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De missie… Het Nieuwe Instituut 
beoogt, aan de hand van actuele 
ontwikkelingen, met zijn activiteiten 
zowel de publieke waardering 
voor de cultuur-maatschappelijke 
betekenis van architectuur, 
vormgeving en digitale cultuur te 
verhogen, als ook de wisselwerking 
tussen deze disciplines te 
versterken.
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De visie… Het Nieuwe Instituut 
wil, in een periode die wordt 
gekenmerkt door radicale 
veranderingen, het actuele gesprek 
over architectuur, design en  
digitale cultuur door middel 
van onderzoek en presentaties 
stimuleren, ondersteunen en 
faciliteren in de breedste zin van 
het woord.



3 Beleidsplan 2017–2020  Het Nieuwe Instituut 

Het profiel… Het Nieuwe Instituut 
is een ondersteunende instelling 
met sectorale taken. Het opereert 
in het werkgebied van de 
creatieve industrie, en doet dat als 
Rijksarchief voor de Nederlandse 
Architectuur en Stedenbouw,  
als Museum voor Architectuur, 
Design en Digitale Cultuur en  
als Agentschap voor Architectuur, 
Design en Digitale Cultuur. 
Research & Development vormt  
de verbinding tussen deze rollen. 
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VOORAF

Op 19 mei 2016 verscheen het vooradvies van de 
Raad voor Cultuur in reactie op het Beleidsplan 
2017–2020 van Het Nieuwe Instituut. De toonzetting 
en slotsom van het advies waren ronduit kritisch. 
Weliswaar onderkende de Raad voor Cultuur een 
aansprekende visie, maar de uitwerking was naar zijn 
oordeel weinig overtuigend en onvoldoende concreet. 
Ook wenste de Raad meer informatie te krijgen 
over de genomen maatregelen op het gebied van 
Governance (in reactie op de discussie die in 2015 
ontstond) en vroeg hij om explicitering van de interne- 
en externe kwaliteitsbewaking. Er waren vragen over 
educatie en over de publieksambities van het instituut 
versus de prestatie-eisen van het ministerie van 
OCW. Tot besluit plaatste de Raad een kanttekening 
bij de gepresenteerde begroting. Daarin was voor 
de erfgoedtaak van het instituut een additionele 
aanvraag van €10.000.000 verwerkt. Het ministerie 
van OCW had het instituut verzocht de geregistreerde 
achterstand in de collectie – die al ten tijde van de 
juridische voorganger het NAi werd geconstateerd – 
in de huidige aanvraag te adresseren, maar volgens 
de Raad was dat in de begroting niet op zijn plaats.
 Zowel in zijn vooradvies als in het definitieve 
advies bood de Raad voor Cultuur het instituut 
vervolgens de mogelijkheid een aangepast 
beleidsplan in te dienen. Dat stuk diende, naast een 
uitwerking van de aansprekende visie, een nadere 
toelichting te geven op bovengenoemde punten.

Het Nieuwe Instituut dankt het ministerie van OCW en 
de Raad voor Cultuur voor de geboden mogelijkheid. 
De geconstateerde omissies en tekortkomingen 
zijn de afgelopen maanden uitvoerig besproken, 
zowel intern als met verschillende partijen buiten 
het instituut. Het definitieve advies van de Raad 
voor Cultuur en de uitkomsten van het informele 
overleg fungeerden als leidraad voor dit aangepaste 
Beleidsplan 2017–2020. 

Het Nieuwe Instituut […] is 
developing new ways of exhibiting 
design, architecture and technology.
[…] Until recently, architecture 
museums tended to focus on 
that discipline, while their design 
equivalents concentrated on 
industrial design, and technology 
was generally neglected. […] So far 
most of the curatorial experiments 
have focused on contemporary 
developments. Het Nieuwe Instituut 
explores them too. One of its current 
shows, Plastic, running through  
April 6, uses a 3-D movie to describe 
plastic’s resurgence in 3-D printing 
and other digital manufacturing 
systems. But it is also testing 
new approaches to design and 
architectural history. In 1:1 Period 
Rooms, which opened on Sunday 
and runs through April 6, 
the architect and artist Andreas 
Angelidakis investigates the 
Dutch fascination with the use of 
reconstructed historic rooms as 
museum sets. […] Ms. Blaisse’s 
installation at the Sonneveld House 
is equally revelatory. […]

Alice Rawsthorn, The New York Times,  
3 februari 2015
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PROFIEL VAN 
HET NIEUWE INSTITUUT

Interventie op gevel, door Mevis & Van Deursen
Foto: Johannes Schwartz
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Het Nieuwe Instituut is verzocht meer expliciet in te 
gaan op de achterliggende drijfveren uit het verleden 
én op de toekomstige werkwijze. Aan de hand van 
een terugblik verschaft dit aangepaste beleidsplan 
de lezer inzicht in de lessen die het instituut uit zijn 
korte geschiedenis heeft getrokken. En vervolgens 
geeft het aan hoe inzichten en ervaringen bijdragen 
aan een nader aangescherpt en geconcretiseerd 
programma voor de komende jaren. 

Terugblik

Met uitzondering van EYE is er in Nederland – en 
wellicht zelfs internationaal – geen andere instelling 
met een soortgelijke cultuur-maatschappelijke 
opdracht als Het Nieuwe Instituut. En weinig 
andere organisaties beschikken over een zo 
breed instrumentarium – van een bibliotheek met 
studiezaal tot biënnales en van een archief tot 
tentoonstellingsruimtes – om uitvoering aan hun 
opdracht te geven. Het Nieuwe Instituut is in dat 
opzicht werkelijk een nieuw instituut. 

Het Beleidsplan 2013–2016 stond uitvoerig stil bij 
het potentieel en het geboden instrumentarium. 
Dat resulteerde in enkele sturende uitgangspun-
ten, die ook de komende periode van belang zijn: 

 — Een ondersteunende instelling met sectorale 
taken heeft een meervoudige opdracht en 
betekenis en kan in meerdere gedaantes en  
op meerdere plekken opereren; 

 — Het instituut handhaaft alle (publieke) functies 
die door de juridische voorganger op deze 
locatie zijn geïnitieerd, waaronder een tentoon-
stellingsprogramma en archiefpresentaties  
in de verschillende zalen, een studiecentrum, 
een bibliotheek, een educatieruimte, een  
auditorium en een horecafunctie;

 — Het instituut wenst als culturele instelling  
in de BIS uitdrukkelijk genetwerkt te opere-
ren. Het instituut wil een partner, culturele 
opdracht gever en een schakel zijn;

 — Het instituut kiest een integrale benadering van 
de disciplines architectuur, design en digitale 
cultuur, maar erkent dat elke discipline een 
eigen historisch gegroeid kader en een speci-
fieke werkwijze heeft ontwikkeld. Het instituut 
hanteert daarom een en/en strategie. Op basis 
van een cultuur-maatschappelijk perspectief 

en het vraagstuk van innovatie wordt zowel 
aandacht gegeven aan actuele cross-overs als 
aan de specificiteit van de disciplines;

 — De wereld en daarmee ook de ontwerpdis-
ciplines zijn aan radicale transitievragen 
onderworpen. Dat vereist een zoekende, 
verkennende wijze van opereren. Het instituut 
stelt vragen en confronteert het professionele 
domein met mogelijke antwoorden, om zo 
discussie uit te lokken. Het is essentieel dat 
het instituut actuele ontwikkelingen identifi-
ceert en zichtbaar maakt;

 — Het instituut wil de meervoudige opdracht – 
van erfgoed, educatie tot sectorale taken – niet 
als losstaande activiteiten benaderen. Waar 
mogelijk verbindt het de verschillende deel-
opdrachten programmatisch met elkaar zodat 
meerwaarde en efficiëntie worden bereikt. 

Tijdelijk Modemuseum ****

Het Tijdelijk Modemuseum […] 
laat […] zien dat er in musea  
meer met mode kan dan vaak  
wordt gedacht. Het is te hopen  
dat het inspirerend werkt.

Milou van Rossum, NRC Handelsblad,  
15 januari 2016
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Vooruitblik

Op grond van deze visie hanteert Het Nieuwe 
Instituut in de beleidsperiode 2017–2020 de volgende 
werkwijze:

 — De organisatie wordt gedragen door de  
afdelingen Erfgoed, Presentatie & Programma 
(P&P), Beleid & Actualiteit (B&A) en Research 
& Development (R&D). Die krijgen onder-
steuning van de afdelingen Bedrijfsdiensten 
en Marketing & Communicatie & Commercie 
(MCC). Waar mogelijk is het instituut project-
matig georganiseerd; 

 — Het archief staat in het midden van het instituut 
en is het hart van de activiteiten. Door middel 
van het archief kunnen verleden, heden en  
een mogelijke toekomst met elkaar worden 
verbonden;

 — Publieksactiviteiten komen binnen  
de afdeling P&P tot stand;

 — De verbinding tussen het archief en het 
publieke programma krijgt gestalte op basis 
van onderzoek. De afdeling R&D en het Jaap 
Bakema Study Centre (in samenwerking met 
TU Delft) hebben hierin een centrale plaats;

 — Enkele sectorale taken, zoals bijvoor-
beeld de biënnales die deel uitmaken van 
de internationaliseringstaak, vallen onder 
verantwoordelijkheid van de afdeling B&A. 
Onderzoek vanuit de afdeling R&D is ook hier 
de verbindende schakel, terwijl de afdeling 
P&P bijdraagt aan de realisatie; 

 — Twee onderzoekslijnen onderbouwen de 
publieke rol van het instituut. Zij helpen het 
instituut een heldere focus te ontwikkelen op 
de drie ontwerpdisciplines en hun cross-overs, 
en vormen de grondslag voor programmati-
sche keuzes:

 De Dingen en De Materialen

De eerste onderzoekslijn, De Dingen en  
De Materialen, richt zich op de veranderende 
verhouding tot de wereld der dingen  
(denk aan het Internet of Things) en de 
veranderende materialiteit van onze fysieke 
wereld. Architectuur, design en digitale cultuur 
kunnen als afzonderlijke disciplines én in hun 
onderlinge samenhang aan de orde worden 
gesteld. 
 De achterliggende ambitie is de 
veranderende rol van ontwerpers en 
gebruikers zichtbaar te maken voor zowel  
een vak- als een breed publiek.
 Dat gebeurt bijvoorbeeld in de 
context van de New Material Award, een 
samenwerking met Stichting Doen en Fonds 
Kwadraat, waarbij een prijsvraag, een 
web-archief inzake materiaalontwikkeling 
en diverse presentaties aan elkaar zijn 
gekoppeld. Eén van de prijswinnaars krijgt een 
fellowship bij het instituut, wat weer tot nieuwe 
tentoonstellingen en publicaties leidt. Vanaf 
2017 is de New Material Award tentoonstelling 
ook internationaal te zien (Salone del Mobile, 
Milaan). Bovendien behoort Het Nieuwe 
Instituut tot de initiatiefnemers van een nieuw 
Europees platform met partijen uit onder meer 
Spanje, Duitsland en Oostenrijk, dat een 
betere uitwisseling van kennis rond materialen 
en innovatie wil bevorderen. 

 Landschap en Interieur

De tweede lijn, Landschap en Interieur, 
benadert het interieur als het snijpunt van 
architectuur, design en digitale cultuur, en 
verkent de ingrijpende transformaties die 
onder meer door digitalisering ontstaan.  
Ook de veranderende programmatische visie 
op de stad van de nabije toekomst is van 
groot belang. Leegstand, herbestemming 
en een nieuw perspectief op domeinen als 
gezondheidszorg en educatie maken juist de 
interieuropgave van groot maatschappelijk 
belang.

Soms is een radicale transformatie  
van Het Nieuwe Instituut – mits met  
een duidelijk herkenbaar format –  
een probaat middel om op een scherpe 
wijze nieuwe vragen te kunnen 
introduceren, én een groot publiek 
aan te trekken. Het welslagen van 
het Tijdelijk Modemuseum is voor het 
instituut aanleiding ook in de komende 
beleidsperiode met een dergelijk  
format te komen.
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Het landschap wordt eveneens op allerlei 
schaalniveaus benaderd, bijvoorbeeld als 
resultaat van grondpolitiek of vanuit het 
perspectief van de voedselproductie. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld tijdens een onderzoek 
(samen met de TU Delft) rond de persoon 
van landbouwminister Sicco Mansholt. Een 
tentoonstelling over Mansholt belichtte de 
relatie tussen het landschap, de opkomst  
van de landschapsarchitect, voedselproductie 
en sociale engineering. Het perspectief  
van het ontwerp bleek de katalysator voor 
een fundamenteel gesprek met onder meer 
de Slow Food Movement over de toekomst 
van voedselproductie en het platteland. 
Slow Food Movement over de toekomst van 
voedselproductie en het platteland. Samen 
manifesteerden Slow Food en het instituut zich 
tijdens de Wereldtentoonstelling van Milaan 
(2015) en inmiddels is – inclusief Wageningen 
Universiteit– gezamenlijk een dossier 
aangeboden aan de Europese ministers 
van Landbouw. Die worden opgeroepen de 
kennis van wetenschappers en ontwerpers te 
verbinden aan deze urgente maatschappelijke 
opgave. 
 In de eerste beleidsperiode heeft het 
instituut naast de relatie tussen ontwerp en 
voedselproductie aandacht besteed aan het 
datalandschap als architectonische en als 
digitale constructie, en aan de intrede van  
de platformsamenleving.

Beide onderzoekslijnen, waarmee het instituut zowel 
focus als verbinding zocht, hebben hun kwaliteit 
bewezen en worden in de beleidsperiode 2017–2020 
gecontinueerd. Ze hebben een onvermoed potentieel 
van een ondersteunde instelling met sectorale taken 
aan het licht gebracht. Een onderzoeksvraag kan 
leiden tot een tentoonstelling, dan tot een publieke 
discussie en vervolgens tot nieuwe netwerken en 
partnerschappen om op basis daarvan een breed 
platform te generen. Dit potentieel is in de ogen van 
Het Nieuwe Instituut aanleiding voor een dialoog 
met zowel het ministerie van OCW als de Raad voor 
Cultuur. Anticiperend op het reeds aangekondigde 
onderzoek naar de ondersteunende instellingen 
met sectorale taken zal het instituut – in afstemming 
met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
en gespiegeld aan de werkwijze van de ‘andere’ 
ondersteunende instelling EYE – een inhoudelijke 
bijdrage leveren.

In de eerste beleidsperiode hanteerde het 
instituut per jaar een thema, om zo de resultaten 
van de twee onderzoekslijnen te verbinden aan 
een media-agenda. De keuze om vanaf 2014 
achtereenvolgens aan te sluiten bij 100 jaar WO1, 
de Wereldtentoonstelling en dit jaar de Olympische 
Spelen heeft onvoldoende publicitaire kracht gehad. 
Dat wil echter niet zeggen dat het werken met thema’s 
volledig wordt verlaten. Publieksonderzoek toont 
aan dat de keuze voor thema’s als onderscheidend 
wordt ervaren en ook voor een passerende bezoeker 
aanleiding kan zijn het instituut te bezoeken. Het 
instituut wil in de komende beleidsperiode ieder 
jaar één programma op basis van een thema 
presenteren. In 2017 opent in september een 
tentoonstellingsprogramma met als thema de tuin; 
plek voor verwondering en controle.

Ondanks bewezen successen is gebleken 
dat enkele publieksgroepen zich niet in het 
tentoonstellingsprogramma hebben herkend. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor verscheidene Circleleden 
van het toenmalige NAi, maar ook voor sommige 
professionals of algemene bezoekers. Om de 
herkenning te vergroten is besloten naast een 
thematisch georganiseerd programma ook een 
tweede, disciplinair georganiseerd programma te 
introduceren.Disciplinegerichte tentoonstellingen en 
projecten zoals Schaarste (design), Structuralisme 
(architectuur) en DEAF (digitale cultuur) die in 
het verleden als afzonderlijke tentoonstellingen 
zijn gepresenteerd, worden vanaf 2017 gelijktijdig 
gepresenteerd. 

Soms is een radicale transformatie van Het Nieuwe 
Instituut – mits met een duidelijk herkenbaar format 
– een probaat middel om op een scherpe wijze 
nieuwe vragen te kunnen introduceren, én een groot 
publiek aan te trekken. Het welslagen van het Tijdelijk 
Modemuseum is voor het instituut aanleiding ook in 
de komende beleidsperiode met een dergelijk format 
te komen.
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De Nieuwe Tuin door Frank Bruggeman/Hans Engelbrecht
Foto: Johannes Schwartz

The New Pavillion door Search/Bjarne Mastenbroek
Foto: Johannes Schwartz
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Lezing in voormalige stijlkamer Stedelijk Museum Amsterdam
Foto: Fred Ernst

1:1 Stijlkamers door Andreas Angelidakis
Foto: Johannes Schwartz
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In de materialenserie: Hout door Dan Handel en Koehorst/in ’t Veld
Foto: Johannes Schwartz

In de materialenserie: Glas door Koehorst/in ’t Veld
Foto: Johannes Schwartz
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Recente ontwikkelingen 
in de organisatie

In 2016 heeft Het Nieuwe Instituut bij het ministerie 
van OCW versterking gezocht en gekregen voor de 
uitvoering van een aantal internationale sectorale 
taken dat bij de oprichting van het instituut was 
weggevallen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
talentontwikkeling, en om informatie en coördinatie 
ten behoeve van de creatieve industrie.
 Eveneens in 2016 is in de persoon van Adriana 
Strating een directeur met zakelijke signatuur 
toegevoegd aan het bestuur. Deze benoeming 
onderstreept de ambitie de governance verder te 
optimaliseren en de ondernemende kwaliteit van de 
organisatie te versterken.

Aangescherpte 
positionering

Met zijn meervoudige opdracht en rijke 
instrumentarium bereikt Het Nieuwe Instituut 
nieuwe gebruikers en bezoekers. De groei van het 
publieksbereik, de grote groep van relatief jonge 
bezoekers en de tientallen nieuwe partnerschappen 
zijn veelzeggend. Na 2,5 jaar trekt de website van 
Het Nieuwe Instituut meer bezoekers dan de sites 
van de drie fusieorganisaties tezamen. Het aantal 
betalende bezoekers van tentoonstellingen in Het 
Nieuwe Instituut blijft stijgen, en ligt ook beduidend 
hoger dan bij het NAi in de periode voorafgaand aan 
de fusie. Het archief trekt nationale en internationale 
onderzoekers en vele nieuwe gebruikers. Studenten 
van The Berlage, de Willem de Kooning Academie, 
Design Academy Eindhoven en de Rietveld 
Academie behoren tot de regelmatige gasten.

Het succes van het discursieve Thursday Night 
programma en de drukbezochte Reading Room 
bijeenkomsten stimuleert de aanwas van studenten 
en jonge professionals en bevestigt de groeiende 
erkenning voor de kwaliteit van het publieke 
programma. 

Interessant is ook de kersverse samenwerking 
met de Rijksbouwmeester en het College van 
Rijksadviseurs. De gedeelde wens om architectuur 
te verbinden met nieuwe vraagstukken op het gebied 
van cultuur en beleid zal binnen het Thursday Night 
programma gestalte krijgen.

Het Nieuwe Instituut wil vanwege de verschillende 
doel- en gebruikersgroepen die aan de opdracht zijn 
verbonden, en in combinatie met de respectievelijke 
verwachtingen van iedere achterban vanaf 2017 
opereren onder de volgende noemers:

 — Het Rijksarchief voor de Nederlandse  
Architectuur en Stedenbouw 

 — Het Museum voor Architectuur,  
Design en Digitale Cultuur 

 — Het Agentschap voor Architectuur,  
Design en Digitale Cultuur

De naam van Het Nieuwe Instituut blijft gehandhaafd, 
maar als overkoepelend begrip en als verwijzing naar 
de achterliggende organisatie. 

In de volgende hoofdstukken wordt beschreven 
hoe inhoudelijk uitwerking is gegeven aan het 
functioneren van Rijksarchief, Museum en 
Agentschap. Ook de rol van de afdeling Research & 
Development als verbindende schakel wordt hierna 
toegelicht. 

Rijks-
archief voor 
Architectuur
en Steden-

bouw

Museum
voor Architec-
tuur, Design
en Digitale

Cultuur

R&D

Agentschap
voor Architec-
tuur, Design 
en Digitale 

Cultuur
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POSITIE EN 
PROFILERING

Openingstentoonstelling De Ruïne/maquette van ontwerp voor stadhuis van Rotterdam 
Foto: Johannes Schwartz
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Het Rijksarchief voor de Nederlandse  
Architectuur en Stedenbouw

Het Rijksarchief voor de Nederlandse Architectuur  
en Stedenbouw is het op één na grootste archief  
van Nederland. Als weerslag van 150 jaar voor  uit -
gangsdenken vormt het Rijksarchief het hart van  
het inhoudelijke programma van Het Nieuwe Instituut. 
In tentoonstellingen, onderzoek, talentontwikkeling 
en educatie fungeert collectiemateriaal steeds als 
vertrekpunt of als referentie.
 Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht 
geworden. Voor Het Nieuwe Instituut is  
€ 3.000.000 van het bestaande budget buiten de 
vierjaren systematiek van de Basis Infrastructuur 
geplaatst en onderdeel geworden van een op 
continuïteit gerichte opdrachtverlening. De 
publieke introductie van het Rijksarchief voor de 
Nederlandse Architectuur en Stedenbouw zal meer 
herkenbaarheid geven aan de acquirerende taak,  
de conserverende rol, het vraagstuk van 
digitalisering, het snelgroeiende belang van digital-
born materiaal en de onderzoeksambitie van Het 
Nieuwe Instituut. Naast de verantwoordelijkheid voor 
onder meer behoud, beheer en digitalisering wil  
het instituut zich in netwerkverband verhouden tot  
het sector-breed geconstateerde vraagstuk van  
de bedreigde archieven voor design en e-cultuur. 
 Het instituut wil graag in gesprek met het 
ministerie van OCW en met de Raad voor Cultuur 
over de volgende kwesties:

 — De fysieke conditie van onderdelen  
van het papieren archief is zorgwekkend  
en vraagt om ingrijpen;

 — De middelen voor digitalisering zijn  
ontoereikend;

 — De voortschrijdende technologisering van  
de ontwerppraktijk dwingt tot nieuwe op  los-
singen voor de omgang met digital-born 
materiaal. Het Nieuwe Instituut voert reeds  
met de NCDD een eerste inhoudelijke ver -
kenning uit die verder reikt dan alleen de keuze 
voor een e-depot. Het Nieuwe Instituut vraagt 
de Raad voor Cultuur dit onderwerp nader en 
mogelijk in het licht van een adviestraject te 
adresseren. Een substantiële financiële  
ondersteuning is vereist om recht te doen  
aan deze nieuwe ontwikkelingen.

Belangrijke interne thema’s voor de komende  
periode zijn het onderzoek naar de diversiteit van  
het acquisitiebeleid, voortbouwend op de interne nota 
‘Keuzes Maken’, en de inrichting van een e-depot. 
Extern zijn er samenwerkingen met het Rijksmuseum 
en onder meer het Gemeentemuseum Den Haag in 
het kader van 100 Jaar De Stijl.

Het format van het museum benadrukt 
nog eens het belang van de collectie, de 
noodzaak van onderzoek en de betekenis 
van de tentoonstelling als instrument, 
uitkomst en verbeelding van onderzoek. 
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Richard Hutten in Huis Sonneveld
Foto: Johannes Schwartz

Petra Blaisse in Huis Sonneveld
Foto: Johannes Schwartz
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Het Museum voor Architectuur,  
Design en Digitale Cultuur

Sinds februari 2015 geniet Het Nieuwe Instituut een 
museumstatus. Onder de noemer Museum voor 
Architectuur, Design en Digitale cultuur bundelt Het 
Nieuwe Instituut alle publieksactiviteiten, waaronder 
tentoonstellingen, en ook discursieve en educatieve 
activiteiten. Het Museum richt zich op de brede 
groep van cultureel belangstellenden en op meer 
gespecialiseerde bezoekers. 

Het instituut gebruikt het museummodel om:

 — Invulling te geven aan de wettelijke taak inzake 
ontsluiting van de collectie;

 — Invulling te geven aan de opdracht de crea-
tieve industrie, het vraagstuk van innovatie en 
de disciplines architectuur, design en e-cultuur 
met hun cross-overs zichtbaar te maken; 

 — Invulling te geven aan de wens om een publiek 
discours te initiëren over de rol en betekenis 
van ontwerpen in het licht van actuele maat-
schappelijke vraagstukken.

Het format van het museum benadrukt nog eens het 
belang van de collectie, de noodzaak van onderzoek 
en de betekenis van de tentoonstelling als instrument, 
uitkomst en verbeelding van onderzoek. Het instituut 
hecht grote waarde aan de ontwikkeling van nieuwe 
vormen van verbeelding, interactie en publieke 
dialoog.

Tentoonstellingen zijn het voornaamste vehikel om 
een dialoog op gang te brengen. Heel concreet 
gebeurt dat ook in het discursief programma dat het 
gesprek tussen makers, beschouwers en publiek 
organiseert; zoals binnen de succesvolle Thursday 
Night programmering en ook de meer kleinschalige 
en specialistische Reading Room sessies.

In de komende beleidsperiode worden jaarlijks twee 
tentoonstellingsperiodes en een zomerprogramma 
gerealiseerd. De tentoonstellingen in het eerste 
deel van het jaar zijn veelal aan één discipline 
gewijd, terwijl de verwevenheid van disciplines rond 
een centraal thema centraal staat in de tweede 
periode. De gelaagdheid van het gebouw geeft de 
mogelijkheid om te differentiëren. Zaal I bedient 
altijd een zo breed mogelijk publiek. Naarmate de 
bezoeker hoger in het gebouw komt, kan de mate 
van complexiteit of het speculatieve karakter van de 
presentaties toenemen. 
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Het Tijdelijk Modemuseum/’Collected by’
Foto: Johannes Schwartz

Het Tijdelijk Modemuseum/’Collected by’
Foto: Fred Ernst
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Wat is Nederland door AMO/Stephan Petermann en Marieke van den Heuvel
Foto: Johannes Schwartz

Dubbeltentoonstelling: 1:1 Sets for Erwin Olaf en Bekleidung
Foto: Johannes Schwartz
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Een licht en breed toegankelijk zomerprogramma 
richt zich gedurende de vakantiemaanden op 
een publiek, variërend van jongeren met een 
Jeugdvakantiepaspoort tot bezoekers van de stad. 
Zij zullen vooral worden gestimuleerd om zelf deel 
te nemen aan activiteiten en zo ervaringen op te 
doen. Elke zomer staat een andere ontwerpdiscipline 
centraal.

In de periode 2017–2020 zal het museum nader 
ingaan op verleden en toekomst van Dutch Design, 
op de introductie van de platformsamenleving, een 
solotentoonstelling wijden aan MVRDV, een terug- en 
vooruitblik bieden op het ontwerp van het landschap 
en stilstaan bij het leven op Mars als de laatste utopie. 
De zomerprogramma’s gaan achtereenvolgens 
over het Rijksarchief, de digitale gamecultuur, de 
distributie van design en de productie en distributie 
van informatie.

Het Agentschap voor Architectuur,  
Design en Digitale Cultuur

Al bij de oprichting van Het Nieuwe Instituut was 
duidelijk dat de rijksoverheid zich in relatie tot enkele 
grote transitievragen, waaronder de ruimtelijke 
opdracht, terugtrok en verantwoordelijkheden 
delegeerde naar de andere overheden. Dit gaf  
het instituut ruimte voor de ontwikkeling van nieuw 
en soms experimenteel beleid dat niet alleen 
op internationale en nationale partners gericht 
zou zijn, maar zeker ook op regionale en lokale 
samenwerking.
 Resultaat van dat laatste is onder meer het 
doorlopende project ‘De Staat van Eindhoven’ 
waarin partijen elkaar vonden rond de ambitie van 
de stad om zowel smart als bottom-up te willen 
werken. Voor het instituut vormt het spanningsveld 
tussen sociale en technologische innovatie hier 
een sterke drijfveer. De eerste verkennende en 
onderzoekende fase is afgerond en inmiddels 
concentreert het project zich op thema’s als 
privacy, dataficatie en het idee van commons als 
digitaal en ruimtelijk vraagstuk. De uitkomsten 
blijken zo interessant dat zowel gemeente 
Eindhoven als Het Nieuwe Instituut het project  
voor meerdere partijen beschikbaar willen maken.  
Dat kunnen andere Nederlandse gemeentes zijn, 
maar ook opschaling naar een internationaal 
niveau is nu onderwerp van gesprek.

In de komende beleidsperiode wil het instituut 
deze experimentele werkwijze consolideren 
in het Regionaal Programma 2017–2020. Dit 
programma concentreert zich op projecten met 
lokale en regionale overheden die een duidelijke 
relatie hebben met ontwerpen in de breedste zin 
van het woord, en die een urgentie hebben voor 
de betrokken regio. Zo wordt in Rotterdam de 
komende jaren samengewerkt met filosoof Henk 
Oosterling en diverse Rotterdamse partners om met 
de ontwerpende disciplines een antwoord te vinden 
op de groeiende segregatie. En in Amsterdam buigt 
het instituut zich met andere partners over twee 
vraagstukken: mogelijke strategieën voor de omgang 
met vormgevingsarchieven, en de ambitie van 
Amsterdam om nieuwe toeristische producten  
te ontwikkelen in relatie tot de ruimtelijke ordening 
van de stad. 

De oprichting van Het Agentschap 
 in 2016 beantwoordt aan een  
expliciete behoefte bij het veld. 
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Biënnale van Venetië 2016/Blue door Malkit Shoshan
Foto: Iwan Baan

Salone di Mobile 2014/Archive Rath &Doodeheefver door Lernert & Sander
Foto:Ilco Kemmere
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De oprichting van Het Agentschap in 2016 
beantwoordt aan een expliciete behoefte bij het veld. 
De afgelopen drie jaar ontbrak een aanspreekpunt 
voor het overheidsbeleid Creatieve Industrie inzake 
internationalisering. Het ministerie van OCW heeft 
het hiaat onderkend en additionele middelen ter 
beschikking gesteld aan Het Nieuwe Instituut 
om deze rol op zich te nemen. Het Agentschap 
richt de aandacht op de lokale en internationale 
programmering, inclusief de uitvoering van drie 
aanvullende formele rollen: een coördinatiefunctie, 
specifiek gericht op het faciliteren van internationale 
activiteiten; ‘talent mapping’ ten behoeve van een 
jaarlijks overzicht van talentvolle afstudeerders 
in de verschillende ontwerpdisciplines; en het 
ontwikkelen van internationale ‘cross-overs’ waarbij 
rond belangrijke maatschappelijke vraagstukken 
Nederlandse ontwerpexpertise wordt gekoppeld aan 
een internationaal werkveld.
 Via het Agentschap is Het Nieuwe Instituut 
onderdeel van de grotere infrastructuur die 
Nederland op het gebied van internationalisering 
kent. Als coördinator onderhoudt het Agentschap 
contacten met alle cruciale spelers in het domein 
van de Creatieve Industrie, maar ook met de 
diplomatieke posten, kennisinstellingen, bedrijven 
en individuele architecten, ontwerpers en makers. 
Het combineert deze rollen met enkele opdrachten 
waar Het Nieuwe Instituut al sinds zijn oprichting 
invulling aan geeft. Het betreft hier onder meer de 
organisatie van de Nederlandse bijdragen aan de 
architectuurbiënnales van Venetië, São Paulo en 
Shenzhen (de zogenoemde statelijke presentaties), 
en activiteiten in het kader van Marktverruiming, 
het aanboren van buitenlandse markten voor 
Nederlandse architecten, ontwerpers, makers en 
organisaties. In samenwerking met het ministerie 
van Buitenlandse Zaken is het Agentschap ook 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
Internationaal Bezoekersprogramma. Dit uiterst 
werkzame instrument brengt buitenlandse bezoekers 
naar Nederland (bijvoorbeeld naar de Internationale 
Architectuur Biennale Rotterdam, de Fashion Week 
of de Dutch Design Week) en stimuleert op die manier 
een internationale dialoog en kennisuitwisseling.

Research & Development

De afgelopen jaren is er binnen de cultuursector 
een hernieuwde aandacht ontstaan voor 
theorie en praktijk van het wetenschappelijk 
onderzoek. Niet langer als het exclusieve 
domein van de academische wereld, maar juist 
als ontmoetingsplaats voor wetenschappers, 
onderzoekers, kunstenaars, ontwerpers, 
ondernemers en beleidsmakers. Collectieve vormen 
van kennisontwikkeling en kennisdeling geven het 
onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen een 
nieuwe dimensie.
 Dit verbrede perspectief op onderzoek geldt 
als leidraad voor de manier waarop Research 
& Development binnen Het Nieuwe Instituut is 
gesitueerd. Door zelf onderzoek te doen en vooral 
anderen bij hun onderzoek te faciliteren, draagt 
R&D op twee niveaus bij aan de profilering van Het 
Nieuwe Instituut. Allereerst vormt het de inhoudelijke 
verbinding tussen de verschillende afdelingen van 
het instituut. Vanuit die verbindende rol wil R&D 
beter leren begrijpen hoe onderzoek in de huidige 
culturele omgeving voor ontwerpers en gebruikers 
kan functioneren. De tweede ambitie is om binnen de 
verschillende ontwerpdisciplines (en hun cross-overs) 
belangrijke actuele ontwikkelingen te identificeren, 
te duiden en bespreekbaar te maken. Voorbeelden 
van zulke thema’s zijn de verstrekkende gevolgen 
van robotisering op de praktijk én de betekenis van 
de hedendaagse architectuur, of de implicaties van 
het Internet of Things op de organisatie van onze 
samenleving.

Het succes van de samenwerking  
tussen Het Nieuwe Instituut en  
de TU Delft heeft er onlangs toe geleid  
dat in de beleidsperiode 2017–2020  
een gastprofessoraat wordt ingesteld,  
waarbij tentoonstellingsontwerp en  
de tentoonstelling als onderzoeks-
instrument het centrale onderzoeks- 
thema vormen.
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 Fellows

De onderzoekers van het fellowshipprogramma, die 
middels een open call worden geselecteerd, brengen 
verschillende vormen van onderzoek in de praktijk. 
Naast longitudinale en open-einde-benaderingen, 
zijn er gemeenschappelijke projecten, en interventies 
en kritische analyses specifiek gericht op de 
activiteiten van Het Nieuwe Instituut. De fellowships 
dragen veelal bij aan toekomstige tentoonstellingen 
of evenementen, maar ze kunnen ook onafhankelijk 
werken van de bestaande programma’s van Het 
Nieuwe Instituut en zich (inter)nationaal via cross-
overs verspreiden.

 Jaap Bakema Study Centre

Sinds 2013 werken de TU Delft en Het Nieuwe 
Instituut samen in het Jaap Bakema Study Centre 
(JBSC), bijvoorbeeld rond het vraagstuk van Global 
Housing. De afgelopen jaren heeft het JBSC 
zich bewezen als verbindende kracht tussen de 
verschillende disciplines, de academische wereld,  
de archiefwereld en de verschillende gebruikers-
groepen van het instituut. Rond Global Housing  
zijn er samenwerkingen gestart met bijvoorbeeld  
CCA Montreal, Princeton University en ETH 
Zürich, die hebben geresulteerd in workshops, 
tentoonstellingen, een conferentie en verscheidene 
publicaties.

Het succes van de samenwerking tussen Het 
Nieuwe Instituut en de TU Delft heeft er onlangs 
toe geleid dat in de beleidsperiode 2017–2020 
een gastprofessoraat wordt ingesteld, waarbij 
tentoonstellingsontwerp en de tentoonstelling als 
onderzoeksinstrument het centrale onderzoeksthema 
vormen. Het gastprofessoraat is onderdeel van  
het JBSC.

De verbindende werkwijze van R&D krijgt 
internationale erkenning van vooraanstaande 
instellingen op het gebied van architectuur, design 
en digitale cultuur, zoals de Universiteit Innsbruck, 
het Guggenheim Museum, Storefront for Art and 
Architecture en Studio X – Columbia University. 
De komende periode wil Het Nieuwe Instituut 
zijn initiërende functie als aanjager in deze kring 
versterken. Doelstelling is een kritische cultuur 
te ontwikkelen die gezamenlijke en open-source 
vormen van onderzoek stimuleert. Het instituut 
profileert zich als de plek waar deze veranderingen 
worden gepresenteerd, besproken en voor een 
breed publiek toegankelijk gemaakt. Daarvoor is een 
stevige band met het kennis- en innovatienetwerk van 

de creatieve industrie in Nederland (Click) gewenst. 
Research & Development werkt in de komende 
periode onder meer door aan de reeks Nieuwe 
Archiefinterpretaties, ontwikkelt met Benjamin 
Bratton en het Strelka Institute for Media, 
Architecture en Art (Moskou) een onderzoek naar 
de platformsamenleving, als bijdrage aan het 
tentoonstellingsprogramma van 2018, en onderzoekt 
de herformulering van het acquisitiebeleid in 
het licht van nieuwe technologieën en nieuwe 
maatschappelijke urgenties.

The Netherlands takes a  
fascinating look at the architecture  
of U.N. peacekeeping missions. 

 
Architectural Record over het Nederlands 
paviljoen in Venetie, 27 mei 2016
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Biënnale van Venetië 2014 / Open, A Bakema Celebration door Jaap Bakema Study Centre  
en Experimental Jetset. Foto: Johannes Schwartz

Structuralisme, een installatie in 4 bedrijven door Jaap Bakema Study Centre en Bureau Lada
Foto: Johannes Schwartz
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EDUCATIE EN 
PARTICIPATIE 

 

The Garden of Machines
Foto: Fred Ernst
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Inzicht in ontwerpen, architectuur, erfgoed, digitale 
cultuur en techniek kan een uitstekend instrument  
zijn om de hedendaagse samenleving te begrijpen. 
Het Nieuwe Instituut ziet educatie (al dan niet in  
het formele kader van onderwijs) daarom als een van  
zijn belangrijkste opdrachten. Een leven lang leren 
geldt hier als uitgangspunt. Het instituut benadert  
alle presentaties, discussies, lezingen en onder-
zoeken die het organiseert als onderdelen van  
een leer proces, en elke bezoeker neemt dus feitelijk 
deel aan een educatieve activiteit. 

Behalve deze integrale en inclusieve benadering 
heeft Het Nieuwe Instituut een programma 
dat specifiek is afgestemd op de leerlijnen en 
doelstellingen voor het basis- en voortgezet 
onderwijs. Naast een klasgericht aanbod omvat 
dit programma ook een jeugdaanbod voor de bso, 
individueel- en familiebezoek en verjaardagen. 

De educatieve activiteiten kennen twee 
benaderingen. De eerste betreft de museale educatie 
rond het actuele tentoonstellingsprogramma dat 
inzicht geeft in de drie ontwerpdisciplines. De 
tweede leerlijn rond architectuur en erfgoed wordt 
gerelateerd aan het Rijksarchief en zal, in afstemming 
met de lokale architectuurcentra en educatie 
aanbieders landelijk worden gedistribueerd. De basis 
hiervoor vormt het Junior Collectieboek. Op een voor 
jongeren aantrekkelijke wijze vertelt het boek de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis aan de hand 
van stukken uit het Rijksarchief.

21st Century skills

De afgelopen jaren heeft Het Nieuwe Instituut sterk 
ingezet op innovatie en integratie van de leerlijnen in 
de programmering van het museum en de erfgoed 
activiteiten. Resultaat was een permanent aanbod 
voor scholen en voor buitenschoolse bezoekers 
in de vorm van workshops, rondleidingen en 
kinderpartijtjes. Met zijn multidisciplinaire karakter is 
het instituut uitermate geschikt voor het aanleren  
van 21st century skills en de kennismaking met 
innovatie in design, digitale cultuur en architectuur. 

Positie landelijke educatie

Het landelijke aanbod van educatie op het gebied 
van architectuur, design en digitale cultuur is 
versnipperd. Het instituut wil zich in de komende 
beleidsperiode toeleggen op het bevorderen en 
faciliteren van kennisuitwisseling op het gebied van 
de ontwerpdisciplines. Doel is een landelijk inzetbaar 
aanbod dat kinderen en jongeren op laagdrempelige 
wijze helpt kennis te maken met ontwerpen als 
professie en dat de nieuwsgierigheid aanwakkert 
om zelf te gaan ontwerpen. Een mix van online en 
live aanbod lijkt daartoe de meest geëigende vorm. 
Bijvoorbeeld door kinderen hun eigen applicatie 
te laten maken, of mobiele makers spaces in te 
zetten, in combinatie met een (online)module over 
ontwerpdenken.

Lokale aanpak en procesgang 

Het Nieuwe Instituut werkt met een meerjarig aanbod 
dat is afgestemd met de partners en scholen in de 
regio Rotterdam. Een school kan ervoor kiezen een 
meerjarig stappensysteem te gebruiken waarbij 
leerlingen per jaar een passend educatieaanbod 
volgen dat aansluit bij en goed geïntegreerd 
kan worden in de vakken beeldend/erfgoed, 
aardrijkskunde en/of geschiedenis. 

Online

Het online onderwijsprogramma biedt de 
mogelijkheid lesmateriaal te genereren vanuit 
verschillende inhoudelijke dossiers. Per activiteit 
van Het Nieuwe Instituut wordt afgestemd welke 
gebruikersgroepen bereikt kunnen worden, voor 
welke leeftijden het programma is bedoeld, welke 
thema’s centraal staan, welke lesdoelstellingen er 
zijn, welke middelen worden ingezet en wat de meest 
geschikte aanpak zal zijn.

Het instituut benadert alle presentaties, 
discussies, lezingen en onder zoeken  
die het organiseert als onderdelen van  
een leer proces, en elke bezoeker neemt 
dus feitelijk deel aan een educatieve 
activiteit. 
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Partners

Vanuit het groeiende netwerk zijn er inmiddels 
talrijke partijen betrokken bij de permanente 
ontwikkeling van het educatieprogramma. Naast 
het educatie team zijn er gast-educatoren, en 
experts uit de vakken betrokken bij het aanbod. Het 
Nieuwe Instituut werkt actief samen met partners 
in de creatieve economie, de cultuursector, het 
onderwijs en kennisinstellingen, het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties om het aanbod 
actueel en maatschappelijk relevant te maken.  
Onder meer door middel van het ‘edu-lab’ dat 
bezoekers uitdaagt zelf aan de slag te gaan met 
materialen of technieken.
 Om tegemoet te komen aan de vraag 
naar structurele activiteiten en kennisdeling 
werkt Het Nieuwe Instituut samen met nationale 
initiatieven zoals Cinekid, het Kennisinstituut voor 
Cultuureducatie en Amateurkunst, de Stichting 
Leerplan Ontwikkeling en Kennisnet. In de 
beleidsperiode 2017–2020 wordt de samenwerking 
met erfgoedpartijen als EYE en de musea rond  
het Museumpark Rotterdam verder ontwikkeld.

Gebruikersgroepen

In de beleidsperiode 2017–2020 ligt de focus wat 
betreft het primair onderwijs op de regio Rotterdam. 
De onderwijsprogramma’s kennen een makers 
programma en een multimediaal programma, waarbij 
SKVR de partner is. Ook buiten de architectuur- 
en ontwerpsector worden samenwerkingen 
geïnitieerd, zoals maatschappelijke programma’s in 
samenwerking met de Rotterdamse cultuurpartners, 
SKVR en de openbare bibliotheken in de stad. Vanuit 
het voortgezet onderwijs is vanzelfsprekend heel 
Nederland welkom.
 In totaal registreert Het Nieuwe Instituut 
jaarlijks 12.000 deelnemers aan educatieve 
activiteiten: 4.000 uit het primair onderwijs en 8.000 
uit het voortgezet onderwijs. Met een landelijke 
leerlijn voor architectuur en erfgoed wenst het 
instituut de komende periode een nationaal bereik te 
bewerkstelligen en via het Museum voor Architectuur, 
Design en Digitale Cultuur wil Het Nieuwe Instituut 
een educatief programma aanbieden, gekoppeld aan 
het actuele tentoonstellingsaanbod en verbonden 
met de leerlijnen van het basis- en voortgezet 
onderwijs.
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MAATSCHAPPELIJKE  
WAARDE EN  
PUBLIEKSGROEPEN

Opening Het Tijdelijk Modemuseum
Foto: JW. Kaldenbach
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Thursday Night
Foto: Fred Ernst

Tracking Traces tijdens de Museumnacht, 2014
Foto: Fred Ernst
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Nieuwe perspectieven

De transformatie van de culturele en maatschap-
pelijke omgeving waarin architectuur, design  
en digitale cultuur zich bewegen, is bepalend 
voor het profiel van Het Nieuwe Instituut. Het 
besef dat wij als samenleving op velerlei terreinen 
‘opnieuw moeten leren lopen’, maakt het zoeken 
naar innovatie urgent. Door zijn nieuwsgierige en 
grensoverschrijdende houding blijkt Het Nieuwe 
Instituut partner te kunnen zijn voor de meest 
uiteenlopende partijen: van overheden en collega- 
instellingen in het culturele veld tot ontwerpers  
en onderzoekers. Het instituut buigt zich over  
de grote onderwerpen van onze tijd en verbindt  
die met architectuur, design en digitale cultuur.

Gebruikersgroepen

Met de aangescherpte positionering bereikt  
Het Nieuwe Instituut verschillende 
gebruikersgroepen:

 — Rijksarchief: de schenker/bruikleengever,  
de onderzoeker, de student;

 — Museum: het brede publiek van cultuur-
geïnteresseerden en scholieren uit  
het basis- en voortgezet onderwijs; 

 — Agentschap: het vakpubliek afkomstig uit de 
verschillende disciplines, diplomatieke posten, 
culturele instellingen en bemiddelaars. 

Over de beleidsperiode 2017–2020 wordt een 
gemiddelde van 315.000 bezoekers per jaar 
gerealiseerd. Onafhankelijk van de prestatie-eis 
van het ministerie van OCW van 50.000 betalende 
bezoekers streeft het instituut naar een totaal van 
70.000 betalende bezoekers per jaar in 2020.

Naast betalende bezoekers ambieert het instituut 
minimaal 250.000 bezoekers te registreren bij 
vrij toegankelijke activiteiten zoals workshops, 
lezingen en exposities in Nederland, en bij 
internationale biënnales, presentaties en beurzen. 
Het instituut meet de impact van het programma 
ook af aan andere indicatoren, zoals publicaties, 
onderzoeksuitkomsten, portal- en web-bezoeken en 
het aantal matches in het internationale programma 
en bij talentontwikkeling.

 

Het Nieuwe Instituut heeft enkele 
specifieke keuzes gemaakt waardoor 
diversiteit soms ook letterlijk onderwerp 
van het programma is. Met thema’s  
als ‘queering the collection’, ‘designing  
for diversity’ en ‘Decolonizing Design’  
zijn accenten gezet waar ook in de 
toekomst op wordt voortgebouwd. 
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Het instituut bereikt de volgende drie typen 
gebruikersgroepen, vakpubliek, het bredere 
cultuurpubliek en jongeren.

 Vakpubliek

 — Genetwerkt werken
Samenwerking met relevante partijen 
vergroot de inhoudelijke kwaliteit en het 
bereik van projecten. Partners zijn onder 
meer maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, opleidingen, online platforms en 
beroepsorganisaties. Zij worden betrokken 
bij de samenstelling van het programma, 
de uitwerking van inhoudelijke en artistieke 
vraagstukken, de publieke presentatie –  
zowel online als offline – en de communicatie.

 — Matchmaking
Het Nieuwe Instituut brengt professionals 
met elkaar in contact, van jong talent tot de 
gevestigde orde. Dat gebeurt onder meer door 
het bezoekersprogramma, door talent mapping 
en door een-op-een informatieverstrekking 
aan professionals.

 — Website en zoekportaal
De website van Het Nieuwe Instituut fungeert 
als een (online) uitbreiding van de fysieke 
tentoonstellingsruimtes. Bezoekers krijgen 
er een online-ervaring die een eigen waarde 
heeft (informatievoorziening, verdieping, 
speciale digitale projecten), maar worden ook 
verleid om naar het instituut te komen. Via de 
verschillende digitale kanalen van het instituut 
worden jaarlijks 650.000 bezoekers bereikt.

 — Corporate communicatiekanalen
Het Nieuwe Instituut is actief op sociale media 
(Facebook, Twitter, Instagram), en produceert 
nieuwsbrieven, postercampagnes en 
opvallende guerrilla-acties. Door aantrekkelijk 
materiaal te bieden voor communicatiekanalen 
van derden wordt met een beperkte investering 
een substantiële toename in zichtbaarheid 
bewerkstelligd.

 Het bredere cultuurpubliek

De activiteiten van het Museum voor Architectuur, 
Design en Digitale Cultuur zijn nadrukkelijk gericht 
op het bredere cultuurpubliek. Door slim samen 
te werken met andere partijen zoals media, de 
Museumpark partners, de Museumvereniging, 
Museumkaart, Rotterdam Festivals, Rotterdam 
partners, de BankGiro Loterij en Amsterdam 
Marketing vergroot Het Nieuwe Instituut zijn bereik 
onder het bredere cultuurpubliek.

 Jongeren

Jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor 
Het Nieuwe Instituut. Bezoek, betrokkenheid 
en enthousiasme worden op twee manieren 
gegenereerd: individueel, waarbij veelal ouders 
en verzorgers het bezoek zullen begeleiden maar 
ook online en via het Junior Collectieboek; en in 
groepsverband, waarbij zij onderdeel zijn van een 
educatieve activiteit.

Diversiteit

In lijn met zijn meervoudige opdracht trekt Het 
Nieuwe Instituut een divers publiek dat, meer dan 
bij andere instellingen in Rotterdam, uit het hele 
land afkomstig is. Bovendien groeit het aantal 
internationale bezoekers. Het instituut richt zich 
op een divers samengesteld publiek – zowel qua 
leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, interesse 
als woonplaats. ‘Inclusiviteit’ is daarbij het 
uitgangspunt. Samenwerking met partners in de 
diverse gemeenschappen, en ook de inzet van 
specifieke communicatiekanalen ten behoeve 
van uiteenlopende doelgroepen, bevorderen de 
diversiteit.

Het Nieuwe Instituut heeft enkele specifieke keuzes 
gemaakt waardoor diversiteit soms ook letterlijk 
onderwerp van het programma is. Met thema’s als 
‘queering the collection’, ‘designing for diversity’ en 
‘Decolonizing Design’ zijn accenten gezet waar ook  
in de toekomst op wordt voortgebouwd. 
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Ontwikkeling mediawaarde
(waarde uitgedrukt n.a.v. publicaties in de pers en andere media)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Online en offline 

Het Nieuwe Instituut heeft flink geïnvesteerd in de 
digitale zichtbaarheid, onder meer via een nieuwe 
website en het gebruik van sociale media. Het 
instituut ziet zijn website als een uitbreiding van 
de fysieke ruimte voor presentaties, onderzoek 
en ontsluiting van het archief. Daartoe zijn er 
online dossiers, websites voor de regionale 
programma’s en ook digitale producten ontwikkeld 
zoals de web-documentaire ‘51 sprints’. Ook wordt 
een podium geboden aan digitale makers die 
vrije opdrachten krijgen om webcovers voor de 
verschillende projecten te ontwerpen. 

Code Culturele Diversiteit

Diversiteit geldt als een speerpunt, zowel ten aanzien 
van het publieksbereik als bij de vier elementen 
Programma, Publiek, Personeel en Partners. 
Daarbij handelt de organisatie conform de Code 
Culturele Diversiteit, en hanteert het een bredere 
definitie waarin diversiteit ook betrekking heeft 
op geloof, seksuele geaardheid, leeftijd etc. In de 
beleidsperiode 2017–2020 geeft Het Nieuwe Instituut 
onverminderd aandacht aan de bevordering van 
diversiteit in en rond de organisatie. 
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BEDRIJFSVOERING EN  
ONDERNEMERSCHAP

Vaas en Theedoek, ontwikkeld door Richard Hutten voor Huis Sonneveld
Foto: Johannes Schwartz
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Het Nieuwe Café
Foto: Pim Top

Het Nieuwe Café
Foto: Pim Top



37 Beleidsplan 2017–2020  Het Nieuwe Instituut 

Het Nieuwe Instituut wil zich binnen de creatieve 
industrie en verwante sectoren meer ondernemend 
profileren. Dat vraagt specifieke competenties, 
kwaliteiten en (zakelijke) processen en ook 
een meer ondernemende positionering ten 
opzichte doelgroepen. Een innovatieve kijk op 
inkomstenstromen en valorisatiemodellen is gewenst. 
Tegen deze achtergrond is de rol van directeur 
business & development gecreëerd, in aanvulling  
op de creatief-culturele focus van de algemeen/
artistiek directeur.

Ambities

In de komende periode dient een aantal onder-
nemende activiteiten tot ontplooiing te komen.  
Het instituut wil bijvoorbeeld een bredere community 
van professionals rond design thinking bedienen. 
Naast de primaire doelgroep van ontwerpende 
professionals in de creatieve industrie, wil het instituut 
ook anderen betrekken: 

 — Professionals werkzaam in creatieve rollen, 
maar in andere sectoren. 

 — Professionals werkzaam in niet-creatieve 
rollen binnen de creatieve industrie. 

 — Professionals werkzaam in niet-creatieve 
rollen, in andere sectoren.

Doel is zo de community of purpose te vergroten.  
Het Nieuwe instituut levert de organisatorische 
capaciteit en biedt de condities die non-formeel en 
informeel leren bevorderen. Het instituut doet dat  
op basis van hybride (mix van formeel en informeel) 
en blended (mix van online en live) ontwikkelmodules 
die gemakkelijk ‘op maat’ geconfigureerd kunnen 
worden. Deze aanpak waarborgt flexibiliteit en is  
altijd zowel exclusief (specifiek) als inclusief (generiek 
toegankelijk). 

Door bij te dragen aan het lerend vermogen van 
professionals voegt het instituut waarde toe aan de 
creatieve industrie. De bredere community levert 
goede mogelijkheden voor talent matching, waarbij 
de verbinding wordt gelegd tussen ontwerpers en 
opdrachtgevers. 

In de planperiode 2017–2020 streeft het instituut 
ernaar een bredere financieringsmix te realiseren. 
Naast inkomstenstromen uit subsidies en fondsen wil 
het ook financiering genereren via:

 — Ondernemende activiteiten (bijvoorbeeld uit 
retail, publicaties, training en hospitality);

 — Sponsoring (bijvoorbeeld voor activiteiten  
die geschikt zijn voor een breed publiek);

 — Samenwerkingsprojecten met bedrijven op 
het gebied van maatschappelijk betrokken 
ondernemen (bijvoorbeeld als regisseur van 
cross-boundary search conferenties geba-
seerd op constructief en/of speculatief design). 

Goed werkgeverschap

Het Nieuwe Instituut start 2017 met circa 80 mede -
werkers in een vast of tijdelijk dienstverband in  
een herijkt functiegebouw en bijhorend waarderings-
systeem. Dat aantal zal in de beleidsperiode  
2017–2020 niet wezenlijk fluctueren. De vaste kern 
wordt, vooral bij activiteiten waarvoor specifieke 
kennis en kunde is vereist, ondersteund door 
een flexibele schil van freelancers. De externe 
vergoedingen zijn gebaseerd op een staffel met 
verschillende marktconforme tarieven voor de 
verschillende rollen die freelancers kunnen vervullen.

Het Nieuwe Instituut wil naast culturele en cognitieve 
diversiteit ook aandacht en inhoud geven aan 
talentdiversiteit. De kerntalenten van medewerkers 
worden in kaart gebracht en verbonden met de 
kwaliteiten van de organisatie. Regelmatig wordt met 
medewerkers in een open dialoog gekeken welke 
verbeterpunten er op dit gebied mogelijk zijn binnen 
de organisatie en de teams waarin zij werken.

Door bij te dragen aan het lerend 
vermogen van professionals voegt  
het instituut waarde toe aan  
de creatieve industrie.
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Goed opdrachtgeverschap

Het instituut streeft ernaar om de outputcriteria 
voor opdrachten (zowel intern als extern) zo 
helder mogelijk te formuleren. Zo wordt een 
resultaatgerichte sturing van opdrachten mogelijk 
zonder dat restrictieve controlemechanismes nodig 
zijn die de creativiteit in de uitvoering verhinderen. 
Daarnaast zullen de uitbestedingsregels helder en 
transparant worden geformuleerd.

Collectieve (marketing)activiteiten

Het Nieuwe Instituut stelt zich ten doel inkomsten te 
genereren uit deelname aan activiteiten en afname 
van diensten. Met collectieve marketingpartners 
wordt de afname van producten en diensten 
bevorderd. De introductie van online ticketing en 
een webshopomgeving stimuleert de verkoop van 
kaarten, waarbij wordt samengewerkt met andere 
culturele en niet-culturele instellingen. Het instituut 
streeft ernaar subsidiegelden zo effectief en efficiënt 
mogelijk in te zetten: ofwel door synergie-effecten, 
ofwel door hefboomwerking.

Bedrijfsvoering

Het Nieuwe Instituut hanteert een begrotings discipline 
waarin de middelen zó worden ingezet dat de 
doelstellingen met betrekking tot het Rijksarchief, het 
Museum en het Agentschap zo effectief en efficiënt 
mogelijk worden behaald. Die doelstellingen betreffen 
in ieder geval de kwantitatieve en kwalitatieve 
prestatieverplichtingen vanuit OCW. Daarnaast 
zijn doelstellingen en ambities geformuleerd met 
betrekking tot partnerschappen met lokale, regionale 
en internationale partijen. 

Voor de beleidsperiode 2017–2020 committeert 
Het Nieuwe Instituut zich aan het behalen van een 
neutraal exploitatieresultaat. Daar is het gedurende 
de beleidsperiode 2013–2016 ook in geslaagd. 
Voor ondersteunende instellingen als Het Nieuwe 
Instituut geldt geen opgelegde eigen inkomstennorm. 
Toch streeft het instituut naar een percentage eigen 
inkomsten – uitgedrukt als het totaal aan eigen 
inkomsten (publieksinkomsten en overige eigen 
inkomsten) ten opzichte van het totaal aan structurele 
subsidies – dat in 2017 20 procent bedraagt en daarna 
jaarlijks met 10 procent groeit.

Governance Code Cultuur 

Het Nieuwe Instituut wordt bestuurd middels het 
Raad-van-Toezicht-model met een Raad van 
Bestuur met twee statutair directeur-bestuurders: 
een algemeen/artistiek directeur en een directeur 
business & development. De algemeen/artistiek  
directeur is bestuursvoorzitter, draagt de eindverant-
woordelijkheid en in geval van een verschil van 
mening is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
Besluiten worden genomen in goed overleg met  
de managers binnen het MT. De managers 
rapporteren hiërarchisch aan één directeur en op 
onderdelen functioneel aan de andere directeur. 
De Raad van Bestuur wordt op organisatorisch, 
beleidsmatig en strategisch vlak ondersteund 
door de bestuurssecretaris, die tevens zorgt 
voor een transparante relatie tussen Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht en specifieke 
verantwoordelijkheden heeft op het gebied van 
governance.
 Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad 
van Bestuur zich naar het belang van de stichting 
en de bij de stichting betrokken personen. In de 
uitvoering van zijn taak als bestuur neemt hij 
toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen uit 
de statuten en de Governance Code Cultuur in acht. 
Het Nieuwe Instituut beschikt over een proactieve 
ondernemingsraad die conform de wet wordt 
geconsulteerd.
 De Raad van Toezicht is werkgever van het 
bestuur en heeft tot taak toezicht te houden op het 
gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken 
binnen de stichting. Tevens staat hij het bestuur met 
raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak 
richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van 
de stichting en de bij de stichting betrokken personen. 
In de uitvoering van zijn taak als toezichthouder 
neemt hij toepasselijke wet- en regelgeving, de 
bepalingen uit de statuten en de Governance Code 
Cultuur in acht. Bij samenstelling van de raad wordt 
rekening gehouden met diversiteit, expertise en 
onafhankelijkheid van de leden. De raad reflecteert 
jaarlijks op eigen functioneren. De inrichting van 
de organisatie wordt via de website inzichtelijk 
gemaakt. Over de toepassing van de code wordt in 
de jaarverantwoording gerapporteerd. De beloning 
van de directeur-bestuurders en leden van de  
Raad van Toezicht valt binnen de kaders van de  
Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector.
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 Ontwikkelingen in 2015/2016

Het Nieuwe Instituut houdt scherp toezicht op  
de naleving van Governance Code Cultuur.  
Besluiten worden getoetst volgens het ‘pas toe of  
leg uit’-principe en in de notulen van de 
vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt  
de toepassing van de code vastgelegd. 

De toepassing van Governance Code Cultuur is in 
2016 aangescherpt. Dit gebeurde naar aanleiding van 
de discussie over de toepassing van de code die in 
2015 met de opening van het Tijdelijk Modemuseum 
oplaaide.. De achtergrond van de genomen maat-
regelen wordt geduid door hierna stil te staan bij  
het verloop van het besluitvormingsproces rond  
de totstandkoming van het Tijdelijk Modemuseum, 
de keuze om een onderzoek te laten uitvoeren door 
Cultuur+Ondernemen, en de manier waarop de 
uitkomsten van het onderzoek door het instituut en  
de Raad van Toezicht zijn vertaald. 

In 2015 waren er zeven reguliere en twee bijzondere 
vergaderingen van de Raad van Toezicht. In de 
zomer werd een themabijeenkomst gewijd aan  
het meerjarenbeleid en bijbehorende strategie van 
Het Nieuwe Instituut. Eind december voerde de raad 
een zelfevaluatie uit.
 Naast de formele en statutair vastgelegde 
onderwerpen bestond de agenda van de Raad van 
Toezicht in 2015 uit vaste agendapunten (vaststellen, 
verantwoorden, besluitvorming, goedkeuring en ter 
kennisgeving). In de vergadering van maart treedt 
Caroline Nevejan toe tot de Raad van Toezicht en 
wordt de goedkeuring van de opdrachtverlening aan 
EventArchitectuur ten behoeve van de ruimtelijke 
vormgeving van het Tijdelijk Modemuseum 
vastgesteld.

In de vergadering van mei werd onder andere de 
opdracht aan Raad van Toezicht-lid José Teunissen 
ten behoeve van het Tijdelijk Modemuseum 
besproken. Ook de uitnodiging aan vicevoorzitter 
Farid Tabarki een bijeenkomst bij Het Nieuwe Instituut 
te modereren, kwam in dit kader aan de orde.  
Beide opdrachten werden, op basis van een  
daarvoor opgesteld reglement, goedgekeurd.  
José Teunissen is, naar aanleiding van dit besluit, 
tijdelijk teruggetreden. 

Medio 2015 kwamen het instituut, de directeur-
bestuurder en de Raad van Toezicht in de publiciteit 
naar aanleiding van bovengenoemde beslissingen.
De Raad van Toezicht besloot eind augustus 
een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar 

het eigen functioneren inzake het naleven van 
de Governance Code Cultuur voor culturele 
instellingen. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
Cultuur+Ondernemen, dat Wim van den Goorbergh 
(vz), Edith Hooge en Marjet van Zuijlen als 
commissieleden installeerde.

In de tweede helft van 2015 werden onderwerpen als 
financiële verantwoording, de vacaturestelling voor 
een nieuw RvT-lid en de jaarlijkse zelfevaluatie van de 
raad geagendeerd. De positionering en bijbehorende 
strategie van Het Nieuwe Instituut voor 2016 en de 
nieuwe meerjarenbeleidsplanperiode 2017–2020 
werden besproken en goedgekeurd.

Begin december 2015 presenteerde de onderzoeks-
commissie haar bevindingen aan de Raad van 
Toezicht. Die nam de volle verantwoordelijkheid voor 
het gehele dossier en op 7 december 2015 werden 
er, samen met het onderzoeksrapport, zes besluiten 
gepubliceerd op de website van Het Nieuwe Instituut:

1. De Raad van Toezicht treedt gefaseerd af;

2. De Raad van Toezicht verkleint het aantal 
 statutaire leden van negen naar vijf;

3.  De leden van de Raad van Toezicht voeren  
 geen betaalde opdrachten uit voor  
 Het Nieuwe Instituut;

4.  De secretaris van de Raad van Toezicht  
 krijgt een verantwoordelijkheid  voor 
 Governance;

5.  De directie wordt verbreed naar een  
 Raad van Bestuur model, inhoudende dat 
 een zakelijk georiënteerde directeur aan  
 het bestuur wordt toegevoegd; 

6.  Het beleid ten aanzien van open calls en 
 aanbestedingen zal verder worden ontwikkeld 
 in het licht van de Governance Code Cultuur.
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Deze besluiten zijn in december 2015 en januari 
2016 verder uitgewerkt en in 2016 geïmplementeerd. 
Voorzitter Koos van der Steenhoven is per 
5 februari 2016 afgetreden; voormalig vicevoorzitter 
Farid Tabarki  is per die datum benoemd als 
voorzitter ad-interim. Op 1 september is Adriana 
Strating benoemd als bestuurder en op  
1 oktober 2016 trad de nieuwe voorzitter Judith  
van Kranendonk toe tot de Raad voor Toezicht. 

Het jaar 2015 is zwaar en intensief geweest,  
mede door de onverwachte discussie omtrent  
het toepassen van de Governance Code Cultuur  
en de consequenties die daaruit voortvloeiden.  
De organisatie heeft tegelijkertijd aangetoond  
dat zij in staat is op een constructieve manier om  
te gaan met een gecompliceerde werkelijkheid.

If you are a tech lover, hacker, 
cyborg, or just a 'normal' human who 
is curious about the upcoming future, 
you should visit this exhibition.

The New Next Media over The Life Fair,  
13 juni 2016
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TOT BESLUIT

Het Nieuwe Instituut heeft de kans die het ministerie 
van OCW en de Raad voor Cultuur hebben geboden 
met beide handen aangepakt. Intern is met de 
invoering van een tweekoppig bestuursmodel, 
de komst van Adriana Strating en het toetreden 
van Judith van Kranendonk als voorzitter van de 
Raad voor Toezicht gestalte gegeven aan de reeks 
beslissingen inzake Governance.
 Dit aangepaste Beleidsplan beantwoordt 
de verschillende vragen van de Raad voor Cultuur 
ten aanzien van Governance, Interne- en Externe 
Kwaliteit en Educatie. Bovendien biedt het plan een 
Terug- en Vooruitblik en een nadere concretisering 
van activiteiten die op basis van een aangescherpte 
positionering worden gerealiseerd. Tenslotte wordt  
er een sluitende begroting aangeboden. 

Zowel intern als extern zijn de afgelopen maanden 
tientallen gesprekken gevoerd, zodat de eigen 
ambities op het gebied van erfgoed, museale taken 
en (internationale) bemiddeling konden worden 
gespiegeld aan de verschillende verwachtingen 
van de buitenwereld. Naast het advies van de Raad 
voor Cultuur heeft de intrede van de Erfgoedwet 
hierbij een belangrijke rol gespeeld. De logica achter 
de introductie van drie pijlers (het Rijksarchief, het 
Museum en het Agentschap) wordt breed herkend. 
De tentoonstellingsprogrammering, het beleid inzake 
Erfgoed en het instrumentarium van Research & 
Development zijn niet alleen nader geconcretiseerd, 
maar door de bijdrage van enkele nieuwe partners 
tevens verfijnd. 

De Raad van Toezicht en de bestuurders van  
Het Nieuwe Instituut hopen de vragen van de  
Raad voor Cultuur ten volle te hebben beantwoord 
en zich de komende beleidsperiode te kunnen wijden 
aan de gelaagde opdracht die het ministerie van 
OCW aan het instituut heeft gegeven. 
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Organisatie Het Nieuwe Instituut
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