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VOORWOORD 

Het Nieuwe Instituut is in 2015 – het derde jaar na de oprichting – tot volle wasdom 
gekomen als nationaal instituut voor architectuur, design en e-cultuur en heeft zich 
uitdrukkelijk ook als zodanig geprofileerd. Zowel lokaal, regionaal, nationaal als 
internationaal bracht het instituut een veelzijdig programma aan tentoonstellingen en 
archiefinterpretaties, gecomplementeerd met het wekelijkse donderdagavond-pro-
gramma, naast conferenties en onderzoekpresentaties. Dat programma werd 
gevoed door onderzoek en fellowships. In 2015 heeft het instituut zich opnieuw 
expliciet gebogen over de archieftaak, met de acquisitie van het (volledig digitaal 
ontstane) archief van MVRDV als een fundamentele stap op weg naar een solide 
beleid omtrent Born Digital archiefmateriaal. Bovendien is er een zoekportaal  
gelanceerd, waarmee het grootste digitale archief op het terrein van architectuur  
en stedenbouw ter beschikking is gekomen voor een diversiteit aan (internationale) 
gebruikers. Het Nieuwe Instituut ging een regionale samenwerking aan met de 
gemeente Eindhoven en was vertegenwoordigd op verschillende internationale podia. 

Terugblikkend op 2015 dankt Het Nieuwe Instituut alle ontwerpers, makers, 
denkers, partners, vrienden en anderen die een inhoudelijke, organisatorische en/of 
financiële bijdrage leverden aan het programma van 2015. Ook de eigen medewer-
kers verdienen dank voor de inzet en energie die zij hebben getoond om het 
programma van Het Nieuwe Instituut inhoudelijk te gronden en per keer van een 
even passende als vernieuwende interface – een tentoonstelling, een publicatie, een 
conferentie – te voorzien. De organisatie heeft veerkracht getoond tijdens het vierde 
kwartaal van 2015, waarin naast de vele lovende uitingen van de (inter-)nationale 
pers over het Tijdelijk Modemuseum, de werkwijze van Raad van Toezicht en 
bestuur ten aanzien van de toepassing van de Governance Code Cultuur ter 
discussie werd gesteld. 

Raad van Toezicht, bestuur, Management Team en medewerkers van Het 
Nieuwe Instituut hebben in 2015 op verschillende manieren aangetoond hoe het insti-
tuut zijn opdracht binnen de BIS gestalte geeft, en dat het instituut van een fusieorga-
nisatie inmiddels is getransformeerd tot een solide en gedreven organisatie.
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De Nieuwe Tuin is een experimenteel 
samenspel van natuur en cultuur 
op het buitenterrein van Het Nieuwe 
Instituut. Het tijdelijke landschap 
van kunstenaar/ontwerper Frank 
Bruggeman en ecologisch hovenier 
Hans Engelbrecht sluit aan op 
de groeiende belangstelling voor 
stadsnatuur.

programma 
Landschap & Interieur

dossier 
Museumpark

project
De Nieuwe Tuin

grafisch ontwerp
Karlis Krecers

landschaps- & tuinontwerp
Frank Bruggeman &  
Hans Engelbrecht

De Nieuwe Tuin
Vanaf/Since april 2015

www.hetnieuweinstituut.nl

Museumpark 25, 
Rotterdam
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Deze tentoonstelling is een portret  
van 14 Nederlandse bijdrages op  
de expo tussen 1910 en nu. Ze zijn 
een freezeframe: een kijk in de 
spiegel die toont waar Nederland 
staat, wil staan en hoe dat kan 
worden tentoongesteld. De bijdrages 
zijn hier voor de eerste keer samen 
gepresenteerd en tonen een dialoog 
tussen moderniteit en nationaliteit, 
economie en beeld, handelsbelangen 
en speculatie over de toekomst:  
soms diepgaand en exotisch, 
soms klein en ingetogen, soms 
vol lef en overtuiging, soms timide 
en bescheiden, experimenteel en 
grappig, maar altijd Nederlands.

programma
Wereldtentoonstelling 

dossier 
Innovation at the World Expo

1851 – now

project
Wat is Nederland. 14 deelnames aan 

de Wereldtentoonstelling

grafisch ontwerp
Lu Liang

curator
Stephan Petermann 

ruimtelijk ontwerp
Marieke van den Heuvel

26/04 – 23/08/2015

Met dank aan 
Gielissen Interiors & Exhibitions

14 DEELNAMES AAN 
DE WERELD-

TENTOONSTELLING
WHAT IS  

THE NETHERLANDS
—

14 ENTRIES TO THE 
WORLD EXPO

Wat is Nederland
Grafisch ontwerp: Lu Liang
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De Hal van Machines was een 
belangrijk onderdeel van de vroegste 
Wereldtentoonstellingen: het was  
de plek waar de nieuwste vormen  
van mechanisatie aan het publiek 
werden gepresenteerd. Bijna 
anderhalve eeuw later presenteert  
Het Nieuwe Instituut nu de tentoon-
stelling Tuin van Machines. Hierin 
wordt gespeculeerd over een nieuw 
ecosystem waarin technische en 
organische wezens leren samenleven.

programma 
De Dingen en Materialen

dossier 
Innovation at the World Expo

1851 – now

project
Tuin van Machines
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Glass
Grafisch ontwerp: Koehorst in 't Veld
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Speciaal voor de eerste Wereld-
tentoonstelling van 1851 in Londen 
ontwierp Joseph Paxton het Crystal 
Palace, een enorme ‘kas’ van gietijzer 
en glas in Hyde Park. Dat gebouw 
vormt in meerdere opzichten het 
vertrekpunt voor de tentoonstelling 
GLAS. In Het Nieuwe Instituut 
wordt de focus op glas gebruikt om 
te laten zien hoe vernieuwingen 
steeds pas ontstaan wanneer er 
aan de chemische formule van glas 
wordt gesleuteld. Dat geldt voor drie 
essentiële toepassingen, de lens 
(telescoop), de buis (röntgen) en de 
draad (glasvezel), die de hoofdrol 
spelen in de tentoonstelling.

programma 
De Dingen en De Materialen

dossier 
Innovation at the World Expo

1851 – now

project
GLAS. 
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I. BESTUURSVERSLAG  
HET NIEUWE INSTITUUT 2015
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INLEIDING 

Het Nieuwe Instituut realiseerde in 2015 2 overkoepelende programma’s,  
17 tentoonstellingen, 8 presentaties, een Europees actieprogramma, 2 interventies,  
44 lezingenavonden, 9 fellowships, 2 conferenties, een nieuw zoekportaal, een 
AAARO-onderzoeksprogramma, diverse publicaties en een biënnale. Daarnaast 
waren er meerdere archiefacquisities, werden er 161 genodigden ontvangen in  
het kader van het Internationaal Bezoekersprogramma en kregen rond de totstand-
koming van het Tijdelijk Modemuseum 75 personen en collectieven (ontwerpers, 
makers en denkers) een opdracht.

De missie om alle ontwerpende disciplines vanuit een integraal perspectief 
te benaderen, en daarbij juist het vernieuwend vermogen van architectuur, design 
en e-cultuur aan de orde te stellen, heeft Het Nieuwe Instituut tot een unieke plek 
getransformeerd. Gevoed door zijn ongeëvenaarde architectuurcollectie kan Het 
Nieuwe Instituut de belofte van de toekomst – de drijfveer voor innovatie – zowel 
historisch als actueel interpreteren. Door middel van tentoonstellingen, symposia, 
workshops, competities, lezingen en opdrachten wordt een snel veranderende wereld 
in kaart gebracht, zichtbaar gemaakt en ter discussie gesteld. Met en door professio-
nals en liefhebbers, die in steeds grotere getale aan de activiteiten deelnemen.

Een terugblik op 2015 bevestigt de sterke stijging van het aantal bezoekers 
uit binnen- en buitenland. Niet alleen groeide het publiek voor tentoonstellingen  
en evenementen, ook vanuit professionele kring verwelkomde Het Nieuwe Instituut 
talloze onderzoekers, curatoren, archivarissen, beleidsmakers en auteurs die geïnte-
resseerd zijn geraakt in het innovatieve model dat hier wordt ontwikkeld: museum en 
archief, maar ook kennisinstelling en laboratorium. 

Door de invoering van een projectgovernance is de organisatie op het 
gebied van projectmatig werken verder geprofessionaliseerd. De interne verhuizing, 
uitgevoerd in 2015, biedt medewerkers de gelegenheid effectiever en efficiënter 
(samen) te werken. De aantoonbaar gedaalde verzuimcijfers zijn een indicatie  
van de rust die in de organisatie wordt ervaren. Met klanttevredenheid als centraal 
thema werd in 2015 bijzondere aandacht geschonken aan de manier waarop  
de werkwijze van medewerkers zich verhoudt tot de bezoekers. Het Experiment 
Hostmanship, uitgevoerd door medewerkers op de museumvloer, is hier een 
succesvol onderdeel van geweest. De komst van een manager Research & 
Development heeft concrete invulling gegeven aan de ambitie om onderzoek als 
verbindende schakel in de programmering in te zetten.  

Het Nieuwe Instituut sluit 2015 af met een eigen vermogen van EUR 
2.527.390 en een exploitatieresultaat van -/- EUR 28.090.

De terugblik op 2015 is tot stand gekomen bij de start van een nieuw jaar 
waarin de eerste beleidsplanperiode 2013-2016 wordt afgesloten en waarin verder 
wordt gewerkt aan het realiseren van de ambities van Het Nieuwe Instituut.   
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I. PROGRAMMA 

1.1 Beleidsmatige overwegingen

Eén fonds en één instituut vertegenwoordigen binnen de Basis Infrastructuur (BIS) 
het Topteambeleid Creatieve Industrie. Samen bestrijken het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut een breed werkterrein waarin alle 
ontwerpdisciplines – van stedenbouw en architectuur tot digitale cultuur en mode 
– vertegenwoordigd zijn. Eerder ressorteerden deze vakgebieden, net als de andere 
sectoren in de kunsten, onder de directie Erfgoed & Kunsten van het ministerie van 
OCW en maakten daarmee deel uit van een eenvormig cultuurbeleid. Met de intro-
ductie van het begrip creatieve industrie is er een uitzonderingspositie gecreëerd 
– het instituut opereert nu onder de Directie Media & Creatieve Industrie – waardoor 
de ontwerpsector ook uitdrukkelijk wordt verbonden met de vooral economisch 
gemotiveerde innovatie-agenda van het topsectorenbeleid. Dat beleid werd gefor-
muleerd door het kabinet Rutte I en wordt tot op heden gecontinueerd. Inhoudelijk 
verrijkte deze connectie het werkterrein van Het Nieuwe Instituut, maar in termen 
van positionering en verwachtingen heeft de beleidswijziging ook voor verwarring in 
het werkveld gezorgd. 

Voor Het Nieuwe Instituut, dat als fusieorganisatie juist in deze fase van 
veranderend overheidsbeleid tot stand kwam, bood de notie creatieve industrie wel 
degelijk een houvast, gezien de reikwijdte en diversiteit van de verschillende vakge-
bieden die het instituut bestrijkt. Immers, terwijl de culturele betekenis van disci-
plines als design en architectuur in de afgelopen decennia steeds breder werd 
herkend, is er ook een specificiteit – namelijk die van de markt – die van grote 
invloed is op de ontwikkeling van het werkterrein van ontwerpers maar die in het 
kunstbeleid altijd enigszins bleek te wringen. 

De complexe verwevenheid van cultuur en markt die kenmerkend is voor 
de toegepaste kunsten stond per definitie op gespannen voet met de veronderstelde 
autonomie van een werkveld als de beeldende kunst, decennialang het naaste 
broertje van vormgeving en architectuur; bijvoorbeeld bij de subsidieverlening door 
het Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst werden autonome en toege-
paste kunst vanuit hetzelfde beoordelingskader bezien. Deze vanzelfsprekende 
koppeling is door de opsplitsing van het recente cultuurbeleid komen te vervallen. 
Voor Het Nieuwe Instituut houdt dit in dat de erfgoedtaken nog altijd in het centrum 
van het cultuurbeleid liggen, maar andere activiteiten die de organisatie uitvoert zijn 
gelieerd aan de infrastructuur van het topsectorenbeleid waarin de ministeries van 
OCW en EZ samenwerken. Gevolg is dat voor Het Nieuwe Instituut niet alleen de 
kaders van de BIS, maar tevens andere beleidskaders, zoals die binnen de samen-
werking tussen OCW en IenM rond het begrip Ruimte, van toepassing zijn. 



21 Het Nieuwe Instituut – Jaarverslag 2015

1.2 Programmatische terugblik 

Onderzoekslijnen 
De projecten van Het Nieuwe Instituut worden langs drie vaste onderzoekslijnen 
ontwikkeld. Ze bieden een perspectief op de verschillende disciplines – architectuur, 
design en e-cultuur – die het instituut vertegenwoordigt en waarborgen tevens een 
lange termijnagenda waarmee Het Nieuwe Instituut zich ten opzichte van (huidige 
en toekomstige) partners, gebruikers en bezoekers positioneert. 

De onderzoekslijnen zijn georganiseerd rond 1) De Materialen & De 
Dingen, 2) Landschap & Interieur en 3) een jaarlijks wisselend thema dat aansluit op 
de actualiteit. In 2015 was het thema Wereldtentoonstelling, naar aanleiding van 
EXPO2015 in Milaan.

Innovatie is de verbindende schakel tussen de verschillende disciplines die 
Het Nieuwe Instituut vertegenwoordigt. In tegenstelling tot eerdere jaren is dit begrip 
in 2015 niet uitsluitend als technologische of sociale innovatie benaderd, maar werd 
eerder de psychologische component van innovatie geadresseerd en de wijze 
waarop dit vervolgens resulteert in een economisch en productietechnisch systeem: 
de mode. Tegelijkertijd vormt het begrip innovatie ook de drijfveer achter de verschil-
lende manieren waarop dat onderwerp zelf ter discussie is gesteld en het publiek is 
benaderd: namelijk via het Tijdelijk Modemuseum.

De programmering kende in 2015 drie semesters, die elk met een feeste-
lijke opening van start gingen. Waar mogelijk is gedurende het jaar aansluiting 
gezocht met events en programmering van partners in de stad, zoals IFFR, 
Museumnacht, Museumweek, Verborgen Tuinen Weekeinde, Dag van de 
Architectuur, 24 uur Cultuur, Wereld van Witte de With, en kwam een verdere inten-
sivering van de samenwerking binnen Museumpark partners tot stand.

De Materialen & De Dingen 
Binnen de onderzoekslijn De Materialen & De Dingen toonde Het Nieuwe Instituut, 
als vervolg op de tentoonstelling Biodesign in 2013 en Hout in 2014, in 2015 de 
tentoonstellingen Plastic, Glas, en het Tijdelijk Modemuseum. Telkens vormde het 
vooruitgangsdenken de kern van de tentoonstellingen, maar per onderwerp werd dat 
volkomen verschillend uitgewerkt. 

Plastic, ooit gezien als het materiaal van de toekomst, is synoniem 
geworden voor vervuiling en blinde consumptiedrang. Innovatie in de technologie 
van 3D-printers, brengt recent een democratisering van het materiaal tot stand, die 
een conflict doet ontstaan tussen de markt en de consument omtrent de rechten. 
Wat voorheen een industrieel materiaal was, wordt nu een grondstof voor de 
gebruiker. In Plastic, Promises of a Home-made Future, dat deels tentoonstelling en 
deels documentaire was, werden de implicaties van die strijd zichtbaar gemaakt aan 
de hand van bijvoorbeeld patenten, juridische conflicten en doe-het-zelf manuals. 
Zowel de presentatie als het begeleidende discursieve programma vormden een 
oproep aan de ontwerpgemeenschap om positie te kiezen. Ook het publiek kon 
deelnemen aan de plastic revolutie door zelf aan de slag te gaan met shredders, 
smelters en printers.

De tentoonstelling Glas is binnen het jaarthema Wereldtentoonstelling 
gepresenteerd en koos een specifieke benadering van het materiaal glas door 
exclusief te kijken naar vernieuwingen die samenhingen met de ontwikkeling van 
lenzen, buizen en glasvezel. Meer nog dan bij andere materialen blijken de speci-
fieke kwaliteiten van glas door de eeuwen heen telkens mogelijkheden tot innovatie 
te bieden, zoals duidelijk wordt in de ontwikkeling van steeds krachtiger telescopen 
en microscopen; röntgenapparatuur en recenter de glasvezel die de huidige digitale 
communicatie mogelijk maakt. Het (glazen) Crystal Palace, in 1851 in Londen 
gebouwd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling, fungeerde als referentie van 
de tentoonstelling. 
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In 2015 staat Het Nieuwe Instituut nadrukkelijk stil bij de mode door voor 8 maanden 
te transformeren tot een Tijdelijk Modemuseum. Het Tijdelijk Modemuseum buigt 
zich over twee totaal verschillende systemen: dat van het museum – met zijn 
aandacht voor behoud, bestendiging, hiërarchie, iconografie en historie – en het 
systeem van de mode dat per definitie gericht is op het nieuwe, bijna geheugenloos 
en zonder gecanoniseerde duiding opereert en waarin verleiding een grote rol 
speelt. Wat gebeurt er als die systemen elkaar kruisen? Het Tijdelijk Modemuseum 
(dat nog tot mei 2016 geopend is) toont dit door middel van verschillende tentoon-
stellingen en presentaties, waarin de traditionele onderdelen van het museum (de 
expositiezalen, maar ook de garderobe, de foyer, de museumwinkel etc.) de drager 
zijn van de verschillende verschijningsvormen van de mode (de industrie, de 
catwalk, de verzameling, de stoffenwinkel, het patroon etc.) aan de orde te stellen. 
Dat leidt tot een ongekende diversiteit van benaderingen. Van Een speculatieve 
geschiedenis van de Nederlandse mode tot alternatieve Views on Fashion en de 
looks van nu The Now, drie Mode archieven die op een compleet eigen manier 
worden ontsloten, een Pumporama in de foyer, een Parfumerie bij de entree, en 
Fashion data, een kritische reflectie op de achterkant van de mode. Het Tijdelijk 
Modemuseum stelt zich bovendien de vraag wat een museum voor de mode zou 
kunnen zijn? Hierbinnen staat de bezoeker (consument van mode) nadrukkelijk 
centraal, door interacties en persoonlijk contact onderdeel te laten zijn van de 
tentoonstellingsformats. In de programmering van het Tijdelijk Modemuseum wordt 
ook expliciet stilgestaan bij materialen en het maken. De presentatie van de collectie 
Hacked, waarin de ontwerpers niet stof als materiaal gebruiken voor hun collectie, 
maar juist kiezen om de overproductie aan kant en klare kledingstukken als startpunt 
te nemen, toont aan hoe belangrijk procesinnovatie kan zijn. The New Haberdashery 
op het dek boven de foyer, neemt weer een ander uitgangspunt op materiaal. Deze 
stoffen- en patronenwinkel is gericht op het zelf maken van kleding.

Sinds april 2015 heeft het Rotterdams filiaal van het wereldwijde netwerk 
van Publication Studio’s een plek en faciliteiten gekregen in de foyer. Het betreft hier 
een kleine uitgeverij, met print-on-demand voorzieningen. In het huidige klimaat 
waarin steeds meer drukkers verdwijnen, zoeken makers en kunstenaars naar klein-
schaliger publicatiemogelijkheden. De Publication Studio kan daarin voorzien, met 
name voor cultureel en makend Rotterdam.

Landschap & Interieur
1:1 Stijlkamers was het tweede deel van een meerjarig drieluik over het interieur.  
De stijlkamer, oorspronkelijk een tentoonstellings- en educatiemodel voor musea,  
is onderwerp van en aanleiding voor een programma over tentoonstellingsmodellen. 
De presentatie behelsde een installatie die kunstenaar Andreas Angelidakis  
voor deze locatie ontwierp en waarin hij zes historische en speculatieve stijlkamer-
modellen opvoerde, met als middelpunt de reconstructie van een historische stijl-
kamer uit het Stedelijk Museum, nu in bezit van het Amsterdam Museum. De 
presentatie werd geflankeerd door een uitgebreid discursief programma rond het 
interieur als model. Onderwerpen als originaliteit, contextualisering en beheer 
werden daarin geadresseerd.

In 2015 is landschaps- en interieurarchitect Petra Blaisse van ontwerpbu-
reau Inside Outside de tweede gastcurator van Huis Sonneveld (Huis Sonneveld2). 
Het idee achter de interventies is om het modernistische monument  
te revitaliseren, en middels een tijdelijke site-specific installatie een andere lezing  
van het huis mogelijk te maken. Met één ingenieuze ingreep – de toevoeging van 
een spiegelvloer in de woning – biedt Blaisse de bezoeker van het huis een geheel 
nieuwe ervaring van het licht, de lucht en de ruimte; en dus een vernieuwde confron-
tatie met de drie kernbegrippen van het modernisme.
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Na de succesvolle plaatsing van Het Nieuwe Paviljoen door Search op het terrein 
van Het Nieuwe Instituut in 2014 is ditzelfde braakliggende stukje land in 2015 
onderwerp van een ander type ontwerpopdracht: hoe kan dit terrein ontwikkeld 
worden op een manier die meerwaarde geeft aan de omgeving en haar gebruikers? 

In De Nieuwe Tuin hebben de ontwerpers stadsecologie en stadspuin geïn-
tegreerd in het ontwerp. Nieuwe functies zijn toegevoegd aan de omgeving van het 
museumpark, zoals avondverlichting, een podium, zitplekken, vlonders op het water, 
een pingpongtafel en een nieuw pad dat de wandelaar een alternatieve route biedt 
in het Museumpark. Met de toevoeging van deze tuin aan de openbare ruimte is Het 
Nieuwe Instituut beheerder geworden en hierdoor ook betrokken in het gesprek over 
de herinrichting van het Museumpark.

Het Nederlands architectuurarchief staat centraal in de reeks Verrassende 
Vondsten. In 2015 werden drie nieuwe edities geprogrammeerd, in aansluiting op de 
actualiteit. De derde presentatie in de reeks, Nederland bouwt in baksteen, was een 
tentoonstelling die de veronderstelde zegetocht van het modernisme in de periode 
tussen de twee wereldoorlogen nuanceerde. Monumenten voor Vrede presenteerde 
uitgevoerde en onuitgevoerde ontwerpen voor oorlogsmonumenten, ter gelegenheid 
van het feit dat Nederland 75 jaar geleden werd bezet en 70 jaar geleden bevrijd. En 
Verrassende Vondsten #5 Dressed by Architects stond stil bij de weergave van een 
modisch beeld in de tekeningen van architecten. In elk van deze presentaties is 
telkens werk te zien geweest van drie hedendaagse ontwerpers of kunstenaars die 
werden gevraagd te reageren op de thematiek van de tentoonstelling of het werk uit 
het archief dat daar werd getoond.

Jaarthema Wereldtentoonstelling
In 2015 vindt in Milaan de EXPO2015 plaats onder de noemer ‘Feeding the Planet, 
Energy for Life’. De Nederlandse overheid besluit aanvankelijk niet deel te nemen, 
en ook marktpartijen zien geen heil in het model van de Expo. Vooral door de inzet 
van de gemeente Rotterdam, die ambities koestert de Expo in 2025 naar de stad te 
halen, komt er toch een Nederlandse inzending. Voor Het Nieuwe Instituut is het 
reden om stil te staan bij dit wereldplatform voor innovatie en toekomstdenken. 

Het startpunt van de programmering rond het jaarthema ligt onder meer bij 
de vraag: Hoe heeft Nederland zich sinds 1910 tijdens de opeenvolgende wereldten-
toonstellingen gemanifesteerd, en welke rol speelden ontwerpers in het verbeelden 
van de toekomstprojecties die daar werden gepresenteerd? Het tentoonstellingspro-
ject Wat is Nederland. 14 deelnames aan de Wereldtentoonstelling analyseerde het 
zelfbeeld dat Nederland door de jaren heen verspreidde. Wat opvalt is de noodzaak 
die zowel de Nederlandse staat als ook bedrijfsleven voelde om zich hier te profileren. 

Architectuur, vormgeving, beeldende kunst en landschapsontwerp droegen 
alle bij aan het beeld dat Nederland van zichzelf wilde scheppen. In aanvulling op 
het programma ontwikkelde Het Nieuwe Instituut in het kader van Studio Rotterdam 
(de langlopende samenwerking met de gemeente Rotterdam) de zogenaamde 
Rotterdamse Innovatiemarkt; een tentoonstelling in de openbare ruimte, onder de 
arcade van Het Nieuwe Instituut waar als in een etalage de lokaal/regionale  
innovatiekracht voor het voetlicht trad. Een zevental innovatieve ondernemers uit  
sectoren waar Rotterdam sterk op inzet, toonden hier hun nieuwste producten;  
van een opklapbare zeecontainer tot een afbreekbaar product dat olievervuiling uit 
het water haalt.

Tot slot is een van de traditionele onderdelen van de wereldtentoonstelling, 
de Hal van Machines, als uitgangspunt genomen voor een speculatieve tentoonstel-
ling die de nieuwste technologische ontwikkelingen trachtte te extrapoleren.  
Hoe zou de Hal van Machines anno 2015 worden ingericht? In een theatrale setting 
presenteerde Tuin van Machines een nieuw ecosysteem waarin mens, dier en 
machine inmiddels complementair samenwerken en samenleven. 
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Zowel op de kleinste schaal van het menselijk weefsel, als in grootschalige logis-
tieke omgevingen als de haven is een gedeelde leefwereld gevormd die demon-
streert hoe ingrijpend, en vaak ook positief de invloed van technologie op ons 
bestaan zal zijn.

Het voedsel- en energievraagstuk dat een centrale plaats had in de 
EXPO2015, werd door Het Nieuwe Instituut aangegrepen om in Milaan een 
programma te ontwikkelen waaraan ook Slow Food International en YFM Network 
een substantiële bijdrage leverden. De eerdere tentoonstelling Mansholt, Een  
Goede Europeaan (2014) kreeg een vervolg in The Mansholt Letter, gebaseerd op 
de brief die Mansholt schreef en waarin hij vragen stelt over de toekomst van de 
voedselproductie. Middels een online platform, een aantal manifestaties in Milaan 
en gesprekken met een internationaal gezelschap van influentials, van boeren tot 
wetenschappers, werden antwoorden op die brief gecrowdsourced.

Thursday Night
Thursday Night is de titel van het discursief programma van Het Nieuwe Instituut. 
Onder die noemer wordt een afwisselend donderdagavondprogramma samenge-
steld over architectuur, design en e-cultuur met verschillende formats; de ene week 
in de vorm van een lezing, de andere week met een film of een actualiteitenmaga-
zine waarin verrassende gasten aan het woord komen. Urgente vraagstukken, 
vernieuwend onderzoek, actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden 
gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buiten-
land. In 2015 zijn 44 avonden georganiseerd met in totaal 147 sprekers. Thema’s die 
aan bod kwamen waren bijvoorbeeld Mode als beeld, Datavisualisatie, Digitale 
architectuurarchieven, Fast Fashion, Cybercouture, Nanotechnologie, Surveillance 
en Privacy, Migratie en Ruimtelijke Ordening. 

Publieksbereik
Het publiek van Het Nieuwe Instituut varieert sterk: van onderzoekers die dagelijks 
gebruik maken van het archief tot toeristen – die tijdens een internationale biënnale 
in Venetië van de ene artistieke bijdrage naar het volgende landenpaviljoen flaneren 
– en zogeheten unieke bezoekers aan de website. 

Veel van de activiteiten zijn gericht op netwerkvorming en partnerships, de 
keuze daarvoor berust mede op de ambitie van Het Nieuwe Instituut om zich in de 
tweede helft van deze eerste beleidsplanperiode 2013-2016 als onderzoekende 
autoriteit te profileren. Tegelijkertijd moest een opvallende verhoging van de 
hoeveelheid publieksactiviteiten de aandacht vestigen op de hoofdlocatie in 
Rotterdam. Het Nieuwe Instituut benut inmiddels het gehele gebouw: zowel zaal -1, 
zaal 1, zaal 2, zaal 3 en Huis Sonneveld als ook de buitenruimte worden van een 
dynamische programmering voorzien. Incidenteel worden bovendien het archief, de 
studiezaal en de foyer ‘bespeeld’. De intensivering van het programma heeft in 2015 
onmiskenbaar geleid tot een grotere bekendheid van de organisatie. Het enthousi-
asme waarmee dit instituut een nieuwe werkelijkheid projecteert, lokt vele positieve 
reacties uit in binnen- en buitenland (zie onder PR) en resulteert in een verdere groei 
van de hoeveelheid partnerships. 

Op meer tactisch niveau biedt de rijkdom aan tentoonstellingen, lezingen 
en workshops de mogelijkheid zowel een transdisciplinaire innovatieagenda te intro-
duceren als een disciplinaire werkwijze te bieden. Er is ruime aandacht gegeven aan 
het publiek maken van het archief. Het instituut is op basis van al deze activiteiten 
ronduit tevreden over de ontwikkeling van het publieksbereik (284.049 in 2015 ten 
opzichte van 256.886 in 2014, waarbij de sterke stijging van bezoekers aan het 
gebouw aan het Museumpark in Rotterdam opvallend is). De verwachting is dat de 
positieve ontwikkeling zich in 2016 doorzet.
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Conform de gestelde prestatie-eisen van het ministerie van OCW heeft Het  
Nieuwe Instituut eind 2015/begin 2016 een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
De uitkomsten zullen aan het Management Team worden gepresenteerd en  
vervolgens worden aangewend om hieraan actiepunten te verbinden. 

Het monitoren van de waardering voor de wijze van ontvangst is onderdeel 
geworden van de Museummonitor, het langer lopende publieksonderzoek dat eind 
2015 is gestart en wordt uitgevoerd met TNS NIPO. In 2014 is daar reeds een intern, 
kwalitatief publieksonderzoek naar gedaan. De uitkomsten zijn in de opzet van het 
Tijdelijk Modemuseum al ten dele vertaald; zo is de foyer anders ingericht en werd 
de ontvangstbalie verplaatst. Deze ingrepen worden door de bezoekers gewaardeerd. 

De hoeveelheid bezoekers in het buitenland is afhankelijk van de hoeveel-
heid buitenlandse activiteiten. In 2013 was het totale aantal bezoekers aanzienlijk, 
door buitenlandse activiteiten als de tentoonstelling in de Hermitage, St-Petersburg 
en twee biënnales. In 2014 wist het Nederlands Paviljoen tijdens de Biënnale van 
Venetië een recordaantal bezoekers te trekken. Het programmajaar 2015 lever 
de een lager internationaal bezoekersaantal (122.498). Naar verwachting zullen  
in 2016 de bezoekersaantallen ruimschoots worden gehaald, mede door de 
Biënnale van Venetië.

Onomstreden is de opvallende verbetering van de free-publicity als onder-
deel van het publieksbereik op zowel nationaal als internationaal niveau. In 2015 is 
een mediawaarde gerealiseerd van EUR 4 miljoen.

Grafisch Ontwerp Platform
Met de standaardisering van communicatie en de algemene tendens om een 
bezoeker eerder te bevestigen dan te verrassen, is het zelfs binnen het domein van 
de cultuur steeds zeldzamer geworden dat jong talent nog wordt uitgedaagd door 
onderscheidend opdrachtgeverschap. Juist daarom vat Het Nieuwe Instituut de 
eigen communicatie op als een platform voor de grafisch ontwerper. De vraag naar 
identiteit en communicatie van het instituut krijgt gestalte door de inzet van steeds 
wisselende ontwerpers. Elk project kent een eigen ontwerper, die daarbij wordt 
gevoed door de wensen vanuit marketing en communicatie, en tevens inhoudelijk 
wordt begeleid. In de afgelopen drie jaar is aangetoond dat deze wijze van talentont-
wikkeling voor alle betrokkenen bijzonder vruchtbaar is; voor de ontwerpers levert 
het onder meer profilering en zichtbaarheid op, voor het instituut een onderschei-
dende vorm van communicatie. 

Onder begeleiding van Art Director Maureen Mooren worden in 2015 
opdrachten gegeven aan onder meer Bart de Baets (Stijlkamers), Experimental 
Jetset (Hacked), Rudy Guedj (Tuin van Machines, Fashion Data, Educatie), Marc 
Hollenstein (website Huis Sonneveld en Interventie Huis Sonneveld/Petra Blaisse), 
Sandra Kassenaar (Speculatieve geschiedenis, All time favourites), Koehorst in ’t 
Veld (Glas), Kristoffer Li & Kristoffer Sølling (Thursday Night), Lu Liang (Wat is 
Nederland), Karlis Krecers (De Nieuwe Tuin), Laura Pappa en Karlis Krecers 
(Rotterdamse Innovatiemarkt), Metahaven (Benno Premsela Lezing 2015), Moniker 
(website Het Nieuwe Instituut), Valentijn Goethals en Tomas Lootens (Verrassende 
Vondsten #5, Dressed by Architects) en Job Wouters (Murals). 

Educatie 
Het Nieuwe Instituut beoogt per jaar 12.000 educatiebezoekers te ontvangen. Hierbij 
is een onderverdeling gemaakt tussen leerlingen uit het primair-, voortgezet- en 
middelbaar beroepsonderwijs (totaal 4.000) en individuele bezoekers (8.000) die 
deelnemen aan een educatieve activiteit. Deze laatste groep bezoekers komt soms 
in het gezelschap van ouders of grootouders, of bezoekt Het Nieuwe Instituut in 
groepsverband, bij voorbeeld met vriendjes, via de buitenschoolse opvang of bij een 
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excursie van het hoger onderwijs. In 2015 ontving Het Nieuwe Instituut circa 2.000 
bezoekers uit het primair- en voortgezet onderwijs en circa 6.000 bezoekers binnen 
het individuele programma. Het totale aantal educatiebezoekers voldeed in 2015 
nog niet aan de ambitie en doelstelling, hieronder wordt de reden daarvan nader 
toegelicht. Het Nieuwe Instituut heeft het vertrouwen dat het gestelde doel in 2016 
wel wordt gehaald, en dat de organisatie dan ook een zichtbare plek zal hebben in 
het lokale/regionale educatieaanbod. 

Kenmerkende kwaliteiten van het educatieve aanbod zijn de interdiscipli-
naire insteek en het leggen van verbanden tussen innovatie in technologische, 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Hier valt te denken aan onder-
werpen als de opkomst van 3D-printing, de omgang met voedsel en de herwaarde-
ring van ambachten. Kinderen en jongeren worden gemotiveerd om zich creatief te 
uiten en zelf te creëren; kennisoverdracht en kritisch kijken naar de ontworpen 
wereld staan hierbij centraal. In Het Nieuwe Instituut komt de jonge doelgroep in 
aanraking met technieken en vaardigheden waarmee ze de ontwerppraktijk niet 
alleen leren begrijpen, maar ook leren hoe zij door middel van ontwerpen uiting 
kunnen geven aan hun ideeën. Educatie is een centraal onderdeel van de program-
mering en en vindt daarom bij voorkeur midden in de presentaties plaats. Zo wordt 
samen kijken, onderzoeken, perspectieven uitwisselen en opdrachten uitwerken het 
meest gestimuleerd. 

PO / VO / VMBO
Om de ontwikkeling van het huidige educatieprogramma van Het Nieuwe Instituut te 
duiden moet eerst de context van de fusie worden belicht. Op 1 januari 2013 startte 
Het Nieuwe Instituut met vier educatiemedewerkers van het voormalige NAi, allen 
met een specialisatie architectuur. Binnen het NAi was gewerkt aan een permanent 
educatieprogramma. Ten behoeve van de nieuwe organisatie werd medio 2014 een 
nieuwe visie gepresenteerd. Dit was tevens de start van de ontwikkeling van nieuwe 
educatieproducten, die aansloten bij de ambities van Het Nieuwe Instituut. Dat het 
onderwijs ten aanzien van cultuureducatie één jaar vooruit werkt, had tot gevolg dat 
niet eerder dan in mei 2015, rondom de tentoonstelling Tuin van Machines, de eerste 
pilots voor het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) konden 
worden gerealiseerd. Ten tijde van het Tijdelijk Modemuseum was er een volledig 
onderwijsprogramma beschikbaar dat onder meer via het Kenniscentrum 
Cultuureducatie Rotterdam (KCR) aan scholen wordt aangeboden.

Het onderwijsprogramma van het Tijdelijk Modemuseum heeft primair 
betrekking op het PO en VO, maar wordt gezien het onderwerp ook voor het  
VMBO ontwikkeld. De deelname tijdens de tweede helft van 2015 (met een bezoek  
van 2.000 kinderen aan het onderwijsprogramma) laat zien dat de ambities met  
het huidige programma worden gerealiseerd. Bij voortzetting van deze lijn trekt het 
onderwijsprogramma in 2016, aan het einde van de eerste beleidsperiode, de 
beoogde 4.000 bezoekers.

De educatieprogrammering kent thema’s die per tentoonstellingsseizoen 
centraal staan. Deze thema´s zijn toekomstgericht en hebben betrekking op de eigen 
leefwereld van kinderen en jongeren doordat ze relateren aan hun eigen omgeving. 
Ze worden verbonden met grotere cultureel-maatschappelijke vraagstukken en  
met ontwerpoplossingen die de twee kernbegrippen van Het Nieuwe Instituut –  
innovatie en conflict – een tastbare gestalte geven. De programma’s zijn opgebouwd 
vanuit de vier onderdelen van een ontwerpproces: oriënteren, onderzoeken, 
uitvoeren en evalueren. 

Het educatieprogramma van Het Nieuwe Instituut nodigt kinderen en 
jongeren uit nieuwe technologieën, innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen 
kritisch creatief te verkennen en zich eigen te maken. Er wordt ingezet op de ontwik-
keling van sociale en culturele vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, 
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communiceren, ICT-geletterdheid, kritisch en probleemoplossend denken. Over 
deze 21st century skills moet elke leerling in de toekomst kunnen beschikken.
De educatieprogrammering wordt standaard geëvalueerd door de afnemers. Het 
KCR heeft in 2015 zorggedragen voor de evaluatie via een standaardevaluatiepro-
tocol. Voor 2016 zal Het Nieuwe Instituut de evaluatiewerkwijze ook zelf uitvoeren. 
Het pilot programma rond Tuin van Machines is door 65% van de docenten als goed 
beoordeeld, door 18% als zeer goed. De workshops zijn door 82% als inhoudelijk 
goed ervaren en door 9% als zeer goed.  

Individueel programma
De ontwikkeling van het individuele educatieprogramma – educatie voor minderja-
rige bezoekers die op eigen gelegenheid naar het museum komen – is reeds in 2013 
gestart met de introductie van de ‘Labs’ waarin het maken centraal stond; het 
‘Decorlab’ (2013, Sets 1:1/ Bekleidung), ‘Design Lab’ (2014, Designing Scarcity) en 
het Atelier voor alle leeftijden (2014, Hertzberger). Deze Labs vormden tevens het 
decor voor workshops in vakanties.

In 2015 is actief ingezet op de ontwikkeling van dit type programma waarin 
de toekomst centraal staat en waarbij er ruimte is om echt te kijken, vragen te 
stellen, te reflecteren, zelf te ontwerpen, te maken en uiteindelijk te presenteren. 
Deze geïntegreerde aanpak kreeg in 2015 vorm binnen de tentoonstelling Plastic, 
Promisses of a Home-made Future. Een Makers Studio bood aanvullend ruimte om 
de nieuwste gadgets te testen en tijdens workshops op zondagen konden kinderen 
bijvoorbeeld leren programmeren, tekenbots bouwen, plastic shredden, smelten en 
printen. En de tentoonstelling Tuin van Machines werd beëindigd met één grote 
educatieruimte waarin bezoekers onder meer een eigen robot konden ontwerpen 
met wie zij zouden willen samenleven. Tuin van Machines bood daarnaast weekend-
workshops voor kinderen, die aan de slag gingen met Little Bits en het bouwen en 
programmeren van robots. 

In het Tijdelijk Modemuseum staan leren en beleven centraal. Het educatie-
programma biedt drie elkaar versterkende onderdelen: een Modeparcours, een 
open atelier en een tweewekelijks programma van workshops. De bezoeker kan een 
deel van de activiteiten zelfstandig uitvoeren en krijgt voor een ander deel begelei-
ding van professionals uit de mode. Via vragen en opdrachten komen verschillende 
thema’s van het Tijdelijk Modemuseum aan bod: identiteit en expressie, mode als 
tijdmachine, de werking van de modeketen, alternatieven voor de mode-industrie, 
materialen en technieken. 

In de samenstelling van het educatieprogramma wordt gewerkt met een 
breed netwerk van partners van makers, softwareontwikkelaars, bemiddelaars, 
scholen, lokale en regionale partijen in de vrijetijdsbesteding. Ook voor deze samen-
werkingen geldt dat ze nog in ontwikkeling zijn.

 
Talentontwikkeling

In het kader van talentontwikkeling ondersteunt Het Nieuwe Instituut jonge profes-
sionals in de diverse designdisciplines in verschillende stadia van hun beroepsma-
tige ontwikkeling. Als vanzelfsprekend onderdeel van de onderzoeken, activiteiten 
en presentaties is talentontwikkeling geïntegreerd in de werkwijze van de organisatie. 

Sinds de Creatieve Industrie in 2011 tot één van de topsectoren in het over-
heidsbeleid is benoemd, heeft de sector zich opnieuw georganiseerd en zijn er 
verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan. Het Nieuwe Instituut heeft in dit 
totaal veranderde speelveld, waarbinnen ook CLICKNL, Dutch Creative Council, het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Federatie Dutch Creative Industries 
actief zijn, invulling gegeven aan de nieuwe structuur, onder meer door bij te dragen 
aan de totstandkoming van de Human Capital Agenda (HCA). 
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Het Nieuwe Instituut opereert binnen een interdisciplinair netwerk van 
opleidingen om talent te herkennen, te stimuleren en werkervaring te bieden. De 
inhoudelijke focus van de onderzoekslijnen biedt daarbij houvast. Zo wordt samen-
gewerkt met kunstvakopleidingen op het gebied van onderzoek (in het archief) en 
presentatie (in een van de museumzalen). In het kader van Plastic, Promises of a 
homemade future werden opdrachten ontwerpend onderzoek uitgevoerd door 
studenten van de Gerrit Rietveld Academie en in het kader van Hacked (onderdeel 
van het Tijdelijk Modemuseum) is met de Willem de Kooning Academie een master-
class gegeven. Door middel van stages krijgen jonge museumprofessionals van de 
Reinwardt Academie de gelegenheid om ervaring op te doen bij de voorbereiding 
van projecten en tentoonstellingen. 

Ook na de opleidingsfase biedt Het Nieuwe Instituut een omgeving voor 
talentontwikkeling door jonge professionals in de culturele sector in te zetten bij de 
realisatie van (onderzoeks-)programma’s, tentoonstellingen en communicatiepro-
jecten. Zo worden ten behoeve van de reeks Verrassende Vondsten uit de Collectie 
(zie paragraaf 1.2 Landschap & Interieur) telkens andere talenten gevraagd  
om speciaal voor deze context werk te ontwikkelen. Studio Makkink&Bey is hier  
verantwoordelijk voor de selectie. Voor de Lecture Night (onderdeel van het 
Thursday Night programma) wordt naast een key-note speaker ook altijd een jong 
talent als spreker geprogrammeerd. Op deze wijze wil Het Nieuwe Instituut een 
kweekvijver zijn en geeft het een platform aan beginnende ontwerpers, architecten, 
fotografen en makers.

Omdat talent zich op allerlei manieren ontwikkelt en er grote verschillen zijn 
in disciplines, ontwikkelingsfases en de context waarin mensen werken, is talent 
alleen gebaat bij een gecoördineerde inzet van de betrokken organisaties. Door zijn 
genetwerkte werkwijze is Het Nieuwe Instituut bij uitstek verbonden met uiteenlo-
pende partijen in de creatieve economie: zowel vanuit de cultuursector, het onder-
wijs en kennisinstellingen, als in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 
De samenwerking met de TU Delft kreeg een vaste basis in het Jaap Bakema Study 
Centre, met de Piet Zwart Academie wordt een gezamenlijk project ontwikkeld rond 
een onderzoek naar Huis Sonneveld en ten behoeve van de programmering van de 
Lecture Nights is er structureel overleg met de Master Design van de Willem de 
Kooning Academie. Als onderdeel van Studio Rotterdam gingen professionals en 
onderzoekers van Kenniscentrum Creating 010, Hogeschool Rotterdam, Cambridge 
Innovation Centre, de Rabobank en De Makers in gesprek over actuele vragen ten 
aanzien van innovatie in de creatieve industrie. 

Leven Lang Leren in de creatieve industrie
Creatieve competenties zijn in alle leeromgevingen belangrijk, van het basisonder-
wijs tot postuniversitair onderwijs. In dit kader organiseert Het Nieuwe Instituut dan 
ook activiteiten op elk niveau (formeel en informeel, leren via workshops, peer to 
peer, lezingen e.d.). Bijvoorbeeld in het kader van de Reading Room en verschil-
lende formats zoals masterclasses, Open Labs en de interactieve avonden in het 
Thursday Night-programma. 

De Reading Room bijeenkomsten, die vanuit Research & Development 
worden ingevuld, geven een platform aan fellows, promovendi en andere onderzoe-
kers waar zij hun werk presenteren en bespreken met onderzoekers en andere 
professionals. Het reflecteren op onderzoek in gemengde netwerken heeft een 
toegevoegde waarde, zowel voor het onderzoek als voor de gespreksdeelnemers in 
de Reading Room sessie. 

Andere vormen van informeel leren zijn in 2015 geïnitieerd, onder meer via 
(internationale) masterclasses en een (cross-over) Summerschool. Het moet leiden 
tot duurzame partnerships met onderwijsinstellingen, culturele instellingen en 
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andere partijen. Het Nieuwe Instituut fungeert als een inspirerende ontmoetingsplek, 
waar informeel leren wordt gefaciliteerd voor een gevarieerde groep van studenten/
alumni/docenten, wetenschappers, (ontwerpend) onderzoekers en experts vanuit 
het internationale en interdisciplinaire netwerk. 

Onderzoek
In 2015 heeft het onderzoekende profiel van het instituut verder gestalte gekregen 
met de komst van een manager Research & Development en het opzetten van  
een R&D-team. Het Nieuwe Instituut wordt in binnen- en buitenland steeds vaker 
herkend als natuurlijke omgeving voor interdisciplinaire onderzoekspraktijken.  
Met kennisinstituten als de Rietveld Academie, Willem de Kooning, Piet Zwart  
Academie, TU Eindhoven, en in het buitenland ETH Zürich, Princeton University, 
Columbia University en de Universiteit van Innsbruck kwamen diverse uitwisse-
lingen en samenwerkingen tot stand. 

Daarnaast zijn in 2015 opnieuw een aantal fellows benoemd om eigen 
onderzoek verder te ontwikkelen en zichtbaar te maken in het programma van Het 
Nieuwe Instituut. 

Fellowship programma
Het fellowship programma is gerelateerd aan de drie onderzoekslijnen. In 2015 
waren acht nieuwe fellows actief.

Binnen het programma De Materialen & De Dingen deden Tal Erez, Chris 
Kabel, Roos Meerman en Christien Meindertsma onderzoek naar de productie van 
materialen. Het onderzoek van Tal Erez naar de politieke dimensies van plastic 
kreeg gestalte in Plastic, Promises of a homemade future. Roos Meerman opende in 
het instituut een tijdelijk open lab waar ze verschillende materiaalexperimenten deed 
en een breed netwerk van ontwerpers, materiaalexperts, onderzoekers en partijen 
uit de industrie ontving, terwijl ook reguliere bezoekers van Het Nieuwe Instituut de 
kans hadden over haar schouder mee te kijken. In aansluiting op de onderzoekspu-
blicatie Bottom Ash Observatory deed Christien Meindertsma tijdens haar fellowship 
onderzoek naar het productieproces van het materiaal beton. Ontwerpend onder-
zoeker Chris Kabel deed onderzoek naar ‘the finish’ als materiaal en bereidt nu een 
tentoonstelling voor die in 2017 in Het Nieuwe Instituut te zien zal zijn.

Sascha Pohflepp en Ruben Jacobs droegen als research fellow bij aan het 
programma rondom het jaarthema van de Wereldtentoonstelling. Pohflepp schreef 
een essay over de tegenstelling ‘kunstmatig/natuurlijk’ binnen de context van het 
Antropoceen en adviseerde bij de ontwikkeling van de tentoonstelling Tuin van 
Machines. Jacobs schreef het essay ‘Verzachters van de Modernisering’ en organi-
seerde samen met Het Nieuwe Instituut twee avonden onder de titel Soft Strategies.

Onderzoeker en curator Annet Dekker was als research fellow betrokken bij 
het onderzoekstraject Nieuwe Archiefinterpretaties. In een reeks opdrachten aan 
kunstenaars en ontwerpers, onder wie Richard Vijgen, Template en Erica Scourti, 
werden de onzichtbare lagen van digitale archieven verkend. Tot slot vervolgde 
Malkit Shoshan haar onderzoeksprogramma Drones and Honeycombs, een onder-
zoek naar de publieke ruimte als oorlogsgebied dat in 2014 was opgestart. In 
opdracht van Het Nieuwe Instituut treedt Malkit Shoshan in 2016 op als curator voor 
het Nederlands Paviljoen tijdens de 15e Architectuurbiënnale van Venetië.

In 2015 is besloten om in 2016 een internationale call for fellows te 
lanceren, waarbij drie research fellows de mogelijkheid krijgen om gedurende een 
half jaar onderzoek te doen in Rotterdam. Binnen de fellowship bestaat zowel de 
ruimte om eigenstandig onderzoek te verrichten, als de mogelijkheid om samen te 
werken met de andere fellows, partners en Het Nieuwe Instituut. Met de call for 
fellows verkent Het Nieuwe Instituut de manier waarop onderzoek functioneert 
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binnen een institutionele context. Door nieuwe manieren van (collectief) onderzoek 
te verkennen, wordt gezocht naar alternatieven voor gangbare onderzoeksmethoden 
en uitkomsten. Op de lange termijn moet het fellowship programma ook gaan voor-
zien in aanvulling, reflectie en kritiek op de lopende activiteiten van het instituut 
zoals tentoonstellingen, lezingen en publicaties. Het Nieuwe Instituut staat open 
voor nieuwe voorstellen, maar ook voor projecten die reeds in ontwikkeling zijn. In 
april zal een internationale jury de aanvragen beoordelen en wordt de selectie 
bekend gemaakt.

Jaap Bakema Study Centre
Het Jaap Bakema Study Centre, opgericht in oktober 2013 in partnerschap met de 
TU Delft, richt zich op wetenschappelijk onderzoek en is verbonden aan het archi-
tectuurarchief van Het Nieuwe Instituut. De initiële samenwerkingsovereenkomst 
benoemde een aantal aandachtsgebieden voor de periode 2013-2016. 

Rond die onderwerpen zijn inmiddels allianties ontstaan met partijen als 
ETH/Zürich, CCA Montreal en Princeton University.

Na een jaar van voornamelijk publieke presentaties in 2014 richt het Jaap 
Bakema Study Centre zich in 2015 en 2016 meer op ontwikkeling van onderzoek, 
institutionele inbedding en samenwerking. In 2015 begon vanuit het Structuralisme-
onderzoek als vervolg op de tentoonstelling Een installatie in vier bedrijven (2014), de 
voorbereiding van de publiekspresentatie Total Space. Dit project zal juist de interna-
tionale dimensies van het structuralisme tonen, verkent interdisciplinair grensverkeer 
– tussen architectuur, stedenbouw, antropologie en systeemtheorie – en verbindt de 
recente geschiedenis van de twintigste eeuw met speculaties over de toekomst. 
Termen als habitat, omgeving en ecologie zijn zowel in de jaren ’50 en ’60 als tegen-
woordig kernbegrippen om ontwerp en stedenbouw opnieuw te definiëren. 

In een eerste workshop in juni met Christine Boyer (Princeton University), 
Laurent Stalder (ETH Zürich) en een groep experts op het gebied van architectuur, 
design en digitale cultuur stonden de begrippen ‘systeem’, ‘omgeving’ en ‘habitat’ 
centraal. In november had de tweede Total Space workshop plaats, waarin de 
impact van digitale technologie op architectuur en stedenbouw werd onderzocht. 
Speciale gasten waren Benjamin Bratton (Center for Design and Geopolitics, San 
Diego) die ook de Premsela lezing verzorgde, en Troy Conrad Therrien (Solomon R. 
Guggenheim Museum, New York). 

Naast de workshops in Rotterdam, organiseerde het Jaap Bakema Study 
Centre opnieuw een conferentie aan de TU Delft. Deze tweedaagse internationale 
conferentie Research on Display. The architecture exhibition as a model for know-
ledge production onderzocht de relatie tussen onderzoek en het medium van de 
tentoonstelling. In een programma van ronde tafel sessies en lezingen door onder-
zoekers, architecten en curatoren werden nieuwe manieren van kennisproductie, 
curatorschap en tentoonstellingsmodellen aan de orde gesteld. 

Naar aanleiding van de presentatie op de Biënnale van Venetië 2014 
verschijnt in 2016 het boek Bakema and the Open Society. Centrale focus is Jaap 
Bakema’s idee van de open samenleving, dat in verband wordt gebracht met het 
werk van zijn bureau Van den Broek en Bakema, zijn internationale netwerk CIAM 
en Team 10 en de context van de naoorlogse verzorgingsstaat. 
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2. WETTELIJKE TAKEN 

2.1 Erfgoed

In 2015 heeft de afdeling Erfgoed, verantwoordelijk voor het beheer en behoud van 
de architectuur- en stedenbouwcollectie van Het Nieuwe Instituut en bijbehorende 
acquisities, zich gericht op verdere digitalisering. Er is gestart met de opzet van een 
leeromgeving Born Digital en Digital Preservation in het kader van de Nationale 
Infrastructuur Digitale Duurzaamheid. Met TNO Groningen is gewerkt aan een 
rapport over de verkenning van Born Digital materiaal en in het kader van de Art & 
Architecture Thesaurus (AAT) hebben Het Nieuwe Instituut en de TU Delft, finan-
cieel ondersteund door NWO, samengewerkt.  

Acquisities
In 2015 heeft Het Nieuwe Instituut tekeningen, archivalia, archieven, maquettes, 
litho’s en Born Digital materiaal geacquireerd van onder meer G. Sturm, J. Carp, H. 
Tupker, C.T. Nix, B. Bakema, H. Hertzberger, J. Vegter, Petra Blaisse, S. van 
Ravesteyn, J. van den Bout, WEST 8, MVRDV, bureau ZUS, D. Istha, K.P.C. de 
Bazel, G. Rietveld, J. Klijnen en Pi de Bruyn. 

Born Digital Preservation 
Medio 2015 is het TNO-rapport ‘Born Digital Preservation bij Het Nieuwe Instituut’ 
verschenen. Born Digital Preservation heeft als doel digitaal gevormde archieven 
duurzaam beschikbaar en bruikbaar te houden. Om te beantwoorden aan de 
opgave die uit het TNO-rapport voortkomt is binnen Het Nieuwe Instituut het project 
Leeromgeving Digital Preservation opgezet. Het betreft hier een case study  
binnen het ‘Houdbaar’ werkpakket van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), een 
domeinoverstijgende samenwerking dat een gezamenlijk netwerk van voorzieningen 
tot stand brengt waarin duurzame toegang tot digitale informatie gegarandeerd is. 
Het in 2015 door Het Nieuwe Instituut verworven digitale MVRDV-archief geldt als 
voorbeeld binnen deze leeromgeving. Eind 2016 zullen de resultaten in 
NDE-verband beschikbaar worden gemaakt. 

In 2015 is tevens een begin gemaakt met het project Born Digital-plus, een 
academisch onderzoekstraject naar nieuwe benaderingswijzen en onderzoekmetho-
dieken ten aanzien van born digital archieven in het algemeen, en born digital 
aanwinsten zoals het MVRDV-archief in het bijzonder. Dit project zal in de loop van 
2016 en 2017 verder gestalte krijgen.

Studiezaal en onderzoek
De studiezaal was in 2015 gedurende 204 dagen geopend. Er werden 2.400 archi-
tecten, onderzoekers en studenten ontvangen en circa 5.700 archiefstukken en 
depotboeken opgevraagd. Diverse werkgroepen, onder wie studenten van de 
Vakgroep Architectuur Eindhoven en studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam, 
kregen daarbij begeleiding op zaal voor hun onderzoek naar respectievelijk AUP 
Amsterdam en Ouderenhuisvesting. 

Bruiklenen
In 2015 heeft Het Nieuwe Instituut 99 bruiklenen in behandeling genomen en afge-
rond. De bruiklenen werden ingezet voor nationale en internationale presentaties 
van onder andere het Rijksmuseum Amsterdam, het Joods Historisch Museum te 
Amsterdam, de Triënnale di Milano en MAXXI te Rome.
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Digitalisering
Het Nieuwe Instituut heeft gedurende 2015 25.000 archiefstukken gedigitaliseerd, 
afkomstig uit 24 archieven. Het kwetsbare analoge audiovisuele materiaal uit de 
eigen collectie is ter conservering gedigitaliseerd door Picturae. De inhoud van het 
audiovisuele materiaal zal medio 2016 via het Zoekportaal van Het Nieuwe Instituut 
permanent te bekijken en te beluisteren zijn.  

Beeldbestellingen
Ten behoeve van publicaties, tentoonstellingen, onderzoek e.d. worden vanuit 
binnen- en buitenland regelmatig beelden van de collectie besteld. In 2015 heeft Het 
Nieuwe Instituut er 700 geleverd.  

Zoekportaal 
Eind november 2015 ging het Zoekportaal van Het Nieuwe Instituut online. In de 
eerste maand werden al ruim 14.000 bezoekers geteld. 

Huis Sonneveld: Interventie # 2 Petra Blaisse Sonneveld2 

Op het moment dat het beheer van Huis Sonneveld overging in handen van Het 
Nieuwe Instituut vroeg het bestuur van de Stichting Volkskracht Historische 
Monumenten, eigenaar van het monument, hoe de fusie het beheer van de muse-
umwoning zou beïnvloeden. Het Nieuwe Instituut heeft zich vervolgens vanuit een 
multidisciplinair perspectief gebogen over een nieuwe invulling. Een team van 
medewerkers inventariseerde wat de rol van de museumwoning in het huidige 
museale veld is en wat de rol van Huis Sonneveld binnen de nieuwe inhoudelijke 
context van Het Nieuwe Instituut zou kunnen worden. 

Succesvolle museumwoningen, zo bleek, zijn volop in beweging, staan 
midden in de samenleving, zijn een platform voor actuele museale vraagstukken en 
vormen een inspiratie voor kunstenaars en ontwerpers die specifieke kenmerken 
van het museumhuis als inspiratiebron voor hun eigen werk gebruiken. Deze conclu-
sies brachten Het Nieuwe Instituut op het spoor van hedendaagse interventies in 
Huis Sonneveld. De interventie van Petra Blaisse in 2015 is reeds onder program-
matische terugblik benoemd. Deze interventie genereerde veel media-aandacht, de 
persreacties én de positionering van Huis Sonneveld op de website van Iconic 
Houses Network plaatste Huis Sonneveld in 2015 voor het eerst op een internatio-
naal podium. 

2.2 Internationalisering 

In 2013 formuleerde Het Nieuwe Instituut de ambitie om als nationaal instituut op 
verschillende schaalniveau’s te functioneren, te weten lokaal, regionaal en internati-
onaal. Dat uitgangspunt gold in 2015 onverminderd. De uitbreiding van de 
Internationaliseringsopdracht met extra middelen van het ministerie van OCW per 
2016 en de driejarige samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven 
onderschrijven de stappen die Het Nieuwe Instituut in de afgelopen periode heeft 
genomen. 

Lokaal en regionaal
Nu de landelijke overheid zich steeds meer toelegt op randvoorwaardelijk beleid, 
terwijl de feitelijke invulling sterker bij de regio’s komt te liggen, groeit voor Het 
Nieuwe Instituut de urgentie van lokale en regionale partnerschappen. Aangezien 
de regio’s op zoek moeten naar een eigen invulling van het beleid ontstaat daar een 
gefragmenteerd palet aan prioriteiten. In 2015 is zowel op lokaal niveau (onder meer 
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gemeente Rotterdam) als op regionaal niveau (regio Eindhoven) met beleidsverant-
woordelijken gesproken over specifieke maatschappelijke vraagstukken waarbij een 
culturele interpretatie nieuwe benaderingswijzen zou kunnen bieden. Als kennisin-
stelling en vanuit de expertise die rond de verschillende disciplines verzameld is, 
kan Het Nieuwe Instituut een belangrijke rol spelen in dit voor gemeenten en regio’s 
relatief ‘nieuwe proces’. 

De samenwerking met de gemeente Eindhoven resulteerde in 2015 in een 
meerjarenprogramma ‘De Staat van Eindhoven’ (2015-2017) dat van start ging met 
een seminar in de Designweek en een mapping van de stad door Mark van der Net. 
Het programma richt zich op het ontwerpen van een nieuwe verhouding van burger 
en de slimme stad – de datastromen van de digitale samenleving  – en hoe die in te 
zetten zijn bij het stimuleren van bottom-up ontwikkelingen. Centraal in het meerja-
renprogramma staat het zoeken naar een nieuwe bestuurlijke cultuur waarin burgers 
actief gestalte geven aan de stad van morgen. Eindhoven is partner en opdracht-
gever in deze ontwikkeling, waar ook een netwerk van architecten, ontwerpers, 
onderzoekers en makers bij betrokken is. 

Het Nieuwe Instituut heeft zich in 2015 met Studio Rotterdam met name 
gericht op innovatie en talentontwikkeling. Dit kwam onder andere tot uitdrukking in 
de Rotterdamse Innovatiemarkt. Ook met een serie workshops van modeontwerpers 
aan verschillende opleidingen in Rotterdam (en daaraan gekoppeld een  
tentoonstelling van deze ontwerpen in het Tijdelijke Modemuseum) gaf Het  
Nieuwe Instituut invulling aan de uitgangspunten innovatie en talentontwikkeling. 

In 2015 zijn diverse oriëntatietrajecten uitgezet in de gemeenten  
Arnhem en Amsterdam. 

Internationaal 
Het Nieuwe Instituut heeft de opdracht een aantal specifieke internationale program-
ma’s te ontwikkelen. Deze internationale programma’s kenmerken zich door de 
focus op de versterking van het veld, de nationale zichtbaarheid en versterking van 
mobiliteit en dialoog. Met middelen voor het Internationaal Bezoekersprogramma 
(IBP), statelijke manifestaties en marktverruiming heeft Het Nieuwe Instituut vanaf 
de start in 2013 invulling gegeven aan deze opdrachten. In 2015 is, als extra interna-
tionaliseringsopdracht vanuit het ministerie van OCW, een aanvulling gekomen op 
het reeds bestaande pakket. Met een aanvulling op drie onderdelen, te weten talen-
ten-mapping, coördinatie en crossovers, zal Het Nieuwe Instituut vanaf 2016 gestalte 
geven aan een Coördinatiefunctie Internationalisering Creatieve Industrie. 

In het kader van het IBP zijn in 2015 161 bezoekers ontvangen. Hoewel de 
Biënnales van Sao Paulo en Shenzhen geen statelijke manifestaties meer zijn, heeft 
Het Nieuwe Instituut met onderzoekende presentaties, workshops en korte exposi-
ties van diverse Nederlandse mediawerken deelgenomen aan de Biënnale van Sao 
Paulo. Dit gebeurde in samenwerking met de onafhankelijk curator Domschke en 
het Red Bull station in Downtown Sao Paulo. Op verzoek van de Nederlandse 
ambassade in Guangzhou (China) en de curator van de Architectuurbiënnale in 
Shenzhen organiseerde Het Nieuwe Instituut in 2015 in Shenzhen een overkoepe-
lende presentatie (Rise & Shine). 

Het veranderde profiel van bovengenoemde biënnales schept kansen om 
juist met deze locaties tot langer lopende uitwisselingen te komen en zo dit aloude 
instrumentarium voor culturele diplomatie te transformeren. Rond gezamenlijk gefor-
muleerde nieuwe urgenties kan met de Biënnales van Sao Paulo en Shenzhen een 
meerjarige en inhoudelijke dialoog ontstaan. Het Nieuwe Instituut kijkt hierbij ook 
naar het instrumentarium voor internationale uitwisseling op het gebied van design 
en e-cultuur, zoals beurzen en festivals.
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3. ORGANISATIE  

3.1. Prestatieverplichtingen 

Publieksbereik
Vanuit zijn prestatieverplichtingen richtte het instituut zich in 2015 onder meer op de 
diversificatie van het publieksbereik. Verschillende marketing- en communicatiemid-
delen zijn ingezet om uiteenlopende doelgroepen te bereiken. Met collectieve 
marketingpartners zoals het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, 
Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, de BankGiro Loterij en Museumkaart 
wordt het brede cultuurpubliek aangesproken. Samenwerking met culturele organi-
saties, opleidingsinstituten en beroepsorganisaties was een belangrijke strategie ten 
aanzien van professionals in de disciplines architectuur, design en e-cultuur. 

In 2014 is in overleg met het ministerie van OCW de publieksverwachting 
specifiek gemaakt, gespiegeld aan de taken van Het Nieuwe Instituut op het gebied 
van erfgoed, innovatie en talentontwikkeling, en aan de meer onderzoekende en 
reflectieve rol die het instituut wordt geacht te vervullen. De prestatiecijfers worden 
in hoofdstuk 3.2 Prestatieoverzicht nader toegelicht. Wat in de cijfermatige onder-
bouwing niet tot uitdrukking komt, maar voor Het Nieuwe Instituut van groot belang 
is, is de kwalitatieve stijging van het bezoek die zich al in 2014 aftekende en in 2015 
heeft doorgezet. 

Mede dankzij de ondersteunende rol ten behoeve van het beleid inzake de 
creatieve industrie blijkt Het Nieuwe Instituut in staat naast een verjongend publiek, 
tevens de achterban van makers en ontwerpers aan zich te binden. Deze stijgende 
belangstelling is een uitdrukking van de groeiende bekendheid van het profiel van 
het instituut. 

Digitaal
Het aantal unieke bezoekers aan de website van Het Nieuwe Instituut bedroeg 
231.635 (in 2014: 100.391). Alle websites die Het Nieuwe Instituut onderhoudt, waar-
onder de websites van Premsela, Virtueel Platform en NAi die vandaag de dag een 
archiefstatus hebben, hebben gedurende 2015 in totaal 620.233 unieke bezoekers 
getrokken. Mede door de toevoeging van het nieuwe digitale zoekportaal, dat eind 
2015 is opgeleverd en dat het mogelijk maakt om online meer archiefstukken aan te 
bieden, zal het aantal digitale bezoeken in 2016 verder stijgen.

Ook is een begin gemaakt met de volgende ontwikkelfase van de website, 
waarin verbetering van de gebruikerservaring de leidraad is. Nu het inhoudelijk 
online aanbod is verrijkt, verschuift in 2016 de focus naar de wijze waarop deze 
inhoud voor de verschillende gebruikersgroepen wordt ontsloten.

PR
Het medianetwerk groeit en genereert meer aandacht (mediawaarde) dan voorheen. 
Verscheidene online en offline instrumenten zijn ingezet om de uiteenlopende doel-
groepen te bereiken; er verschenen artikelen in lokale, regionale, landelijke en inter-
nationale media, zowel in print als online. 

Commercie en Ondernemerschap 
Het Nieuwe Instituut ontving in 2015 wederom een bijdrage van EUR 300.000,- van 
de BankGiro Loterij. Na een evaluatie heeft de BankGiro Loterij bovendien besloten 
om haar structurele bijdrage met twee jaar te verlengen. Bij verschillende andere 
fondsen en sponsoren zijn financiële bijdragen geworven die in Deel II. Jaarrekening 
zijn terug te vinden. In 2015 lag het percentage eigen inkomsten met 17% op 
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hetzelfde niveau als in 2014. Het is de ambitie van Het Nieuwe Instituut dit percen-
tage blijvend te verhogen. Maatschappelijke urgentie en een inhoudelijke ambitie 
blijken de basis te kunnen vormen voor een ondernemende werkwijze en een 
substantiële derde geldstroom.

De Circle en Vrienden van Het Nieuwe Instituut 
Het Nieuwe Instituut werkt aan een divers en breed maatschappelijk draagvlak. Een 
kring van begunstigers (De Circle en Vrienden) is illustratief voor het belang dat Het 
Nieuwe Instituut hecht aan dit draagvlak. In 2015 telde Het Nieuwe Instituut 579 
Vrienden en 20 Circle-leden. 

Programma 2015 
Het Circle-programma kende in 2015 uiteenlopende activiteiten. Zo was er een 
besloten VIP-ontvangst bij de opening van de tentoonstelling in het kader van de 
Wereldtentoonstelling, waarbij curator Stephan Petermann in Het Nieuwe Instituut 
een lezing gaf. Tijdens een Circle-dag in Almere werden daar de meest bijzondere 
en actuele projecten bezocht, en in Milaan waren de WorldExpo en een aantal 
spraakmakende architectuurprojecten het reisdoel. Een besloten voorbezichtiging 
van het Tijdelijk Modemuseum, een bezoek aan de Dutch Design Week in 
Eindhoven en een kerstontbijt waren tevens onderdeel van het Circle-programma. 

De Vrienden van Het Nieuwe Instituut werden in 2015 uitgenodigd voor 
openingen en diverse speciaal voor de Vrienden georganiseerde bijeenkomsten, 
waaronder bijeenkomsten voorafgaand aan openingen, de jubileumbijeenkomst 25 
Jaar Vrienden en de jaarlijkse Vriendendagen. In 2015 heeft de Commissie Excursies 
en Activiteiten (CEA) 5 excursies georganiseerd voor in totaal 100 vrienden. 

Vooruitblik Circle en Vrienden 2016 
Het is evident dat de economische crisis en de fusie van de drie voormalige  
sectorinstituten tot vragen bij de leden van de Circle en de Vrienden hebben geleid, 
waarbij de vraag om herkenbaarheid van met name de architectuur een rol speelde. 

Inmiddels is helder geworden waar voor alle partijen een blijvende meer-
waarde kan liggen en in 2016 zal dit resulteren in een geactualiseerde visie op zowel 
de Circle als de Vrienden. Ten behoeve van beide netwerken zijn in 2015 verschil-
lende programma’s ontwikkeld, waarbij de aanwezige kennis binnen deze netwerken 
uitvoerig is benut.
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3.2. Prestatieoverzicht en toelichting op prestatieoverzicht 
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284.049

279.701
157.563
122.138
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0
0
0
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3
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45
2
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Ja
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2

44
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0
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13
6
7

33
26
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Totaal aantal bezoeken

waarvan in Nederland
 * waarvan in Rotterdam
  > waarvan betalend
  > waarvan niet betalend
 * waarvan buiten Rotterdam
  > waarvan betalend
  > waarvan niet betalend

waarvan in het buitenland
  > waarvan betalend
  > waarvan niet betalend

Educatie
 * waarvan PO
 * waarvan VO
 * waarvan overig

Totaal aantal  
tentoonstellingen/symposia/conferenties

waarvan tentoonstellingen
 * waarvan in Nederland
 * waarvan in het buitenland

waarvan symposia/conferenties
 * waarvan in Nederland
 * waarvan in het buitenland

waarvan overig
 * waarvan in Nederland
 * waarvan in het buitenland

Registratiegraad > 95%
Collectieplan up to date
Veiligheidsplan up to date

2013

375.347

115.334
105.455

44.545
60.910
9.879

0
9.879

260.013
0

260.013

8.802
4.358
4.444

0

375.347

318.392
59.549

258.843

5.340
4.170
1.170

51.615
51.615

0

Toelichting
Het aantal bezoekers van activiteiten in Nederland is in 2015 gestegen van 143.326 
naar 161.551; een stijging van 13%. Deze stijging wordt volledig veroorzaakt door 
een toename van het aantal betalende bezoekers; van 50.444 in 2014 naar 75.006 in 
2015; een stijging van 49%. Het aantal niet-betalende bezoekers van activiteiten in 
Nederland nam af van 92.882 naar 86.545; een daling van 7%. 
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Ten aanzien van de activiteiten in Rotterdam is zowel bij betalend als niet-betalend 
publiek een substantiële stijging waarneembaar: 

– Het aantal betalende bezoekers steeg van 41.138 naar 74.886 (+ 82%); 
– Het aantal niet-betalende bezoekers steeg van 64.938 naar 86.330 (+ 33%).

Ten aanzien van de registratiegraad > 95% en de aantekening ‘nee’ dient het 
volgende te worden vermeld: Het Nieuwe Instituut collectioneert archieven en heeft 
derhalve te maken met een groeiende collectie. De collectie kan aangemerkt 
worden als een hybride collectie: aanwinsten bestaan uit meerdere materialen (teke-
ningen, correspondenties, foto’s en maquettes e.d.). Alle nieuwe aanwinsten worden 
geregistreerd in het voordepotoverzicht, waarna ze, ten behoeve van de inventari-
satie, in ADLIB worden geregistreerd. Tussen de registratie in het voordepotover-
zicht en ADLIB kan, gezien de hoeveelheid en de tijd die nodig is voor het inventari-
seren van nieuw binnenkomend materiaal, tijd zitten waardoor een constante regi-
stratiegraad van 95% niet wordt gehaald. Echter, indien nieuwe aanwinsten buiten 
beschouwing worden gelaten, kan worden gesteld dat 95% van het archief toegan-
kelijk en raadpleegbaar c.q. geregistreerd is. 

3.3. Risicomanagement 

Risicomanagement is een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering van 
Het Nieuwe Instituut. Een goede beheersing van de financiële, operationele en 
compliance risico’s is essentieel voor het realiseren van de (strategische) doelstel-
lingen. Per categorie (financieel, operationeel, compliance) worden de risico’s 
geïdentificeerd en worden, per risico, de risicobereidheid en mogelijke mitigerende 
maatregelen vastgesteld. Gezien de aard van de organisatie kunnen risico’s echter 
niet altijd gekwantificeerd worden. De overall risicoanalyse wordt periodiek 
besproken tussen de directeur en de manager Bedrijfsdiensten. Dit proces stelt Het 
Nieuwe Instituut in staat zijn risico’s binnen de overeengekomen begrenzing te 
houden en zo nodig procedures en werkwijzen aan te passen. Periodiek worden de 
voornaamste risico’s besproken met de Raad van Toezicht. 

Financiële risico’s
De risicobereidheid van Het Nieuwe Instituut met betrekking tot beleggingen is nihil. 
De organisatie wil geen enkel beleggingsrisico lopen en houdt de liquide middelen 
derhalve geheel aan als kasgelden, banktegoeden en deposito’s met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. De bij geldinstellingen aangehouden saldi zijn direct 
opeisbaar, eventueel met opoffering van rentebaten. Het Nieuwe Instituut heeft één 
rentederivaat ter afdekking van het renterisico dat in de verstrekte hypotheek ligt 
besloten. In 2014-2015 heeft ABN AMRO dit derivaat getoetst. De conclusie, die 
zowel mondeling als schriftelijk met Het Nieuwe Instituut is gedeeld, is dat dit deri-
vaat volledig beschermt tegen renterisico’s en derhalve aansluit op de financiële risi-
cobereidheid. Met betrekking tot financiële verplichtingen is het beleid dat deze pas 
worden aangegaan, indien de lasten kunnen worden gefinancierd uit gegaran-
deerde 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.
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Operationele risico’s
In de uitvoering van alle activiteiten staat de veiligheid centraal. Veiligheid van de 
medewerkers, veiligheid van de bezoekers en veiligheid van de collectie. 

Voor wat betreft medewerkers en bezoekers: eind 2014 is door een arbeids-
deskundige van Tinguely-Xperts een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) uitge-
voerd. Naar aanleiding van het rapport dat hierover begin 2015 is opgeleverd, is een 
Plan van Aanpak opgesteld. In overleg met de OR zijn de aanbevelingen uit het 
rapport voorzien van een prioriteit en inmiddels opgevolgd. Voor 2016 staat een 
evaluatie gepland. In 2015 is de groep van bedrijfshulpverleners (BHV-ers) uitge-
breid en op training geweest. In 2015 heeft een aantal grote publieksopeningen 
plaatsgehad. Voorafgaand aan zulke evenementen wordt getoetst hoe de veiligheid 
van bezoekers daarbij kan worden gegarandeerd. Waar nodig worden aanvullende 
maatregelen genomen.

Voor wat betreft de collectie: eind 2014 heeft de Erfgoedinspectie het 
beheer van de rijkscollectie door Het Nieuwe Instituut onderzocht. De aanbevelingen 
uit het rapport dat naar aanleiding van deze inspectie is opgesteld, worden plan-
matig aangepakt. In 2015 heeft Het Nieuwe Instituut de museumstatus verkregen; te 
beschouwen als keurmerk voor de wijze waarop Het Nieuwe Instituut de operatio-
nele risicomanagement heeft ingericht. De criteria uit de Museumnorm 2015, de 
basisnormen voor museaal handelen, worden door Het Nieuwe Instituut opgevolgd.

Zowel het BHV- plan als het CHV-plan (resp. Bedrijfs- en Collectie 
Hulpverlening) worden periodiek herijkt.

Compliance risico’s
Het Nieuwe Instituut is werkgever, publieksinstelling en (vanuit financieringsoogpunt) 
decentrale overheid. Binnen al die gedaanten wordt pro-actief de relevante wet- en 
regelgeving gevolgd; daarbij is het uitgangspunt dat wordt voldaan aan alle vige-
rende compliance-eisen, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele proportio-
naliteit. Periodiek wordt geïnventariseerd wat de actuele geldende wet- en regelge-
ving is, welke wijzigingen op termijn te verwachten zijn en wat de impact van die 
wijzigingen voor het instituut is. Zo nodig brengt de manager Bedrijfsdiensten, 
gevoed door specialisten, beleidsvoorstellen in in het Management Team. Op deze 
wijze wordt geborgd dat Het Nieuwe Instituut te allen tijde compliant is.

Stuurmechanismen  
Om de (strategische) doelstellingen binnen de beheersingskaders te realiseren, is 
een aantal stuurmechanismen ingericht. Zo zijn de cycli voor financiële en operatio-
nele planning en controle, zoals de maand- en kwartaalrapportagecycli, op alle 
niveaus in de organisatie aanwezig. Deze worden ondersteund door handleidingen 
en procedures. Door een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen wordt er 
doorlopend gewerkt aan verbetering van de planning- en controlcycli. De rappor-
tages worden direct aangepast bij een gewijzigde behoefte aan managementinfor-
matie waardoor effectieve sturing mogelijk blijft. 

3.4 Human Resources 

Waar 2014, met een reorganisatie en kwaliteitsslag, op personeelsgebied een roerig 
jaar was, stond 2015 in het teken van voortbouwen op de gecreëerde basis. Het 
ziekteverzuimpercentage is spectaculair gedaald; van 6,75% in 2014 naar 3,67% in 
2015. Dit lijkt een belangrijke indicator voor de door medewerkers ervaren ‘rust’ in de 
organisatie. Ook de meldingsfrequentie (het aantal keren dat een medewerker zich 
gemiddeld in een jaar ziek meldt) is afgenomen van 1,8 in 2014 naar 1,5 in 2015. 
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Het Nieuwe Instituut eindigde 2014 met 95 medewerkers in een dienstverband en 
een flexibele schil van 19 flexkrachten (freelancers, stagiaires, uitzendkrachten,  
vrijwilligers). Eind 2015 waren dat 79 medewerkers met een dienstverband en 88 
flexkrachten. 

Omzetting 
contract 
in 2015

11

-6

-4

-1

0

0

0

0

0

0

0

In dienst 
in 2015

0

25

0

0

25

13

34

118

3

168

193

Uit dienst 
in 2015

-20

-13

-2

-6

- 41

-12

-23

-61

-3

-99

-140

Stand per 
31-12-2014

67

15

6

7

95

4

12

2

1

19

114

Medewerkers  
2015

Medewerkers met  
dienstverband  
voor onbepaalde tijd

Medewerkers met  
dienstverband  
voor bepaalde tijd

Oproepkrachten met  
dienstverband  
voor onbepaalde tijd

Oproepkrachten met  
dienstverband  
voor bepaalde tijd

Totaal in  
dienstverband

Stagiaires

Freelancers

Vrijwilligers

Uitzendkrachten

Totaal flexkrachten

Totaal

Stand per 
31-12-2015

58

21

0

0

79

5

23

59

1

88

167

In de loop van het jaar kwamen 25 nieuwe medewerkers in dienst. Er zijn 6 tijdelijke 
dienstverbanden en 5 oproepovereenkomsten omgezet in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. 
Er werden in totaal 41 dienstverbanden beëindigd: 

– Van 19 medewerkers (waarvan 6 oproepkrachten) werd het tijdelijke  
   dienstverband niet verlengd;
– Van 22 medewerkers (waarvan 2 oproepkrachten) werd het
   dienstverband voor onbepaalde tijd beëindigd: 16 ten gevolge van  
   de reorganisatie uit 2014; 1 medewerker is na twee jaar ziekte uit dienst   
   gegaan;5 medewerkers zijn op eigen verzoek vertrokken.

Het totale aantal medewerkers met een dienstverband is afgenomen van 95 naar 79. 
Het aantal medewerkers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd is afgenomen. 
Het aantal medewerkers met een tijdelijke overeenkomst is toegenomen.
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Toelichting flexibele schil
Er wordt actief gewerkt met stagiairs. Verschillende afdelingen streven naar 2 stage-
plaatsen per periode van minimaal 3 maanden. In 2015 zijn er 13 nieuwe stagiairs 
aangetrokken en hebben 12 stagiairs een succesvolle en leerzame periode afgerond.

Het Nieuwe Instituut werkt nog steeds met een groot aantal freelancers. 
Het aantal freelancers is in de loop van het jaar verdubbeld. Ten behoeve van het 
Tijdelijk Modemuseum zijn er in een pool grote aantallen vrijwilligers aangetrokken. 

Uit de cijfers valt op te maken dat er in 2015 met een groter aantal flexwer-
kers is gewerkt en dat het aantal medewerkers in loondienst is afgenomen. In 2016 
zal extra aandacht worden besteed aan de juiste overeenkomsten met freelancers 
i.v.m. het komen te vervallen van de VAR. Daarnaast zal het volledige functie- en 
salarisgebouw worden herijkt.

3.5 Governance Code Cultuur

Het Nieuwe Instituut wordt bestuurd middels het Raad-van-Toezicht-model met één 
directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur en heeft 
tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang 
van zaken binnen de stichting Het Nieuwe Instituut. Tevens staat hij het bestuur met 
raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht 
zich naar het belang van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. In 
de uitvoering van zijn taak als toezichthouder neemt hij toepasselijke wet- en regel-
geving, de bepalingen uit de statuten en de Governance Code Cultuur in acht. 

Ten aanzien van de Governance Code Cultuur toont bijgevoegde appendix 
een overzicht van de verantwoording Governance Code Cultuur volgens het ‘pas toe 
of leg uit’-principe. 

In paragraaf 3.7 Terugblik 2015 Raad van Toezicht wordt uitgebreider stil 
gestaan bij de toepassing van de Governance Code Cultuur door Het Nieuwe 
Instituut ten aanzien van het Tijdelijk Modemuseum en het onafhankelijk onderzoek 
van Cultuur+Ondernemen. 

De beloning van de directeur-bestuurder en leden van de Raad van 
Toezicht valt binnen de kaders van de Wet Normering Bezoldiging 
Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector. 
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3.6 Samenstelling Raad van Toezicht en bestuur Het Nieuwe Instituut

De Raad van Toezicht en het bestuur van Het Nieuwe Instituut kende in 2015 de 
volgende samenstelling: 

* José Teunissen heeft alleen de eerste vergadering van 2015 bijgewoond en is per 
1 januari 2016 teruggetreden.  

Datum van 
Aantreden

31-01-2012

21-01-2012

19-04-2012

01-02-2012

31-01-2012

31-01-2012

31-01-2012

26-03-2015

01-11-2012

Expertise

Bestuurskunde 

Stedenbouw
Architectuur

Archieven 

Finance
Ondernemerschap

Juridisch
HRM

Planologie
Marketing en 

Communicatie

Creatieve Industrie
Innovatie

Mode, Creatieve 
Industrie, Onderwijs

Creatieve Industrie
E-Cultuur

Onderzoek
Beleid

Algemeen
directeur

Functie 

Voorzitter

Lid RvT
Voorzitter  

remuneratiecommissie

Lid RvT
Voorzitter 

auditcommissie

Lid RvT
Lid 

remuneratiecommissie

Lid RvT
Lid 

auditcommissie

Vice-Voorzitter

Lid RvT
Lid 

remuneratiecommissie

Lid RvT
Lid 

auditcommissie

Directeur-bestuurder

Naam 

Raad van Toezicht

1. Koos van der Steenhoven

2. Esther Agricola 

3. Farid Azarkan

4. Ruben Brouwer

5. Henk Christophersen

6. Farid Tabarki

7. *José Teunissen

8. Caroline Nevejan

Bestuur 

Guus Beumer

Datum van 
Aftreden 

05-02-2016

Q4 2017

Q2 2020

Q4 2019

Q4 2017

Q4 2018

Q4 2018

Q4 2023 

n.v.t.
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3.7 Terugblik 2015 vanuit de Raad van Toezicht 

In 2015 waren er zeven formele 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 
van Toezicht een zelfevaluatie uit. De Auditcommissie vergaderde in maart, 
september en november 2015, de Remuneratiecommissie in december 2015. Vanuit 
het Management Team werden inhoudelijke en organisatorische bijdragen geleverd. 
De Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht hebben, in tegenstelling tot 2014 en 
2016, in 2015 niet in vergadering met elkaar gesproken. De reden daarvoor lag in de 
beschikbaarheid van OR-leden en de planning van de Raad van 
Toezicht-vergaderingen. 

Naast de formele en statutair vastgelegde onderwerpen zoals het verlenen 
van goedkeuring aan de directeur-bestuurder om de jaarrekening en bijbehorende 
jaarverslag vast te stellen, bestond de agenda van de Raad van Toezicht in 2015 uit 
vaststaande agendapunten (vaststellen, verantwoorden, besluitvorming, goedkeu-
ring en ter kennisgeving) waarin de verschillende onderwerpen aan bod komen. In 
de vergadering van maart is Caroline Nevejan toegetreden tot de Raad van Toezicht 
en werd de goedkeuring van de opdrachtverlening aan EventArchitectuur ten 
behoeve van de ruimtelijke vormgeving van het Tijdelijk Modemuseum vastgesteld. 

In de vergadering van mei is onder andere de opdracht aan Raad van 
Toezicht-lid José Teunissen ten behoeve van het Tijdelijk Modemuseum besproken. 
Ook de uitnodiging aan vice-voorzitter Farid Tabarki een bijeenkomst bij Het Nieuwe 
Instituut te modereren komt in dit kader aan de orde. Beide opdrachten worden, op 
basis van een daarvoor opgesteld reglement, goedgekeurd. José Teunissen zal, 
naar aanleiding van dit besluit, tijdelijk terugtreden. De vergoedingen die de 
RvT-leden ontvangen zijn conform de interne vergoedingsregeling die Het Nieuwe 
Instituut hanteert. 

Medio 2015 komen Het Nieuwe Instituut, de directeur-bestuurder en de 
Raad van Toezicht in de publiciteit naar aanleiding van bovengenoemde beslis-
singen. De Raad van Toezicht besluit eind augustus tot het instellen van een onaf-
hankelijk onderzoek naar het eigen functioneren inzake het naleven van de 
Governance Code Cultuur voor culturele instellingen. Het onderzoek wordt uitge-
voerd door Cultuur+Ondernemen, dat vervolgens Wim van den Goorbergh (vz), 
Edith Hooge en Marjet van Zuijlen als commissieleden installeert.

Hoewel het onderzoek van Cultuur+Ondernemen in de tweede helft van 
2015 de aandacht vraagt, worden tevens onderwerpen als financiële verantwoor-
ding, de vacaturestelling voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht en de jaar-
lijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht geagendeerd. Leden van het 
Management Team geven presentaties op het gebied van erfgoed, digitalisering en 
onderzoek en de positionering en bijbehorende strategie van Het Nieuwe Instituut 
voor 2016 en de nieuwe meerjarenbeleidsplanperiode 2017-2020 worden besproken 
en goedgekeurd.

Begin december 2015 worden de uitkomsten van de onderzoekscommissie 
aan de Raad van Toezicht gepresenteerd. De Raad van Toezicht neemt naar aanlei-
ding van het rapport de volle verantwoordelijkheid voor het gehele dossier en op 7 
december 2015 worden er, samen met de publicatie van het onderzoeksrapport, zes 
besluiten op de website van Het Nieuwe Instituut publiek gemaakt;

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;
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4. De secretaris van de Raad van Toezicht krijgt een verantwoordelijkheid
    voor Governance; 
5. De directie wordt verbreed naar een Raad van Bestuurs-model, inhou-
    dende dat een zakelijk directeur aan het bestuur wordt toegevoegd; en 
6. Het beleid ten aanzien van open calls en aanbestedingen zal verder
    worden ontwikkeld in het licht van de Governance Code Cultuur.

De verschillende beslissingen zijn in december 2015 en januari 2016 verder uitge-
werkt en worden in 2016 geïmplementeerd.  

Voorzitter Koos van der Steenhoven is als eerste Raad van Toezicht-lid per 
5 februari 2016 afgetreden. Totdat een nieuwe voorzitter aantreedt, is voormalig 
vice-voorzitter Farid Tabarki met ingang van 5 februari 2016 voorzitter ad-interim van 
de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut. 

2015 was een intensief jaar voor Het Nieuwe Instituut; natuurlijk vanwege 
de onverwachte media-aandacht rond het toepassen van de Governance Code 
Cultuur, maar nog meer vanwege de eisen die een ambitieus, divers en kwalitatief 
solide programma aan de organisatie stelde. De daadwerkelijke realisatie van de 
diverse ambities, inclusief de beoogde publieksaantallen, maakt 2015 tot een 
gedenkwaardig jaar. De organisatie heeft haar kracht laten zien en aangetoond dat 
een lerende organisatie zoals Het Nieuwe Instituut in staat is op een constructieve 
manier om te gaan met een gecompliceerde werkelijkheid.

De Raad van Toezicht ziet met vertrouwen uit naar 2016. 
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VOORUITBLIK 

In het afsluitende jaar van de beleidsperiode 2013-2016 zal Het Nieuwe Instituut 
voortbouwen op de beleidskaders die in het aanvullende beleidsplan van 2013 
waren opgenomen. De activiteiten in 2016 zijn gebaseerd op de reeds voor  
de organisatie bekende onderzoekslijnen, het tentoonstellingsprogramma en de 
projecten op lokaal, regionaal en internationaal niveau.

Het jaar 2016 is voor Het Nieuwe Instituut echter, als laatste jaar van de 
eerste beleidsperiode, tevens een jaar waarin wordt vooruitgekeken op de nieuwe 
beleidsperiode 2017-2020 en waarin ook al voorbereidend werk zal moeten worden 
gedaan. Een goed voorbeeld is de aangescherpte positionering van Het Nieuwe 
Instituut als Rijksarchief voor Architectuur en Stedenbouw, Museum voor 
Architectuur, Design en E-cultuur en Expertisecentrum Creatieve Industrie, die in het 
Beleidsplan 2017-2020 nader wordt onderbouwd. De aanvullende internationalise-
ringsopdracht van het ministerie van OCW, die al in 2016 zal worden voorbereid, 
was een belangrijke stimulans voor het aangescherpte profiel, dat tot meer  
zicht- en vindbaarheid van Het Nieuwe Instituut zal leiden en ongetwijfeld bijdraagt  
aan de kennis van de buitenwereld over de doelstellingen en activiteiten van  
Het Nieuwe Instituut. 

2016 is ook het jaar waarin Het Nieuwe Instituut de ambities zoals  
geformuleerd in het aanvullende beleidsplan van oktober 2013 wil afronden met 
extra aandacht voor: 

– Educatie 
– Publieksbereik en bezoekerscijfers
– Cultureel Ondernemerschap
– Internationalisering 

In aanloop naar de volgende beleidsperiode 2017-2020 wil Het Nieuwe Instituut al in 
2016 de institutionele positionering herijken en de daaruit voortkomende keuzes 
implementeren. 



Het Nieuwe Instituut – Jaarverslag 201545

Open: Huis Sonneveld²
Grafisch ontwerp: Marc Hollenstein



Het Nieuwe Instituut – Jaarverslag 201546

Huis Sonneveld²



47 Het Nieuwe Instituut – Jaarverslag 2015

Nederland Bouwt in Baksteen

Nederland Bouwt in Baksteen
Grafisch ontwerp: Valentijn Goethals & Tomas Lootens
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Nederland bouwt in baksteen is de 
derde aflevering van Verrassende 
vondsten uit de collectie. Voor deze 
serie selecteert archivaris Alfred 
Marks aan de hand van een thema 
telkens bijzondere tekeningen, foto’s, 
voorwerpen en maquettes uit het  
archief van Het Nieuwe Instituut. De 
presentaties tonen niet noodzakelijk 
de hoogtepunten van de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis, maar vooral 
de rijkheid, diversiteit en verhalende 
kracht van de collectie.

programma 
De Dingen en De Materialen

dossier 
Verrassende vondsten uit de collectie

project 
Nederland bouwt in baksteen

ruimtelijk ontwerp en  
curator interventies

Studio Makkink & Bey

curator collectie 
Alfred Marks

grafisch ontwerp
Valentijn Goethals & Tomas Lootens
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Nederland Bouwt in Baksteen

Nederland Bouwt in Baksteen
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Hello Plastic
Grafisch ontwerp: Team Thursday
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PLASTIC, Promises of a Home-
made Future is de derde in een serie 
tentoonstellingen over materialen 
en hun economische, culturele en 
maatschappelijke betekenis. Eerder 
ging het al over biodesign en hout, 
en een tentoonstelling over glas is in 
voorbereiding. Deze tentoonstelling 
laat zien hoe plastic zich van belofte 
naar bedreiging heeft ontwikkeld 
en door de 3D-printer opnieuw een 
andere betekenis krijgt. 

programma 
De Dingen en De Materialen

dossier 
Serie over materialen

project
PLASTIC

grafisch ontwerp
Team Thursday

ruimtelijk ontwerp
Daphna Laurens

documentaire
Geert van de Wetering (Submarine)

curator
Tal Erez
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PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC

16 January       6 April 2015
16 January       6 April 2015

Pulling
the Strings?

Het Nieuwe Instituut

Promises of a Home-made Future
PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC

Museumpark 25, Rotterdam www.hetnieuweinstituut.nlMuseumpark 25, Rotterdam www.hetnieuweinstituut.nl
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Stijlkamers
Grafisch ontwerp: Bart de Baets
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Voor 1:1 Stijlkamers maakt architect 
en kunstenaar Andreas Angelidakis 
een installatie met stijlkamers uit het 
Stedelijk Museum Amsterdam. De 
19e-eeuwse stijlkamers moesten daar 
in de jaren 70 plaats maken voor 
witte tentoonstellingswanden. Het 
Nieuwe Instituut neemt de stijlkamers 
nu als aanleiding om na te denken 
over de toekomst van museale 
presentatiemodellen. De 
tentoonstelling vormt het tweede deel 
van een drieluik over interieurs.

programma 
Landschap & Interieur

dossier 
Drieluik over interieur

project
1:1 Stijlkamers by 

Andreas Angelidakis

grafisch ontwerp
Bart de Baets

kunstenaar
Andreas Angelidakis

ANDREAS  
ANGELIDAKIS

1 februari – 6 april 2015
Museumpark 25, Rotterdam
www.hetnieuweinstituut.nl
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II. JAARREKENING  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
Na resultaatbestemming, bedragen in EUR

31-12-2015

648.975
0

2.094.380
1.016.370
3.759.725

                

33.232
362.162
240.155
271.719
352.300

1.259.568

965.399

5.984.692

448.525
1.371.297

707.568
669.853
37.715

2.527.390

290.688

1.540.000
1.540.000

571.889
108.442
16.117

108.018
80.000

742.148
1.626.614

5.984.692

 ACTIVA
A.  Vaste activa
1.  Materiële vaste activa

Gebouw 
Maquettedepot
Educatiepaviljoen
Inventaris en inrichting
Subtotaal 1. Materiële vaste activa

B.  Vlottende activa

1.  Vorderingen
Debiteuren
Belastingen (BTW)
Vooruitbetaalde kosten tentoonstellingen
Overlopende activa
Te ontvangen subsidies en bijdragen derden
Subtotaal 1. Vorderingen

2.  Liquide middelen

 TOTAAL ACTIVA

 PASSIVA
A. Eigen vermogen
1.  Algemene Reserve
2.  Bestemmingsreserve Educatiepaviljoen
3.  Bestemmingsfonds OCW niet bestede subsidie 

     Waarvan Het Nieuwe Instituut
 Waarvan ex Premsela
Subtotaal A. Eigen Vermogen

B.  Voorzieningen

C. Langlopende schulden
Hypothecaire lening ABN AMRO Bank N.V.
Subtotaal C. Langlopende schulden

D. Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen (Loonheffing) 
Pensioenen
Nog te besteden subsidies en bijdragen derden
Aflossingsverplichting uit langlopende schulden
Overlopende passiva
Subtotaal D. Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

31-12-2014

177.470
31.388

2.196.545
780.947

3.186.350

106.069
270.997

0
294.503
361.308

1.032.877

1.991.861

6.211.088

424.769
1.473.462

657.249
553.528
103.721

2.555.480

297.011

1.620.000
1.620.000

527.210
201.251

22.672
111.008

80.000
796.456

1.738.597

6.211.088
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EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2015 
Bedragen in EUR

BATEN
1.  Directe opbrengsten

Publieksinkomsten totaal
Waarvan Publieksinkomsten buitenland
Waarvan Publieksinkomsten binnenland totaal

Waarvan kaartverkoop

Waarvan overig

Waardering vrijkaarten

Sponsorinkomsten
Waarvan sponsoring in natura
Waarvan overige sponsorinkomsten

Overige inkomsten
Waarvan vergoedingen van coproducenten
Waarvan overig

2.  Indirecte opbrengsten
Waarvan kapitalisatie van vrijwilligers
Waarvan overige indirecte opbrengsten

 Totale opbrengsten

 Subsidies en Bijdragen
3.1 Structurele subsidie ministerie van OCW 

4.1 Structurele subsidie provincie
4.2 Structurele subsidie gemeente
4.3 Structurele subsidie ander orgaan dan OCW,
 provincie, gemeente
5.  Overige subsidies/bijdragen
5.1  Subsidies uit publieke middelen
       Subsidie ministerie van OCW incidenteel
5.2  Bijdragen uit private middelen

Waarvan particulieren en vrienden
Waarvan bedrijven
Waarvan private fondsen
Waarvan goede doelenloterijen

 Totale Subsidies/Bijdragen

 Som der baten

werkelijk
2015

315.621
0

315.621
220.315

33.578

61.728

22.568
22.568

0
177.801

0
177.801

409.384
0

409.384
925.375

8.741.743

102.500

77.500

224.862
120.577
442.811

30.799
52.250
59.500

300.262
9.709.993

10.635.368

begroting
2015

237.500
0

237.500
217.500

20.000

0

137.500
0

137.500
133.000

0
76.000

500.000
0
0

1.008.000

8.730.349

101.000

77.500

0
0

395.000
           35.000

60.000
0

300.000
9.303.849

10.311.849

 werkelijk 
2014

221.187
0

221.187
168.223

12.780

40.184

20.000
0

20.000
177.858

0
177.858

491.735
0

491.735
910.780

8.730.349

139.000

77.500

212.411
177.800
498.090

51.472
70.750
12.500

363.368
9.835.150

10.745.930
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LASTEN
6.  Beheerlasten: Personeel

Waarvan vast contract
Waarvan tijdelijk contract
Waarvan inhuur en overige personeelslasten

 
7.  Beheerlasten: Materieel

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN

8.  Activiteitenlasten: Personeel
Waarvan vast contract
Waarvan tijdelijk contract
Waarvan inhuur

9.  Activiteitenlasten: Materieel
SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN

Som der lasten

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

10. Rentebaten
11. Rentelasten 
      Saldo rentebaten en lasten

 EXPLOITATIERESULTAAT

werkelijk 
2015

1.017.824
897.953
51.117
68.754

1.643.722
2.661.546

3.891.472
2.564.981

626.864
699.627

4.011.358
7.902.830

10.564.376

70.992

12.229
-111.311
-99.082

-28.090

begroting 
2015

1.095.916
789.417
235.117
71.382

1.638.035
2.733.951

3.396.255
2.425.440

729.165
 241.650         

4.079.643
7.475.898

10.209.849

102.000

0
-102.000
-102.000

0

werkelijk
2014

1.805.733
695.412
106.941

1.003.380

1.531.300
3.337.034

3.273.050
2.647.628

431.179
194.243

4.037.431
7.310.481

10.647.515

98.415

27.788
-119.935

-92.147

6.268
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KASSTROOMOVERZICHT  

2015

-28.090
387.588

-6.322
353.176

-226.690
-131.530
-358.220

-5.044
 

-941.418
-941.418

-80.000
-80.000

-1.026.462

965.399
1.991.861

-1.026.462

1.  Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Afschrijvingen materiële vaste activa
Mutatie voorzieningen
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo 1. Kasstroom uit operationele activiteiten

2.  Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa/gebouw
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

3.  Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing uit langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen 1+2+3

Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen

2014

6.268
307.745

-352.546
-38.533

76.918
-157.102

-80.184
-118.717

-567.794
-567.794

-80.000
-80.000

-766.511

1.991.861
2.758.372
-766.511
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ALGEMENE TOELICHTING 

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

1. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1.1 Algemeen

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 
9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving 
en het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2013-2016. De jaarre-
kening is opgesteld in euro’s. Voor de begroting zijn de door de Raad van Toezicht 
goedgekeurde cijfers gehanteerd. De jaarrekening is opgemaakt op 10 maart 2016.
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa, voorzieningen en de schulden 
opgenomen tegen nominale waarde.

1.2 Vergelijkende cijfers

Het ministerie van OCW heeft in zijn brief van 24 november 2014 inzake de jaarver-
antwoording 2014 een correctie doorgevoerd voor de verantwoording van de 
bijdragen van DEN en Europeana. Deze waren ten onrechte opgenomen onder 
private fondsen. In de vergelijkende cijfers 2014 zijn deze posten opgenomen onder 
de publieke middelen.

1.3 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde minus 
ontvangen subsidies. 
De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarde minus 
afschrijvingen gebaseerd op de geschatte gebruiksduur en eventuele bijzondere 
waardeverminderingen.

1.4 Vorderingen

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

1.5 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.

1.6 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 voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor de 
toekomstige kosten van groot onderhoud aan het gebouw is een voorziening voor 
groot onderhoud gevormd. 
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1.7 Langlopende schulden

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

1.8 Kortlopende schulden

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

1.9 Geamortiseerde kostprijs

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële 
verplichting bij de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen 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.

1.10 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. 

1.11 Derivaten en hedge accounting

Stichting Het Nieuwe Instituut maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten, 
namelijk renteswaps ter afdekking van de gelopen risico’s betreffende renteschom-
melingen 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 hedgerelatie. 
De stichting documenteert het volgende:

– Documentatie van de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties 
passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande 
de effectiviteit van deze hedgerelaties.
– Documentatie van de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instru-
menten en afgedekte posities.

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

De waardering van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte post en is als volgt:
– Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, dan 
wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd.
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– Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge 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-ele-
menten in zich heeft, wordt het verschil tussen de contante koers die geldt op 
het moment van afsluiten van het derivaat en de termijnkoers waartegen het 
derivaat zal worden afgewikkeld, verdeeld over de looptijd van het derivaat.

De resultaatbepaling is als volgt:
– Op elke balansdatum wordt bepaald of sprake is of is geweest van 
ineffectiviteit.
– Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van de 
afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit een 
indicatie dat de kostprijshedge 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 
winst-en-verliesrekening.
– 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 winst-en-verliesrekening 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 
winst-en-verliesrekening is verwerkt, in de toekomst niet met een tegenge-
stelde winst uit de afgedekte positie wordt gecompenseerd, dan wordt dit 
verlies direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen.

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

– het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. 
Het cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog 
niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt toen er sprake was van een 
effectieve hedge wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans 
verwerkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt.
– de hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. 
Indien de afgedekte positieven in de toekomst verwachte transactie betreft, 
vindt de verwerking van de hedgeresultaten 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 winst-en-verliesre-
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kening of off-balance was gehouden, blijft afhankelijk van de situatie 
off-balance of op de balans.
– Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaats-
vindt wordt het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het 
hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge effectief was 
buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, naar 
de winst-en-verliesrekening overgebracht.

 
2. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

2.1 Opbrengsten

Subsidies zijn opgenomen in de met de subsidietoezegging samenhangende subsi-
dieperiode. Overige bijdragen zijn verwerkt in de periode waarin de activiteiten 
waarvoor deze zijn toegezegd, zijn uitgevoerd. Subsidies met een bestedingsverplich-
ting en sponsorgelden worden verantwoord in het jaar waarin de activiteiten  
worden uitgevoerd. Overige opbrengsten worden verwerkt in de periode waarop ze 
betrekking hebben.

2.2 Kosten
 

Kosten worden verwerkt in de periode waarop de kosten betrekking hebben. 
Eventueel te verwachten verliezen op “overlopende projecten” worden voorzien in  
de periode waarin de verliezen worden vastgesteld.

2.3 Personeelsbeloningen

Pensioenen
Het Nieuwe Instituut is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dit pensioen-
fonds 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 verslagpe-
riode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioen-
fonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als 
de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, 
wordt  een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbe-
taling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn bedroeg ultimo 2015 97%.

De pensioenpremie wordt berekend over de pensioengrondslag, zijnde het 12,96 x 
het maandsalaris per 1 januari van het betreffende jaar minus de franchise.

2.4 Financiële baten en lasten

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

3. Grondslagen bij het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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2015

11.395
23,50%
12,40%
11,10%

19.463
0,40%
0,40%
0,00%

2014

11.005
24,40%
12,85%
11,55%

19.253
0,40%
0,40%
0,00%

Ouderdoms- en nabestaandenpensioen
Franchise (EUR)
Premie 

Waarvan werkgeversdeel
Waarvan werknemersdeel

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Franchise (EUR)
Premie 

Waarvan werkgeversdeel
Waarvan werknemersdeel
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Stand per 
01.01.2015

Aanschafwaarde
Cumulatieve

afschrijvingen
Subtotaal

Af: Subsidies
Boekwaarde per

01.01.2015

Mutaties in 2015
Investeringen
Desinvesteringen
 aanschafwaarde
Desinvesteringen

cum.
afschrijvingen

Afschrijvingen
Totaal Mutaties 

in 2015

Stand per  
31.12.2015

Aanschafwaarde
Cumulatieve

afschrijvingen

Af: Subsidies
Boekwaarde per

31.12.2015

Andere vaste
bedrijfs-

middelen

58.798

-58.798
0

0

0

0

0

0
0

0

58.798

-58.798
0
0

0

Totaal

22.178.861

-7.432.894
14.745.968

11.559.618

3.186.350

960.964

-111.421

111.421
-387.589

573.375

23.028.405

-7.709.062
15.319.343
11.559.618

3.759.725

Educatie-
paviljoen

4.054.121

-357.577
3.696.545

1.500.000

2.196.545

0

0

0
-102.165

-102.165

4.054.122

-459.742
3.594.380
1.500.000

2.094.380

Inventaris
en

inrichting

2.070.900

-1.289.954
780.945

0

780.947

462.027

-111.421

111.421
-226.605

235.422

2.421.507

-1.405.137
1.016.370

0

1.016.370

Maquette-
depot

464.312

-432.924
31.388

0

31.388

0

0

0
-31.388

-31.388

464.312

-464.312
0
0

0

Gebouw

15.530.729

-5.293.641
10.237.088

10.059.618

177.470

498.937

0

0
-27.432

471.505

16.029.666

-5.321.073
10.708.593
10.059.618

648.975

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
Na resultaatbestemming, bedragen in EUR

 ACTIVA
A.  Vaste activa
1.  Materiële vaste activa

Het gebouw Museumpark 25 is verzekerd voor EUR 29.767.900 (2014: EUR 
28.276.100). Het maquettedepot in een van de Schiehallen bij de Van Nelle Fabriek  
is verzekerd voor EUR 500.000.

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.
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B. VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Vooruitbetaalde kosten tentoonstellingen

In september 2015 is het Tijdelijk Modemuseum geopend. In mei 2016 zal het Tijdelijk 
Modemuseum na 8 maanden sluiten. Om de kosten evenredig over de looptijd te 
verdelen is de helft van de productiekosten geactiveerd.

31-12-2015

47.876
101.834
30.037
57.914
34.058

271.719

31-12-2015

300.000

1.500
30.800
20.000

0
0
0
0

352.300

Overlopende activa

Waarborgsommen
Vooruitbetaalde kosten activiteiten
Vooruitbetaalde kosten bedrijfsdiensten
Nog te ontvangen posten
Overige overlopende activa

Te ontvangen subsidies en bijdragen van derden

BankGiro Loterij (trekkingsjaar 2015 resp. 2014)
De Gijselaar-Hintzen Fonds inzake 

Digitalisering Analoog Audiovisueel material
Mondriaan Fonds inzake Prix de Rome
Fonds 21 inzake Tijdelijk Modemuseum
Gemeente Rotterdam inzake House Solarfield
Ministerie van I&M inzake Water- en Stedenbouw
Materialenfonds Beeldende Kunst New Material Award 
Jurriaanse Stichting inzake Biënnale Venetië 2014

31-12-2014

37.876
136.220

52.432
15.365
52.610

294.503

31-12-2014

300.000

0
0
0

11.000
9.940

30.368
10.000

361.308
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ABN Zakenrekening
ABN Deposito's
ING 
Kasgeld

2. Liquide middelen

Voor een toelichting wordt verwezen naar “Overige gegevens”

Toelichting Bestemmingsfonds OCW niet bestede subsidie

PASSIVA
A. Eigen vermogen

31-12-2015

408.226
550.381

22
6.770

965.399

2015

553.528
103.721

0
-66.006

0
116.325
707.568

Stand per 1 januari
Bestemmingsfonds OCW niet bestede subsidie Het Nieuwe Instituut
Bestemmingsfonds OCW niet bestede subsidie Premsela
Bestemmingsfonds OCW niet bestede subsidie Virtueel Platform
Onttrokken uit exploitatiesaldo Premsela
Onttrokken uit exploitatiesaldo Virtueel Platform
Toegevoegd niet bestede subsidie
Stand per 31 december

Algemene Reserve 
Bestemmingsreserve Educatiepaviljoen
Bestemmingsfonds OCW niet bestede subsidie HNI
Bestemmingsfonds OCW niet bestede subsidie ex Premsela
Totaal Eigen Vermogen

31-12-2014

306.217
1.679.177

1.029
5.438

1.991.861

2014

317.216
281.345

0
-177.624

0
236.312
657.249

Resultaat
bestemming

23.756
-102.165
116.325
-66.006
-28.090

Stand
31-12-2015

448.525
1.371.297

669.853
37.715

2.527.390

Stand
01-01-2015

424.769
1.473.462

553.528
103.721

2.555.480
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Toelichting Bestemmingsreserve Educatiepaviljoen

B. Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

2015

8.741.743
10.647.597

120.577
0
0

10.527.020

83,04%
16,96%

-28.090
-102.165

0       
- 66.006 

140.081

2015

1.473.462
-102.164

1.371.297

2015

246.711
100.000
-27.823
-28.200
290.688

Aandeel OCW subsidie in totale inkomsten Het Nieuwe Instituut
OCW subsidie regulier
Totale inkomsten Het Nieuwe Instituut
Correctie voor OCW Internationalisering Creatieve Industrie
Correctie voor subsidie aanvullende Biënnale Venetië
Correctie voor subsidie aanvullend ASEM netwerkconferentie

% voor de toerekening aan Bestemmingsfonds OCW
% voor toerekening aan Algemene Reserve

EXPLOITATIERESULTAAT
Direct toegerekend aan bestemmingsfonds educatiepaviljoen
Direct toegerekend aan bestemmingsfonds VP
Direct toegerekend aan bestemmingsfonds Premsela
Saldo te verdelen over Algemene Reserve en
Bestemmingsfonds OCW niet bestede subsidie HNI

Stand per 1 januari
Besteed
Stand per 31 december

Stand per 1 januari
Toegevoegd
Besteed
Vrijval
Stand per 31 december

2014

8.730.349
10.745.930

0
60.000

117.800
10.568.130

82,61%
17,39%

6.268
-102.165

0
-177.624  

286.057

2014

1.575.626
-102.164

1.473.462

2014

249.556
100.000

-102.845
0

246.711

In 2016 wordt het groot onderhoudsplan herzien door een externe partij. Op basis van 
de resultaten hiervan wordt bekeken welk bedrag jaarlijks gedoteerd dient te worden.
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Voorziening personeel

2015

50.300
0

-50.300
0

Stand per 1 januari
Toegevoegd
Besteed
Stand per 31 december

2014

400.000
50.300

-400.000
50.300

Ten behoeve van de voorgenomen kwaliteitsverbetering van de organisatie is in  
2013 een bedrag voorzien van EUR 400.000. Dit bedrag is in 2014 geheel besteed.  
Eind 2014 bleek het noodzakelijk de voorziening voor de geschatte kortlopende 
verplichtingen in 2015, te doteren met EUR 50.300. In het verslagjaar is dit bedrag 
geheel besteed.

C. Langlopende schulden

ABN AMRO Bank N.V. – hypothecaire lening

In november 2006 is ten behoeve van de nieuwbouw van het educatiepaviljoen een 
hypotheek gevestigd van EUR 2.500.000. ABN AMRO Bank heeft een hypothecaire 
lening verstrekt van EUR 2.000.000. De bank heeft hiervoor het pandrecht voor het 
gebouw (Museumpark 25, 35 en Jongkindstraat 5), evenals de daaraan verbonden 
roerende zaken verworven. 

Renterisico
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 minimaal 80% van het renterisico van de stichting af en vormt 
daarmee een effectieve hedge. Bij dit IRS contract is 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 EUR 2 miljoen. 
De negatieve marktwaarde (MTM) van het Interest Rate Swap contract per 31 
december 2015 bedraagt EUR 590.757 (2014: EUR 687.517). 
Per 1 januari 2011 is het volledige hypotheekbedrag van EUR 2.000.000 opgenomen. 
Op dit hypotheekbedrag is tot en met 2015 EUR 380.000 afgelost.  
(In het verslagjaar EUR 80.000).

ABN AMRO Bank N.V. Hypothecaire lening

  2015

1.620.000
-80.000

1.540.000

Stand per 1 januari
Aflossing verslagjaar
Stand per 31 december

2014

1.700.000
-80.000

1.620.000

De aflossing voor 2016 (EUR 80.000) is onder de kortlopende schulden gerubriceerd.
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31-12-2015

0
30.000
20.000
20.000
38.018

0
108.018

2015

8.305.349 
6.976
4.418 

8.316.743 

200.000 
225.000 

8.741.743 

31-12-2015

306.133
214.965
98.278

122.772
742.148

Gemeente Rotterdam inzake Rotterdam Maakstad
Ministerie van OCW, opstellen Meerjarenonderhoudsplan
Mondriaan Fonds inzake Interventie Huis Sonneveld
Fonds 21 inzake Tijdelijk Modemuseum
Vrienden van Het Nieuwe Instituut, activiteiten
TU Delft, publicatie Jaap Bakema Study Centre

Structurele subsidie
Prijsbijstelling
Loonkostenbijstelling
Subtotaal basissubsidie
Aanvullende projectsubsidie:
– internationale marktverruiming
– internationale Biënnales
Totaal structurele subsidie ministerie van OCW

Te betalen personeelskosten
Te betalen kosten activiteiten
Te betalen kosten bedrijfsdiensten
Overige overlopende passiva
Totaal

31-12-2014

45.000
0
0
0

39.170
26.838

111.008

2014

8.256.153 
0

26.657 
8.305.349 

200.000 
225.000 

8.730.349 

31-12-2014

312.516
238.825
245.115

0
796.456

D. Kortlopende schulden

Nog te besteden subsidies en bijdragen van derden

Overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 Ministerie van OCW
 Voor de periode 2013-2016 heeft het ministerie van OCW een structurele subsidie
 toegezegd van EUR 33.024.612 (EUR 8.256.153 per jaar). 

Fonds 21
Fonds 21 heeft op 30 juli 2015 voor Het Tijdelijk Modemuseum een subsidie 
toegezegd van EUR 40.000. 50% hiervan is toegerekend aan 2015. De bijdrage zal 
na sluiting van het modemuseum worden verantwoord.
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Verhuur-en exploitatieverplichtingen

Het Nieuwe Instituut is een aantal verhuurverplichtingen aangegaan betreffende  
het restaurant  aan de westkop (Holland Beer Import), de foyer (Vermaat) en de 
bookshop (NAi booksellers). Daarnaast huurt de Stichting Archiprix een kantoor-
ruimte. Voor het kantoor in het collectiegebouw was per 1 januari 2010 een verhuur-
overeenkomst aangegaan met Granada IT Components Europe NV. Granada heeft 
per 1 april 2015 de huur opgezegd. De overeenkomst met de Stichting Archiprix is 
verlengd tot en met 31 december 2016. In verband met de interne verhuizing is de 
huurprijs per 1 augustus 2015 aangepast.

huur
2015

5.733

40.195
13.607
5.698

Huurder einddatum

31-12-2016

31-12-2018

01-04-2015

huurcontract
ingangsdatum

1-1-2013

1-1-2014
1-4-2014
1-1-2010

Verplichtingen korter dan 1 jaar
Stichting Archiprix

Verplichtingen langer dan  
1 jaar en korter dan 5 jaar

Holland Beer Import B.V. 
NAi booksellers
Granada IT Components Europe N.V.

huur
2014

7.456

15.333
13.209
22.572

Sinds 1 februari 2009 exploiteert Vermaat de horecavoorziening in de foyer. Met ingang 
van 1 juli 2011 ontvangt Vermaat een fee over de omzet van deze horecavoorziening, 
op basis van een staffel. De overeenkomst met Vermaat is per 8 mei 2016 opgezegd.

Huur- en leaseverplichtingen

Het Nieuwe Instituut (voorheen NAi) heeft met ingang van 1 januari 2004 voor het 
externe maquettedepot in een van de Schiehallen bij de Van Nelle-fabriek een huur-
overeenkomst afgesloten met Kats & Waalwijk Vastgoedmanagement. Per 1 januari 
2014 is de overeenkomst verlengd voor drie aansluitende perioden van telkens twee 
jaar en kan vervolgens worden verlengd voor aansluitende perioden van telkens één 
jaar. Facturatie loopt via CV Van Nelle Ontwerpfabriek.

De stichting is een aantal leaseverplichtingen aangegaan. Met ingang van 1 
juli 2009 is met Ricoh een contract afgesloten voor alle copiers en scanners voor de 
kantoren. Het contract liep tot en met 30 juni 2015. In oktober 2015 is een nieuwe 
overeenkomst getekend voor een periode van 60 maanden. De overeenkomst is 
begin 2016 geëffectueerd. Met Océ is voor de digitalisering op de afdeling erfgoed 
voor een aantal grote scanners een contract afgesloten.

Huur/lease
2015

27.370
55.460
5.560

Verhuurder/ 
leasemaatschappij einddatum

31-12-2019
15-12-2020
15-2-2018

contract
ingangsdatum

1-1-2009
1-7-2009

15-2-2013

Verplichtingen langer dan  
1 jaar en korter dan 5 jaar

Kats en Waalwijk Vastgoedmanagement 
Ricoh Nederland B.V.
Océ Nederland B.V.

Huur/lease
2014

27.132
55.340
5.496
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Meerjarige bijdragen

Met ingang van 2011 (uitkering in 2012) kon het NAi voor vijf jaren rekenen op een 
bijdrage van de BankGiro Loterij. Deze bijdrage is na de fusie overgegaan naar Het 
Nieuwe Instituut. Het bedrag is vrij inzetbaar voor aankoop, restauratie en presentatie 
van de collectie. Begin 2016 is de overeenkomst voor twee jaar verlengd.

2015

300.000

Overeenkomsten langer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar

BankGiro  Loterij

2014

300.000
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING  
OVER HET JAAR 2015 
Bedragen in EUR

BATEN
1.  Directe opbrengsten
     Publieksinkomsten totaal

Waarvan publieksinkomsten buitenland
Waarvan publieksinkomsten binnenland totaal

Waarvan kaartverkoop algemeen

Waarvan overig

Waarvan kaartverkoop projecten

Waarvan kaartverkoop educatieve activiteiten

Waarvan waardering vrijkaarten
Sponsorinkomsten

Waarvan sponsoring in natura
Waarvan overige sponsorinkomsten

Waarvan ING inzake Social Design for Wicked problems

Waarvan diverse sponsoren inzake Dish

Overige inkomsten
Waarvan vergoedingen van coproducenten
Waarvan overig

Waarvan inkomsten (commerciële) verhuur

Waarvan doorberekende personeelslasten

Waarvan doorberekende materiële beheerlasten

Waarvan fotowerk/scans erfgoed

Waarvan doorberekende lasten projecten en bruiklenen

2.  Indirecte opbrengsten
Waarvan kapitalisatie van vrijwilligers
Waarvan overige indirecte opbrengsten (exploitatie horeca)

Totale opbrengsten

werkelijk
2015

315.621
0

315.621
220.315

33.578

11.875

21.703

61.728
22.568

22.568
0
0

0

177.801
0

177.801
140.616

1.145

2.027

13.738

20.275

409.384
0

409.384
925.375

begroting
2015

237.500
0

237.500
217.500

20.000

10.000

10.000

0
137.500

0
        137.500

0

0

133.000
0

133.000
100.000

    1.000

2.000

15.000

15.000

500.000
0

500.000
1.008.000

werkelijk
2014

221.187
0

221.187
168.223

12.780

6.957

5.823

40.184
20.000

0
20.000

0

0

177.858
0

177.858
136.994

2.935

7.213

15.260

15.456

491.735
0

491.735
910.780
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Bijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 
en prijsbijstelling ministerie van OCW

Bij schrijven d.d. 14 augustus 2015 (referentie 785977) heeft het ministerie een
aanvullende bijdrage in de arbeidskostenontwikkeling toegekend van EUR 4.418 voor 
2015 (EUR 8.836 voor de periode 2015-2016) en een bijdrage van EUR 6.976 prijsbij-
stelling alleen voor 2015. 

Subsidie gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft voor de periode 2013-2016 een structurele jaarlijkse 
bijdrage toegekend van EUR 100.000 (excl. inflatiecorrectie).
Voor dit bedrag wordt een aantal projecten uitgevoerd, die in overleg met de 
gemeente vastgesteld worden. Bij schrijven van 23 juli 2015 (kenmerk: 
SUB.13.05.0056.SBSV) heeft de gemeente de subsidie voor 2014 vastgesteld op 
EUR 101.000. In het verslagjaar is voor het niet bestede deel 2014 (EUR 45.000) 
besteed aan algemene kosten, de afronding van het project “Playful Park” en  
aanvullende programmering voor de Studio Rotterdam (project Happy Game). 
Het toegezegde bedrag voor 2015 (EUR 102.500) is in het verslagjaar geheel besteed. 

HGIS-C subsidies

Voor de periode 2013-2016 is in het kader van het Internationale Bezoekers 
Programma een bedrag van maximaal EUR 77.500 per jaar (EUR 310.000 voor de 
gehele periode) toegekend voor minimaal 31 bezoekers per jaar. Het verslag over 
2014 is bij schrijven ICE-64/2015 van 20 april 2015 door het ministerie van
Buitenlandse Zaken goedgekeurd. Het verslag over 2015 is in februari 2016 
ingediend bij de ministeries van OCW resp. Buitenlandse Zaken. 

Internationalisering Creatieve Industrie

Voor 2015 heeft het ministerie van OCW een subsidie toegekend voor 
Internationalisering Creatieve Industrie van EUR 175.000 (Brief van  29 juni 2015, 
kenmerk B768982, Z 772983, VP 59/4900). Van dit bedrag is EUR 120.577 besteed. 
Het terug te betalen bedrag van EUR 54.423 is opgenomen onder overige  
overlopende passiva.

  Bijdragen
3.1  Structurele subsidie ministerie van OCW 

  Subsidie prijsbijstelling 2015
  Subsidie arbeidskostenontwikkeling 2015 resp. 2014
  Totaal ministerie van OCW 

4.1  Subsidie provincie
4.2. Structurele subsidie gemeente
4.3  Structurele subsidie ander orgaan dan OCW,

  provincie, gemeente

werkelijk
2015

8.730.349
6.976
4.418

8.741.743
0

102.500
0

77.500

begroting
2015

8.730.349
0
0

8.730.349
0

101.000
0

77.500

werkelijk
2014

8.703.692
0

26.657
8.730.349

0
139.000

0
77.500
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5.   Overige subsidies/bijdragen
5.1 Subsidies uit publieke middelen

Subsidie ministerie van OCW Internationalisering
Creatieve Industrie

Subsidie ministerie van OCW Biënnale Venetië
Subsidie ministerie van OCW ASEM Netwerkconferentie
Overige subsidies en bijdragen
Fonds voor de Creatieve Industrie, Nieuwjaarsreceptie
TU Delft, KIEM, Jaap Bakema Study Centre
TU Delft, KIEM, Bakema and The Open Society
TU Delft, Art & Architecture Thesauris
Mondriaan Fonds, 1:1 Stijlkamers
Mondriaan Fonds, Prix de Rome
Gemeente Eindhoven, De Staat van Eindhoven
Gemeente Rotterdam, Digitalisering 

Analoog Audiovisueel Materiaal
Gemeente Rotterdam, De Nieuwe Tuin

Werkelijk
2015

345.439

120.577
0
0
0

4.000
9.765

24.793
15.000
40.000
30.800
80.504

5.000
15.000

begroting
2015

0

werkelijk
2014

390.212

60.000
117.800
208.412

4.000

Projectsubsidie ten behoeve van de statelijke presentatie in Venetië

Bij schrijven 662448 d.d. 22 augustus 2014 heeft het ministerie van OCW een  
aanvullende financiering toegekend van EUR 60.000 voor de Biënnale Venetië 2014. 
Bij schrijven van 12 juni 2015 (kenmerk 773709) is deze subsidie definitief vastgesteld.

Projectsubsidie Netwerkbijeenkomst ASEM 2014

Bij schrijven 611128 d.d. 10 april 2014 heeft het ministerie van OCW een bedrag van 
EUR 117.800 toegekend voor de organisatie van een netwerkprogramma. 
Deze subsidie is bij schrijven d.d. 18 juni 2015 (kenmerk 774094) definitief vastge-
steld op bovengenoemd bedrag.

Bijdrage gemeente Eindhoven 

Op basis van een intentieovereenkomst d.d. 23 maart 2015 heeft de gemeente 
Eindhoven een jaarlijkse projectbijdrage van EUR 150.000 toegekend, op voorwaarde 
dat Het Nieuwe Instituut daarnaast minimaal 67% van dit bedrag zelf bijdraagt. In 
2015 is een voorschot ontvangen van EUR 142.500. Omdat de formele beschikking 
pas in oktober 2015 afgegeven is, kon niet het gehele voorgenomen plan worden 
uitgevoerd. Hierover is steeds met de gemeente overlegd. Het teveel ontvangen 
subsidie van EUR 61.997 is opgenomen onder de kortlopende schulden. Conform de 
subsidieverlening zal het project separaat voor 1 mei 2016, voorzien van een accoun-
tantsverklaring, worden verantwoord.

Bijdragen Gemeente Rotterdam

Van de gemeente Rotterdam is een bijdrage van EUR 15.000 ontvangen voor de 
Nieuwe Tuin en een bijdrage van EUR 5.000 voor de digitalisering van analoog 
audiovisueel materiaal uit de collectie. 
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5.2 Bijdragen uit private middelen
Waarvan particulieren en vrienden
Waarvan bedrijven

Waarvan Circle

Waarvan Overig

Waarvan private fondsen
Waarvan Fonds 21 (Tijdelijk Modemuseum)

Waarvan Stichting Museumnacht

Waarvan EFL Stichting (Archief Cornelis van Eesteren)

Waarvan Jurriaanse Stichting (Interventie Huis Sonneveld)

Waarvan G. PH. Verhagenstichting (Interventie Huis Sonneveld)

Waarvan Stichting Volkskracht (Website Huis Sonneveld)

Waarvan Erasmus Stichting (Tentoonstelling Glas)

Waarvan De Gijselaar-Hintzenfonds 

(Digitalisering Analoog Audiovisueel Materiaal)

Waarvan goede doelenloterijen
Waarvan BankGiro Loterij

Waarvan Materialenfonds Beeldende Kunst (New Material Award)

Waarvan Stichting DOEN (Social Design for Wicked problems)

werkelijk
2015

442.811
30.799
52.250
52.250

0

59.500
20.000

0

20.000

5.000

2.000

10.000

1.000

1.500

300.262
300.262

0

0

begroting
2015

395.000
35.000
60.000
60.000

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

300.000
300.000

0

0

werkelijk
2014

498.090
51.472
70.750
68.750

2.000

12.500
0

2.500

0

10.000

0

0

0

0

363.368
300.000

30.368

33.000

Beheer- en activiteitenlasten: Personeel 

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Scholing
Ondernemingsraad
Overige personeelslasten
Werk derden/uitzendkrachten
Transitiekosten
Totaal

werkelijk
2015

3.243.264
526.211
305.491
50.445

874
10.779

749.353
22.879

4.909.296

werkelijk
2014

3.315.351
514.792
324.250

39.395
10.579

182.897
317.116
374.404

5.078.784

Voortvloeiende uit de fusie is in 2014 een proces in gang gezet voor een kwalitatieve 
verbetering van de organisatie. Dit proces om te komen tot een multidisciplinaire 
organisatie die voor een belangrijk deel als projectorganisatie wil opereren, is in het 
verslagjaar afgerond. 
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Fte's gemiddeld in  
2015 resp. 2014

6.  Beheerlasten personeel
Waarvan vast contract
Waarvan tijdelijk contract
Waarvan inhuur
Waarvan overige

personeelskosten

8.  Activiteitenlasten personeel
Waarvan vast contract
Waarvan tijdelijk contract
Waarvan inhuur

Totaal personeel

begroting
2015

1.095.916
789.417
235.117

0

71.382

3.396.255
2.425.440

729.165
241.650

4.492.171

werkelijk
2014

1.805.733
695.412
106.941
141.564

861.816

3.273.050
2.647.628

431.179
194.243

5.078.784

fte
2014

16,00
11,70
4,30

54,80
38,40
16,40

70,80

werkelijk
2015

1.017.824
897.953
51.117
35.096

33.658

3.891.472
2.564.981

626.864
699.627

4.909.296

fte
2015

15,60
12,70
 1,00

            0,5
           

1,40

54,90
37,40
11,00

            6,5

70,50

Toelichting personeel totaal

Het Nieuwe Instituut werkt projectmatig. Dit betekent dat een belangrijk deel van  
de beheerlasten personeel kunnen worden toegerekend aan de activiteitenlasten.
Om een relatie te kunnen leggen met het aantal formatieplaatsen zijn hier de  
werkelijke personeelslasten die aan de formatie kunnen worden toegerekend  
gepresenteerd. De vergelijkende cijfers over 2014 zijn hierop aangepast.

Het Nieuwe Instituut werkt als projectorganisatie. Om die reden zijn onder Algemene 
Publiciteit uitsluitend de kosten voor het (digitale) jaarverslag opgenomen.

7. Beheerlasten: Materieel

7.1  Huisvesting
7.2  Kantoorkosten
7.3  Afschrijvingskosten
7.4  Algemene publiciteit (jaarverslag)
   Totaal beheerlasten: Materieel

werkelijk
2015

652.778
626.742
356.202

8.000
1.643.722

begroting
2015

630.100
616.820
383.115

8.000
1.638.035

werkelijk
2014

635.176
626.810
261.314

8.000
1.531.300
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7.1 Huisvesting

Groot onderhoud
Energiekosten
Onderhoud
Schoonmaakkosten
OZB en heffingen
Overige huisvestingslasten
Totaal beheerlasten: Huisvesting

werkelijk
2015

127.190
191.875
125.616
120.745
43.665
43.687

652.778

begroot
2015

100.000
240.000
140.000
130.000
40.000
42.100

692.100

werkelijk
2014

100.000
218.034
110.743
113.457

45.444
47.498

635.176

7.2 Kantoorkosten

Algemene kosten
Raad van Toezicht
Externe Adviezen
Accountants- en administratiekosten
Kantoorbenodigdheden, porti, huishoudelijke zaken
Telefoon/fax/internet
Fotokopieerkosten
Automatiseringskosten
Totaal beheerlasten: Kantoorkosten

werkelijk
2015

44.217
13.165
52.339
43.897
57.188
35.101
55.628

325.207
626.742

begroot
2015

49.500
15.000
15.000
45.000
67.500
35.000
60.000

329.820
616.820

werkelijk
2014

59.093
11.095
68.515
46.900
50.874
28.853
54.388

307.092
626.810

7.3 Afschrijvingskosten

Afschrijving gebouw 
Afschrijving investering educatiepaviljoen
Afschrijving inventaris en inrichting
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen
Totaal beheerlasten: Afschrijvingskosten

werkelijk
2015

27.432
102.165
226.605

0
356.202

begroot
2015

25.353
102.165
253.564

2.033
383.115

werkelijk
2014

25.353
102.165
131.762

2.034
261.314

De onder de materiële beheerlasten gepresenteerde afschrijvingslast wijkt af van de 
totale afschrijvingslast. De verklaring hiervoor is dat de afschrijvingskosten voor het 
Open Maquettedepot zijn ondergebracht onder de afdeling Erfgoed (EUR 31.388).
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9. Activiteitenlasten

Erfgoed
Presentaties & Programma
Internationaal
Marketing, Communicatie & Commercieel
MC&C Circle en Relatiebeheer algemeen
MC&C webbeheer
Marketingkosten vrijkaarten
Research, Development & Beleid
Overige projecten
Totaal activiteitenlasten

materieel
werkelijk

2014

459.565
1.813.666

     407.252            
285.491

8.337
139.896
40.184

142.799
740.241

4.037.431

materieel
begroot

2015

414.682
1.849.100

394.040
513.750
18.650

140.500
                  0

283.196
707.375

4.321.293

materieel
werkelijk

2015

354.561
1.706.208

244.006
561.889
22.649

179.357
61.728

268.442
612.518

4.011.358

Wet Normering Topinkomens – Verantwoording 2015

Het Nieuwe Instituut wordt geleid door één algemeen directeur-bestuurder en kent 
een Raad van Toezicht. Daarnaast functioneert een managementteam, bestaande 
uit de managers van de afdelingen Erfgoed, Presentaties & Programma, Marketing, 
Communicatie & Commercie, Research & Development, Beleid & Actualiteit en 
Bedrijfsdiensten. De directeur-bestuurder is de  enige functionaris met algehele 
beslissingsbevoegdheid. 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van 
de volgende op Het Nieuwe Instituut van toepassing zijnde regelgeving: het algemene 
WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Het Nieuwe Instituut is EUR 178.000. Het 
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en 
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de bere-
kening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het indivi-
duele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voor-
zitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend 
naar rato van de duur van het dienstverband.
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BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN  
Leidinggevende topfunctionarissen

G.J. BEUMER

FUNCTIE
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband 
Gewezen topfunctionaris?
Echte of fictieve dienstbetrekking?

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014
Omvang dienstverband 2014 

Bezoldiging 2014
Beloning 
Belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2014
Individueel WNT-maximum 2014

Directeur-bestuurder
1/1 - 31/12

1,00 FTE
nee

echte

178.000

127.045
-

10.987
138.032

-
138.032

1/1 - 31/12
1,00 FTE

143.212
-

15.111
158.323
230.474
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

Functie(s)

Duur dienstverband
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014
Bezoldiging 2014
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2014
Individueel WNT-maximum 2014

K. van der 
Steenhoven

Voorzitter RvT

1/1 - 31/12
26.700

1.400
-
-

1.400
-

1.400

1/1 - 31/12

800
-
-

800
17.286

R.M. 
Brouwer

Lid RvT en 
remuneratie

commissie

1/1 - 31/12
17.800

1.200
-
-

1.200
-

1.200

1/1 - 31/12

1.000
-
-

1.000
11.524

E.M. 
Agricola

Lid RvT en  
remuneratie

commissie

1/1 - 31/12
17.800

-
-
-
-
-
-

1/1 - 31/12

-
-
-
-

11.524

F. Azarkan

Lid RvT en 
auditcom-

missie

1/1 - 31/12
17.800

1.200
-
-

1.200
-

1.200

1/1 - 31/12

600
-
-

600
11.524
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Functie(s)

Duur dienstverband
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014
Bezoldiging 2014
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2014
Individueel WNT-maximum 2014

H.D. 
Christophersen

Lid RvT en 
auditcommissie

1/1 - 31/12
17.800

1.400
-
-

1.400
-

1.400

1/1 - 31/12

1.000
-
-

1.000
11.524

J.G.L. 
Teunissen

Lid RvT en 
remuneratie

commissie

1/1 - 31/12
17.800

-
-
-
-
-
-

1/1 - 31/12

-
-
-
-

11.524

N.A. de 
Vries

Lid RvT en 
auditcom-

missie

-
-

-
-
-
-
-
-

1/1 -15/12

600
-
-

600
10.948

C. Nevejan

Lid RvT en 
auditcom-

missie

26/3 - 31/12
13.655

1.200
-
-

1.200
-

1.200

-
-

-
-
-
-
-

F. Tabarki

Lid RvT

1/1 - 31/12
17.800

1.200
-
-

1.200
-

1.200

1/1 - 31/12

1.000
-
-

1.000
11.524

Toezichthoudende topfunctionarissen 
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OVERIGE GEGEVENS

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo 2015 bedraagt EUR -28.090.
De positieve saldi van de Bestemmingsfondsen OCW niet bestede subsidie Stichting 
Virtueel Platform en Premsela mochten worden aangewend voor activiteiten waarvoor 
de subsidie 2013-2016 aan Het Nieuwe Instituut is verleend, dan wel voor een 
redelijke dekking van (overige) kosten die rechtstreeks gevolg zijn van de terugval in 
OCW-subsidie na 2012 (frictie- of transitiekosten). Van het saldo per 31 december 
2014 van de Stichting Premsela ad EUR 103.721 is in het verslagjaar EUR 66.006 
besteed.Het betreft als frictie- en/of transitiekosten te beschouwen posten die direct 
ten laste zijn gebracht van het bestemmingsfonds niet bestede subsidie OCW ex 
Premsela. De afschrijvingslast educatiepaviljoen is direct ten laste gebracht van de 
bestemmingsreserve educatiepaviljoen. Het resulterende saldo ad EUR 140.081 
is verdeeld over Bestemmingsfonds OCW Het Nieuwe Instituut resp. Algemene 
Reserve naar rato van de reguliere subsidie uit de Cultuurnota. 

Overige gegevens

Exploitatiesaldo

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve Educatiepaviljoen
Bestemmingsfonds OCW niet bestede subsidie 
       Waarvan ex Premsela
       Waarvan Het Nieuwe Instituut
Totaal toerekening exploitatieresultaat

Resultaat
algemeen

-28.090

23.756
-102.165

50.319
-66.006
116.325
-28.090
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BIJLAGE 1

Specificatie van de Exploitatierekening naar museale resp. ondersteunende functie
Bedragen in EUR

BATEN
1.  Directe opbrengsten

Publieksinkomsten totaal
Publieksinkomsten buitenland
Publieksinkomsten binnenland totaal

Waarvan kaartverkoop

Waarvan overig

Waardering vrijkaarten

Sponsorinkomsten
Waarvan sponsoring in natura
Waarvan overige sponsorinkomsten

Overige inkomsten
Waarvan vergoedingen van coproducenten
Waarvan overig

2.  Indirecte opbrengsten
Waarvan kapitalisatie van vrijwilligers
Waarvan overige indirecte opbrengsten

 Totale opbrengsten
 Bijdragen

3.1  Structurele subsidie ministerie van OCW 

3.2 Structurele subsidie ministerie van I&M 
  Subsidie ministerie van I&M (VROM) incidenteel
  Totaal ministerie van OCW en I&M

4.   Subsidie provincie
4a. Structurele subsidie gemeente
4b. Structurele subsidie ander orgaan dan OCW,

  provincie, gemeente
5.   Overige subsidies/bijdragen
5.1 Subsidies uit publieke middelen

  Subsidie ministerie van OCW incidenteel
5.2 Bijdragen uit private middelen

Waarvan particulieren en vrienden
Waarvan bedrijven
Waarvan private fondsen
Waarvan goede doelenloterijen

 Totale Subsidies/Bijdragen

 Som der baten

werkelijk
2015

315.621

315.621
220.315

33.578

61.728

22.568
22.568

0
177.801

0
177.801

409.384
0

409.384
925.374

8.741.743

0
0

8.741.743

102.500

77.500

224.862
120.577
442.811

30.799
52.250
59.500

300.262
9.709.993

10.635.368

Museale
functie

315.621

315.621
220.315

33.578

61.728

22.568
22.568

0
177.801

0
177.801

409.384
0

409.384
925.374

8.316.743

0
0

8.316.743

102.500

0

224.862
0

442.811
30.799
52.250
59.500

300.262
9.086.916

10.012.290

Ondersteu-
nende  
functie

 
0

425.000

 
425.000

0

77.500

0
120.577

 
623.077

623.077
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LASTEN
6.  Beheerlasten: Personeel

Waarvan vast contract
Waarvan tijdelijk contract
Waarvan inhuur en overige personeelslasten

7.  Beheerlasten: Materieel
Totale beheerlasten

8.  Activiteitenlasten: Personeel
Waarvan vast contract
Waarvan tijdelijk contract
Waarvan inhuur

9.  Activiteitenlasten: Materieel
Totale activiteitenlasten

 TOTALE LASTEN

 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

10. Rentebaten
11. Rentelasten in huisvesting

  Saldo rentebaten/-lasten
  Exploitatieresultaat

1.017.824
897.953
51.117
68.754

1.643.722
2.661.546
3.891.472
2.564.981

626.864
699.627

4.011.358
7.902.830

10.564.376

70.992

12.229
-111.311
-99.082
-28.090

1.017.824
897.953
51.117
68.754

1.561.536
2.579.360
3.743.825
2.445.559

626.864
671.402

3.767.353
7.511.178

10.090.537

-78.246

12.229
-111.311

-99.082
-177.328

0

82.186
82.186

147.647
119.422

0
28.225

244.005
391.652

473.839

149.238

0
0
0

149.238
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BIJLAGE 2

Financieel overzicht subsidie Internationalisering Creatieve Industrie
Toekenning aanvullende projectsubsidie ministerie van OCW van EUR 175.000
brief 29 juni 2015, verplichtingennummer 59/4900  
 

UITGAVEN
Uren intern
Materiële lasten
Werk door derden
Freelancer Mapping Talenten
Projectleider crossing-over serie
Medewerker loket
Lokale ondersteuning crossing-over serie
Kosten crossing over archiefinterpretatie
Kosten crossing over IBP programma's
Kosten crossing over The Mansholt Letter (Milaan)
Communicatie
Subtotaal Werk door derden
Reis en verblijf
Reiskosten crossing over
Subtotaal Reis en verblijf
Locatiekosten/directe uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten crossing over
Subtotaal Locatie
Representatie
Diner, lunch
Subtotaal Representatie
Marketing + Communicatie 
Drukwerk
Website Internationaal
Subtotaal Marketing Communicatie
Verslaglegging
Fotografie
Subtotaal Verslaglegging
Catering
Catering crossing over
Subtotaal Catering

TOTALEN
Kosten personeel HNI intern 
Kosten materieel 
Kosten project

DEKKING
Subsidie Ministerie van OCW
Totaal projectbijdragen derden                               

Terug te betalen subsidie

Werkelijk
Totaal

8.125

9.808
0

8.687
0

7.500
10.663
57.894

0
94.552

5.217
5.217

4.502
4.502

21
21

0
8.160
8.160

0

0
0

8.125
112.452
120.577

175.000
175.000

54.423

Begroot
Totaal

19.000

30.000
7.000

45.000
10.000

16.000
108.000

10.000
10.000

15.000
15.000

4.000
4.000

15.500
0

15.500

2.000
2.000

1.500
1.500

19.000
156.000
175.000

175.000
175.000

0
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III. OVERIGE GEGEVENS 
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VERKLARING RAAD VAN TOEZICHT 

De Raad van Toezicht van Stichting Het Nieuwe Instituut verklaart hierbij kennis  
te hebben genomen van het bestuursverslag, de jaarrekening en de  
accountantsverklaring over het jaar 2015, en deze stukken op 10 maart 2016 te 
hebben goedgekeurd. 

De Raad van Toezicht neemt in de uitvoering van zijn taak als  
toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten  
en de Governance Code Cultuur in acht.

Is getekend, 

    De heer Farid Tabarki (voorzitter Raad van Toezicht)

    Plaats, datum 
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VERKLARING VAN DE  
ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT
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APPENDIX VERANTWOORDING GOVERNANCE 
CODE CULTUUR JAARVERSLAG 2015
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VERANTWOORDING GOVERNANCE 
CODE CULTUUR

Principe 1

Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen  
van de Governance Code Cultuur

– De organisatie kent de Governance Code Cultuur en past deze toe.
– De toepassing van de principes van deze code sluit aan bij de 

doelstelling, aard en omvang van de organisatie.
– De organisatie kan afwijken van een principe of een praktijkaanbev-

ling. Aard en omvang van de organisatie of aanwezige kennis en 
ervaring leveren de motieven.

– In het jaarverslag maakt de organisatie melding van toepassing van de
code en van eventuele wij¬zigingen op het gebied van de Governance, 
inclusief het besturingsmodel.

– Op de website geeft de organisatie informatie over de wijze waarop zij
de code toepast.

Principe 2

Het bestuur kiest het besturings¬model van de organisatie bewust

– De organisatie kiest voor het raad-van-toezicht-model of voor het
bestuur-model. 

– Tenminste eens in de vier jaar bespreekt zij het eerder gekozen
besturingsmodel. Er vindt analyse plaats: Hoe functioneert het model? 

   Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter? Wat moet
beter? Ligt een ander besturingsmodel meer voor de hand?

– Als er aanleiding is om van besturingsmodel te veranderen organiseert
het bestuur overleg met betrokken partijen. Het bestuur stelt zo nodig 
een implementatieplan vast.

– De organisatie zorgt dat haar statuten en reglementen met de code
overeenstemmen. Bij wijziging vindt zorgvuldige toepassing van de  
code plaats.

– Het bestuur is behalve voor de keuze van het besturingsmodel ook
verantwoordelijk voor de implementatie ervan.

– De organisatie maakt naar buiten duidelijk kenbaar welk besturing-
model zij heeft. In haar presentatie hanteert ze de (functie)benamingen 
die daar bij horen.

Actief  
uitgevoerd  
in 2015

 

X
X

X

X

X
 
 
 
 
 

 

X

X

X

Niet aan de 
orde geweest 
in 2015
 
 

 
 
 
 

X (in 2012 reeds 
besloten)

X

X
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Principe 3

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en 
extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.

– Het bestuur opereert vanuit haar missie en weegt daarbij de belangen
van de stakeholders mee.

– Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de organisatie alle relevante
wet- en regelgeving naleeft.

– De organisatie kent een op de instelling toegesneden systeem voor
risicobeheersing en controle. Het jaarverslag bericht over de toepas-
sing hiervan.

– Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen
van risico’s.

– Het bestuur stelt een bestuursreglement vast. Hierin staat onder meer
hoe binnen het bestuur taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
zijn verdeeld. Ook lees je hierin hoe het bestuur als collectief werkt.

– Alle voor de organisatie belangrijke beslissingen en strategische 
documenten worden door het bestuur vastgesteld.

– Leden van het bestuur aanvaarden niet zonder méér nevenfuncties
als deze de belangen van de organisatie zouden kunnen raken  
(zie ook principe 8).

– Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede omgang met het 
medzeggenschapsorgaan en de stakeholders.

– De organisatie maakt het mogelijk dat medewerkers die onregelmati-
heden menen waar te nemen deze zonder risico voor hun positie 
kunnen melden. Zij melden deze bij het bestuur of bij een door het 
bestuur aangewezen functionaris.

Alleen in het raad-van-toezichtmodel gelden bovendien 
onderstaandepraktijkaanbevelingen.

– Als medewerkers onregelmatigheden te melden hebben die het 
bestuur zelf betreffen dan doen zij dat aan de voorzitter van de  
raad van toezicht.

– Over informatie en verantwoording aan de raad van toezicht legt het
bestuur afspraken qua inhoud en frequentie schriftelijk vast.

– Het bestuur stelt het bestuursreglement vast en legt dit vervolgens ter
instemming aan de raad van toezicht voor.

– Het bestuur geeft alle informatie die nodig is voor het goed kunnen
functioneren van de raad van toezicht. 

 Het bestuur doet dit gevraagd en ongevraagd en tijdig. (‘Geen verras-
singen’ is een belangrijk principe voor de onderlinge relatie.)

– Het bestuur legt belangrijke beslissingen en strategische docume–
tenter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.
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Principe 4

De raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur 
zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.

– Het bezoldigingsbeleid past bij het karakter van de instelling en stemt
overeen met wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.

– Binnen het kader van dat bezoldigingsbeleid bepaalt de raad van
toezicht de bezoldiging van individuele leden van het bestuur. In het 
bestuur-model bepaalt het bestuur de bezoldiging van individuele
leden van de directie.

– Het bestuur geeft in het jaarverslag informatie over het bezoldiging-
beleid van de organisatie, over de bezoldiging en over de duur van  
de contracten met het bestuur respectievelijk de directie.

Principe 5

De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze 
vast en handelt daarnaar.

– Bij zijn werk laat de raad van toezicht zich leiden door het culturele,
economische en maatschappelijke belang van de organisatie.

– De raad van toezicht richt zich op het belang van de organisatie en
weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken
(de stakeholders).

– In een reglement legt de raad van toezicht onder meer vast: de onder-
linge taakverdeling, de werkwijze van de raad van toezicht en de 
omgang met bestuur/directie.

– Een verslag van de raad van toezicht maakt deel uit van het jaarverslag
van de organisatie.

– De raad van toezicht vergadert volgens vastgesteld schema, tenminste
tweemaal per jaar, namelijk voor het goedkeuren van jaarplan en
begroting én voor de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening.

– De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren.
De raad van toezicht bespreekt zijn functioneren tenminste eenmaal 
per jaar buiten aanwezigheid van bestuur/directie en bereidt dit zelf voor.

– Ook bespreekt de raad van toezicht tenminste eenmaal per jaar het
functioneren van bestuur/ directie. Dit bereidt de raad van toezicht 
buiten aanwezigheid van bestuur/directie voor.

– De raad van toezicht houdt actief op stimulerende en kritische wijze
toezicht.

– De raad van toezicht benoemt de externe accountant na advies van het
bestuur/directie (zie ook principe 9).

– De raad van toezicht adviseert het bestuur en doet dit op actieve wijze,
zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur.

– De raad van toezicht kent een vast aantal onderwerpen die in ieder
geval tot het toezicht behoren, zoals: realisatie van doelstellingen,
strategie, risicobeheer en financieel beleid.

– De raad van toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging,
schorsing en ontslag van het bestuur. Bij het vervullen van (artistieke)
bestuursfuncties laat de raad zich extern adviseren.
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Principe 6 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij 
waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

– De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie leden.
– De raad van toezicht moet zó zijn samengesteld dat hij zijn werk naar

behoren kan doen.
– Elk lid van de raad van toezicht moet het beleid van de organisatie op

hoofdlijnen kunnen beoordelen.
– Daarnaast draagt elk lid met een eigen specifieke deskundigheid bij

aan de kennis en expertise waarover de raad van toezicht overeenkom-
stig zijn profielschets beschikt.

– In zijn samenstelling waarborgt de raad van toezicht diversiteit; in het
bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond 
en geslacht.

– Herbenoeming van een lid vindt plaats na overweging, ook gelet op
actuele omstandigheden en op de profielschets van de raad van toezicht.

– Vacatures in de raad van toezicht worden openbaar gemaakt.
– De organisatie biedt alle leden van de raad van toezicht na hun

benoeming een introductie aan in verschillende aspecten die voor de
raad van toezicht relevant zijn. Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht 
in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding 
van hun kennis.

– Statutair legt de organisatie de maximale zittingstermijn voor de leden
van de raad van toezicht vast. Gebruikelijk is: tweemaal een periode 
van vier jaar of driemaal een periode van drie jaar.

– Er wordt een zodanig rooster van aftreden opgesteld dat niet te veel
leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van
aftreden is openbaar.

Principe 7

De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt 
verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat.

– Ieder lid van de raad van toezicht wordt geacht voldoende tijd te
hebben voor de vervulling van zijn functie; dat waarborgt een goede 
taakvervulling. Als er geen of slechts een beperkte vergoeding is ontslaat 
dat leden niet van de plicht tot behoorlijke invulling van hun taak.

– De raad van toezicht stelt een eventuele vergoeding voor zijn leden
vast, passend bij het karakter van de organisatie, wettelijke voor-
schriften en subsidievoorwaarden.

– De raad van toezicht verstrekt in de jaarrekening informatie over de
vergoeding aan zijn leden.

– De eventuele vergoeding aan leden van de raad van toezicht is niet
afhankelijk van de resultaten van de organisatie.

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
 

X

X
 
 

X

 
 
 
 
 
 
 

 

Niet aan de 
orde geweest  
in 2015

Actief  
uitgevoerd  
in 2015



94 Het Nieuwe Instituut – Jaarverslag 2015

– De voorzitter van de raad van toezicht bereidt de agenda voor, leidt de
vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorg-
vuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de raad 
van toezicht.

– De voorzitter is namens de raad van toezicht het voornaamste
aanspreekpunt voor bestuur/directie; initieert de evaluatie van het func-
tioneren van raad van toezicht en bestuur/directie; ziet er op toe dat de 
contacten tussen raad van toezicht en bestuur/directie naar behoren 
verlopen; speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het infor-
meren van de stakeholders.  

– De organisatie draagt zorg voor de goede ondersteuning van de voo
zitter van de raad van toezicht.

– De voorzitter van de raad van toezicht is geen voormalig lid van het
bestuur van de organisatie.

– De raad van toezicht kan een van de leden tot ‘gedelegeerd lid’
benoemen. Dit is van tijdelijke aard. Het gaat om een bijzondere taak 
die intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het 
bestuur vergt. De delegatie gaat niet verder dan de taken die de raad 
van toezicht zelf heeft en omvat niet het besturen van de organisatie. 
De raad van toezicht kan hiervoor een aparte vergoeding verstrekken.

– Delegatie van taken aan één lid doet niets af aan de collectieve veran
woordelijkheid en bevoegdheden van de raad van toezicht. Het gedele-
geerd lid blijft lid van de raad van toezicht.

– Als een lid van de raad van toezicht tijdelijk voorziet in het vervullen van
een bestuurs-/directiefunctie dan treedt dit lid voor die periode uit de 
raad van toezicht.

Principe 8

Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van  
belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hier op toe.

– Ieder lid van de raad van toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen
bijdragen aan de besluitvorming. De raad van toezicht vergewist zich 
van de onafhankelijkheid van zijn leden. De raad van toezicht is verant-
woordelijk voor de besluitvorming over hoe de instelling met tegenstrij-
dige belangen om gaat.

– Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegen-
strijdige belangen kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van de 
raad van toezicht.

– Als een lid van de raad van toezicht of het bestuur een nevenfunctie
aanvaardt die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is 
voor zijn functioneren vraagt hij vooraf goedkeuring van de raad van 
toezicht.

– Een lid van de raad van toezicht of bestuur treedt niet in concurrentie
met de organisatie; neemt van de organisatie geen schenkingen aan of 
bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten; verschaft zichzelf geen onge-
rechtvaardigd voordeel ten laste van de organisatie; benut geen zakelijke 
kansen die de organisatie toekomen voor zichzelf of zijn naasten.
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– Het reglement van de raad van toezicht bevat regels over het omgaan
met tegenstrijdige belangen bij leden van de raad van toezicht, het 
bestuur en de externe accountant.

– Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betref-
fende persoon dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht 
en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten zijn aanwezigheid 
neemt de raad van toezicht hierover dan een standpunt in. 
Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel
van de raad van toezicht. Wanneer zich op dit punt kwesties voordoen 
is de raad van toezicht hier naar buiten toe open over.

– Een lid van de raad van toezicht of bestuur neemt niet deel aan
discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig 
belang heeft.

– Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen
komen, met toelichting, in het jaarverslag te staan.

– De organisatie verstrekt aan leden van de raad van toezicht of bestuur
geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.

– Het jaarverslag vermeldt nevenfuncties van de leden van de raad van
toezicht en het bestuur.

Principe 9

Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobe
heer door sluitende interne procedures en externe controle.

– Het bestuur is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële
verslagen. In het raad-van-toezicht-model ziet de raad van toezicht 
er op toe dat dit volgens de afgesproken normen gebeurt.

– De raad van toezicht benoemt de externe accountant en stelt diens
beloning vast; dit op basis van advies van het bestuur. In het bestuur-
model benoemt het bestuur de externe accountant, al dan niet op 
advies van de directie en stelt het bestuur de beloning vast.

– Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van
maximaal vier jaar. Herbenoeming is steeds voor een periode van 
maximaal vier jaar mogelijk. Dit betekent ook dat er tenminste eens in 
de vier jaar een grondige beoordeling plaats vindt en dat deze wordt 
besproken in de raad van toezicht. De belangrijkste bevindingen komen 
in het jaarverslag te staan.

– Jaarverslag, jaarrekening en andere financiële rapportages vragen
zorgvuldige interne procedures. Het bestuur zorgt voor het opstellen en 
handhaven van de regels. In het raad-van-toezicht-model ziet de raad 
van toezicht toe op het naleven hiervan.

– De raad van toezicht beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt
betrokken bij financiële berichten anders dan de jaarrekening. In het 
bestuur-model is dit aan het bestuur.

– De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar aan de raad
van toezicht respectievelijk het bestuur verslag uit van zijn bevindingen. 
De raad van toezicht kan hem bevragen over de getrouwheid  
van de jaarrekening.
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