAMILIE FEST

Tijdens de schoolvakanties biedt
FamilieFest een festival dat families
de hele dag als VIP’s ontvangt en
laat deelnemen aan workshops en
activiteiten. Elk festival heeft een
eigen thema, maar (toekomstgericht)
ontwerpen staat altijd centraal.

164

165

HUIS IN VERANDERING
Programma rond museumwoning
Huis Sonneveld voor leerlingen in
het primair en voortgezet onderwijs.
In een rondleiding ontdekken leerlingen
de voor die tijd hypermoderne snufjes
van het huis en bedenken ze hoe
Huis Sonneveld vandaag de dag een
huis voor de toekomst zou kunnen zijn.
In de aansluitende workshop geven
ze vorm aan hun eigen ideeën.

166

167

CANTEEN CURRICULUM

Het project Canteen Curriculum,
te zien op de Salone del Mobile in
Milaan in 2018, ging van start met een
gemeenschappelijke manifestatie rond
ontwerponderwijs. De gesprekken
en conclusies van het project worden
gebruikt voor nieuwe samenwerkingen
of projecten in aanloop naar het
programma Neuhaus in 2019.

168
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DATASTUDIO INTERNATIONAAL

SCREEN SPACES

Programmamanager Linda
Vlassenrood gaf lezingen over
de conclusies van het programma
DATAstudio op internationale
conferenties, summits en festivals
over de smart, open city en data,
in onder andere São Paulo, Toronto,
Porto en Berlijn.

Screen Spaces, a geography of moving
image bestond uit een tentoonstelling en
een lezingenprogramma in New York,
in het kader van het project For the
Record, een meerjarig onderzoek naar
de politiek van hedendaagse
videocultuur.

170
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CHROMATIC DINNER

STUDIO VISITS

In het kader van de ontwikkeling
van Neuhaus werd het ontwerpnetwerk uitgenodigd in de tuin van
Huis Sonneveld voor een diner
gepresenteerd door kunstenaar
Martin Butler en de veganistische
chef Alexander Gershberg, waarbij
de ervaring van voedsel door andere
zintuigen dan smaak centraal stond.

Studio Visits is een serie avonden
in het teken van de hedendaagse
architectuurpraktijk, haar uitdagingen
en mogelijkheden. Professionals,
studenten en andere geïnteresseerden
konden een kijkje nemen op de
werkvloer bij MVRDV, Lillith Ronner
van Hooijdonk, Casanova+Hernandez,
LOLA Landscape Architects en
Powerhouse Company.

172

173

Fotoverantwoording

Atocgraphy
p. 159

Gert-Jan van Rooij
p. 162 kl, 163

Boudewijn Bolleman
p. 162 zw

Denise Sardo
p. 170 onder

Frank Bruggeman
p. 8, 9

Daria Scagliola
p. 152, 153, 154

Jenna Dallwitz
p. 170 zw, boven

Johannes Schwartz
p. 10, 12 kl, 13 kl, 14, 16 kl, 17, 18,
19, 20 kl, 22, 23 kl, 26 kl, 28 kl,
29 kl, 30 kl, 31 kl, 32 kl, 35, 36,
148, 149, 150, 151, 155, 156, 157,
158, 174

Christopher A. Dominic
p. 20 zw, 172 zw
Donghwan Kam
p. 168, 169
Travis Emery
p. 171 boven

Lotte Stekelenburg
p. 24, 25
Wai Ming Ng
p. 21 onder

Fred Ernst
p. 164 zw
Andrea Giambelli
p. 170 zw, onder
Aad Hoogendoorn
p. 5, 6, 7, 11 zw, 12 zw, 13 zw, 16 zw,
23 zw, 26 zw, 28 zw, 29 zw, 30 zw,
31 zw, 34, 147, 151 zw, 173
Matthijs Immink
p. 15
Daniel Kulka
p. 171 onder
Marwan Magroun
p. 164, 165, 166, 167
Petra van der Ree
p. 21 boven, 32 zw, 160, 161 kl,
172 kl

174

175

Het Nieuwe Instituut

Jaarverslag 2018

Het Nieuwe Instituut
Het Nieuwe Instituut is een Stichting met ANBI-status. Als landelijke
BIS-instelling ondersteunt het instituut de ontwerpsectoren in Nederland.
Het doet dat in verschillende gedaanten: als Museum voor Architectuur,
Design en Digitale Cultuur, als Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en
Stedenbouw, en als Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur.
Binnen de kaders van de opdracht van het ministerie van OCW ontplooit
het instituut activiteiten die bijdragen aan de belangrijke economische en
maatschappelijke meerwaarde van architectuur, design en digitale cultuur.
Daarmee sluit het aan bij het overheidsbeleid rond de creatieve industrie in
Nederland.
Het Nieuwe instituut richt zich op de kernbegrippen ontwerp en innovatie, met
bijzondere aandacht voor sectoroverstijgende samenwerking. Aan de hand
van actuele ontwikkelingen beoogt het instituut met zijn activiteiten zowel
de waardering voor de cultuur-maatschappelijke betekenis van architectuur,
vormgeving en digitale cultuur te verhogen, als ook de wisselwerking
tussen deze disciplines te versterken. Door middel van onderzoek en
presentaties modereert, stimuleert en faciliteert het de ontwikkeling in de
professionele gemeenschap, terwijl tegelijk de publieke waardering wordt
verbreed en verdiept. Zijn activiteiten situeert het instituut in diverse regio’s
en in de standplaats Rotterdam. In het kader van culturele diplomatie
vervult het bovendien internationale opdrachten: van de deelname aan
gezaghebbende Biënnales en Triënnales tot de organisatie van internationale
bezoekersprogramma’s.
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
Programma 2018
Tentoonstellingen
Finders Keepers. The Life of
Things
The Other Architect
Archief Interpretaties
Letters to the Mayor
Dissident Gardens
The Human Insect
Steve Bannon: A Propaganda
Retrospective by Jonas Staal
Speculatief Design Archief
Prix de Rome Architectuur 2018
Habitat: Expanding Architecture
WORK, BODY, LEISURE
Discreet Violence
Ruimtelijk ontwerp Studio Sabine
Marcelis
Thursday Night Live!
44 avonden met 162 lezingen,
performances en workshops en
17 pop-in expo’s, waaronder
een feestelijke opening van
nieuwe tentoonstellingen,
Midsummer Thursday Night Live!
en een speciaal programma
rondom het thema Burn-Out.
Pop-in expo
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A Tale of a Tube
Cute 7

The Eyeslicer
Tools for Progress
A Grand Mountain Scene
Gear Up
Eduard Böhtlingk
De Nieuwe Tuin
De geometrische tuinen van
Sorensen
Building for Diversity
Kunstbende
Institute of Patent Infringement
Wendingen 100 jaar
Futureland
Ongesigneerd
Tim ter Wal
Thursday Night Workshop
Charlotte Kan – Bloesem
Borduren
Shailoh Philips – Critical Making
De Onkruidenier –
Onkruidproeverij
Samantha Thole – Transformer
Talisman
Maarten Bel – Hoe kom je op
een idee?
Amenti Moveant – Dancing
through Layers
Anja Groten en Heerko van der
Kooij – Control the
Controllers
Arna Mački ć – Engaging with
Inclusive Architecture
Jeanne van Heeswijk –
Radicalizing the Local
Charlotte Kan – Lichtgevoelig
verven op textiel

Oksana Savchuk – Trip Down
Memory Lane
Yophi Ignacia – Love Letter to
Your Outfit
Marjan van Aubel – Power Plant
Workshop
Muurschilderingen
Christie van der Haak –
Wandtapijten
Iwan Smit – Het landschap in
de tuin
Ingrid Bittar | Britta – Fasciation
Jan Rothuizen
Educatie: Informeel leren
(activiteiten voor families)
Familie-expeditie voor
ontdekkingsreizigers
Familie-expeditie: Archief voor
de toekomst
Maakdek: Power to the Wild!
Maakdek: Pruts! Ontwerpen
zonder plan
FamilieFest: Hoi, ik ben een lijn
en jij bent een ontwerper
FamilieFest: Duik in de tuin
Workshops: Handlettering,
Straatjutten, Maak je eigen
muziekinstrument, Red de
mattenklopper, Tekendingen,
De stoelenverzameling,
Portret in spullen, Hoi, jij
bent een ontwerper

Educatie: Formeel leren
(activiteiten voor scholen)
Twee docentenmiddagen
(waarvan een i.s.m.
De Kunsthal en Museum
Boijmans Van Beuningen)
En 269 activiteiten voor het
primair, voortgezet en hoger
onderwijs en buitenschoolse
opvang, bestaande
uit op maat gemaakte
activiteiten, groepsbezoeken
en onderstaande
onderwijsprogramma’s:
Huis in verandering
StartUp
Ontwerp mee aan de toekomst
Hoi, ik ben een archief
Huis Sonneveld
Lattenstoel Marcel Breuer
Lezing kunsthistoricus Tim
Benton over restauratie
Eileen Gray’s Villa E-1027
Rondleidingen tijdens Open
Monumentendag
Rondleidingen tijdens Dag van
de Architectuur
Open Monumentendag
Audiotour voor volwassenen
Audiotour voor kinderen: Logeren
bij Leonard

Agentschap
New Material Award: tijdens
Dutch Design Week in
Eindhoven
Powerplant: Nederlandse
bijdrage London Design
Biennale
Canteen Curriculum bij Salone
del Mobile
International Clinic in Het Nieuwe
Instituut en tijdens Dutch
Design Week
Chromatic Dinner
Young Promising Architects in
Antwerpen, in samenwerking
met Vlaams
Architectuurinstituut
en de Nederlandse
Ambassade in Brussel
Lezingen Datastudio o.a. in Sao
Paulo, Toronto, Porto, Berlijn
en Milaan
Internationaal Bezoekers
programma: ontvangst
van 138 professionals uit het
buitenland
Research
Burn-Out: Fellows programma
WORK, BODY, LEISURE:
Nederlands paviljoen
Biennale Architettura 2018
Automated Landscapes bij Art
Basel Hong Kong
Automated Landscapes: The
Countryside
Tour
9

Fieldtrip: Data Center Tour
Seminar Automated Landscapes:
Data Centers
Automated Environments,
Feminist Futures in
samenwerking met Royal
Academy of Arts, London
Island.eu Lab
Infocosm.ru Lab
Seminar From Malevich to
Telegram
For the Record: Screen Spaces,
op verschillende locaties in
New York
Critical Making session: Smart
Contracts
Architecture and Representation:
serie lezingen in samen
werking met e-flux
Architecture en The Berlage
Studio Visit
Powerhouse Company
LOLA Landscape Architects
Casanova + Hernandez
Architects
Lilith Ronner van Hooijdonk
MVRDV
Relatiebeheer
Eenmalige activiteiten exclusief
voor Members, Vrienden en/of
leden van het Heritage Network:
Preview nieuwe tentoonstellingen
Cocktail Night
Meeting with the Members

Dwars door het archief:
Historische interieurs
Dwars door het archief: Naar
school!
Dwars door het archief:
Structuralistische tekeningen
Museumpark Vriendendag
met Kunsthal, Boijmans Van
Beuningen,
Het Natuurhistorisch
en Chabot Museum
Rondleiding Rijksmuseum
afdeling 20e eeuw
Architectuurbezoek: Woonhuis
Pieters in Rhoon
Twee bijeenkomsten Heritage
Network

The New Haberdashery
Workshops
Visible Mending
Creatief met kurkleer
Etui maken
Sashiko en Boro stitching
Visible Mending
Pleating
Overige activiteiten
Museumnacht010
Dag van de Architectuur
Rotterdamse Architectuur Maand
Art Rotterdam Week

Jaap Bakema Study Centre
Conferentie The Irritant Principle
of Renewal: 100 jaar Aldo &
Hannie van Eyck
Seminar Encounters in the
Museum
Lezing Deconstructing
Symposium Happy Senior Living
Schokbeton expert meeting
Seminar Queering Architecture:
Non-Compliant Bodies
Het Nieuwe Instituut
Jaarverslag 2018
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam
www.hetnieuweinstituut.nl
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