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Deel A: Management samenvatting en vooruitblik
1. Samenvatting
Het moderne tijdperk is ten einde. Het hedendaagse begint. We bevinden ons midden in een ingrijpende
paradigmaverschuiving; een nieuwe wereldorde ontstaat. Dit zal zeker nog vijf tot tien jaar duren en is
een ontwikkeling die net zoveel kansen als uitdagingen bevat. De vele culturele instellingen die Europa
rijk is, zullen zich als gevolg van deze ontwikkeling radicaal moeten herbezinnen op hun positie en hun
functioneren. Het beleidsplan Van Abbemuseum 2013-2017 geeft aan wat voor het museum de komende
stappen zullen zijn in het licht van deze dynamische transitie en geeft vanuit de praktijk aan welke activiteiten
we zullen ontwikkelen, welke we continueren en waar we bijsturen.
Het beleidsplan is een koersboek voor de komende vijf jaren, een richtingsdocument dat vertrekt vanuit een
bewustzijn dat onze samenleving – economisch, cultureel en politiek – door globalisering en technologische
ontwikkeling is veranderd in een netwerksamenleving. Om deze nieuwe samenleving en het nieuwe type
burger dat daarin thuis is te faciliteren en te adresseren, willen we drie principes introduceren die de
ontwikkeling reflecteren en deze vertalen naar het museum. Deze principes zijn ‘agentschap’, ‘transparantie’
en ‘verspreiding’. Met deze principes wil het museum zijn unieke en (inter)nationaal erkende identiteit als
radicaal en gastvrij vasthouden en doorontwikkelen. We blijven radicaal in het openen van nieuwe vensters
op de collectie en de geschiedenis van het museum, met name door het maken van verrassende presentaties;
het stellen van prikkelende vragen; en het aankopen van vooruitstrevende kunstwerken. Gastvrijheid betekent
voor ons dat we een op maat gesneden bemiddeling willen aanbieden opdat ons publiek het brede en ook
uitdagende aanbod aan presentaties van hedendaagse kunst en urgente maatschappelijke vragen op een
positieve manier kan beleven en overdenken.
De drie principes vertalen zich in alle lagen van de museumorganisatie, zowel artistiek-inhoudelijk als in
de bedrijfsvoering. Agentschap staat voor een nieuwe benadering van de organisatie die zich als actieve
partner opstelt en mensen benadert vanuit het idee dat zij ook zelf actief kunnen en vaak willen zijn in
hun omgang met kunst en het museum. Transparantie staat voor toegankelijkheid en betrokkenheid, niet
alleen uitdragen maar ook toestaan. Dit vertaalt zich in een actieve analoge en digitale ontsluiting van de
archieven, de collectie, onderzoek en besluitvormingsprocessen. Verspreiding staat voor een beleid dat zich
richt op een breed scala aan bezoekers in het museum, de stad en de wereld.
Het plan is erop gericht de vijf kerntaken van een museum: het onderzoeken, collectioneren, beheren,
presenteren en bemiddelen van kunst in de geest van een ‘agentschap’ zowel artistiek/inhoudelijk als
ook zakelijk optimaal in te zetten om zo het potentieel van een kunstmuseum voor de maatschappij te
ontplooien.
Concreet stippelt het plan o.a. een nieuw gebruik van de twee vleugels van het museum uit . De oudbouw
zal in de komende vijf jaar gebruikt worden voor tijdelijke projecten; de nieuwbouw zal in het teken staan
van de collectie. De oudbouw zal naast een kwalitatief hoogstaande en artistiek vernieuwde selectie
aan solo- en thematentoonstellingen ook enkele maanden per jaar verhuurd worden voor projecten van
buiten, die inhoudelijk aansluiten bij de visie van het museum. We denken hierbij aan presentaties van
internationaal hoogstaande partners gericht op design, innovatie en technologie gerelateerd aan kunst
en maatschappelijke ontwikkelingen. De nieuwbouw wordt een plek voor de collectie. In een gelaagde
presentatie zullen we zowel herkenning bieden als uitnodigingen tot verdieping. In deze presentatie, die
wisselt tussen klassiek en progressief, zullen de collectie, de archieven, onze internationale activiteiten en
ons werk achter de schermen getoond worden. Via verschillende verhaallijnen geven wij bezoekers een
ruim aanbod aan mogelijkheden om de collectie te ervaren. Er zal een grote nadruk liggen op de digitale
ontsluiting en het toegankelijk maken van contextuele informatie en interpretatie, niet alleen op locatie maar
ook virtueel via internet en het gebruik van ‘social media’. Participatie en verspreiding staan hierbij voor ons
centraal.
Buiten het museumgebouw zullen wij bestaande succesvolle samenwerkingsverbanden zoals bijv. met Piet
Hein Eek, het Muziekgebouw Frits Philips en het Maxima Medisch Centrum verder verdiepen en uitbouwen. Wij
zullen ook nieuwe samenwerking zoeken met instellingen die voor de speerpunten van de stad staan zoals de
TU/e, Design academy of Brainport Development. Deze verbindingen zullen het voor de burgers van Eindhoven
mogelijk maken om het museum op nieuwe wijze en op verschillende locaties te gebruiken en te ervaren.
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Buiten Eindhoven willen we doorgaan met het ontwikkelen van baanbrekende projecten die op het scherpst
van de snede een platform bieden voor urgente vragen in de wereld van kunst en cultuur. Met deze projecten
ontsluiten we het museum op mondiaal niveau en zetten Eindhoven als innovatieve regio voor kennis en kunst
op de kaart.
Vertaald naar de bedrijfsvoering en het management betekenen onze drie principes het volgende: als
museum zullen we de conventionele vormen van cultureel ondernemerschap zoals het voeren van het
restaurant, winkel en verhuur van zalen en auditorium blijven ontwikkelen. Als agentschap zullen wij
echter vooral ook nieuwe vormen van cultureel ondernemerschap actief ontwikkelen, bijvoorbeeld de
tijdelijke verhuur van (delen van) de oudbouw onder het principe “guest at van abbe”, het ontwikkelen
van een integere, commerciële verhuur van de collectie, het exploiteren van onze kennis voor lezingen,
gastcuratorenschap bij derden en het ontwikkelen van coöperatieprojecten met het bedrijfsleven. Onze
transparantie maakt ons een betrouwbare, duidelijke en herkenbare partner. Als verspreid museum
manifesteren we ons, naast in het gebouw, online, in de stad en internationaal en vermenigvuldigen, de
plekken waar kunst een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de wereld van vandaag en morgen.
Om deze doelen na te streven willen we inzetten op verzelfstandiging in de komende vijf jaar. Dit is nodig om
de flexibele en goed gestroomlijnde organisatie op te zetten die noodzakelijk is om dit beleid te realiseren.
Daarnaast willen we inzetten op het structureel uitwerken van bestaande samenwerkingsverbanden met
andere musea en culturele organisaties omdat we gezamenlijk efficiënter de ambities die we delen kunnen
vormgeven. In het bijzonder willen we samenwerken met het MuHKA in Antwerpen en SALT in Istanbul. Met
deze partners willen we werken aan een nieuw type museum dat zich richt op de bezoeker van de toekomst;
op mensen die hun leven actief vormgeven en die nieuwe media gebruiken om zich breed te engageren.
Op organisatorisch/zakelijk gebied stellen wij ons ten doel dat deze vergaande samenwerkingsverbanden
tot efficiënter gebruik van onze organisaties en kennis gaan leiden. Gemeenschappelijk onderzoek,
projectontwikkeling, nieuwe modellen voor behoud en beheer en gemeenschappelijke verwerving van kunst
zijn enkele voorbeelden voor de ontwikkeling die wij beogen. We willen een flexibele thuishaven en partner
zijn voor de hedendaagse burger die in zijn creativiteit trekken heeft van de kunstenaar en in zijn kritische
houding actief wil meepraten over kunst en de plek die ze moet krijgen in de komende wereldorde.

4

2. Waar wij over vijf jaar staan
In 2017 is het Van Abbemuseum een verzelfstandigd museum – agentschap Van Abbe. Een nieuw type
museumorganisatie met een gezonde financiële basis, dat naast haar klassieke museale activiteiten en
daarbij behorend culturele ondernemerschap, vanuit haar vijf kerncompetenties nieuwe vormen van cultureel
ondernemerschap ontwikkelt. Onze verspreide bezoekers zijn actieve deelnemers als agenten en bemiddelaars
voor anderen, als kunstenaars in wording en als gesprekspartners met de deskundigen in het museum. Met onze
core-partners MuHKA in Antwerpen en SALT in Istanbul werken wij vergaand samen, op een wijze die wezenlijk
aan de artistieke en organisatorische ontwikkeling van het Van Abbe bijdraagt, meetbare synergie-effecten
oplevert en toonaangevend in Europa zal zijn voor instituut-overstijgende samenwerking.

2.1. Verzelfstandiging - waarom en wat is nodig?
Om ons als cultureel ondernemer optimaal te ontplooien, is het noodzakelijk het museum los te koppelen van
de gemeentelijke organisatie. Omdat het museum binnen de concern-organisatie Gemeente en binnen de
kerntaken van de Gemeente een uitzonderingspositie inneemt, is de stap naar zelfstandigheid een dubbele
noodzaak. De vereiste zichtbaarheid en aanwezigheid van de museumdirecteur als cultureel trendsettende
persoonlijkheid, botst met de huidige positionering van de directeur in de gemeentelijke organisatie. Het
is aan de visie en soepele afstemming van/met de wethouder te danken, dat de directeur - als ambtenaar
van de gemeente Eindhoven - een eigen visie kan formuleren. Om het in dit beleidsplan toegelichte concept
succesvol te kunnen ontplooien is het noodzakelijk dat het Van Abbemuseum een zelfstandige organisatie
wordt, die eenzelfde subsidie- en verantwoordingsverhouding met de Gemeente Eindhoven krijgt als het
Muziekgebouw Frits Philips of het Parktheater.
Om deze stap naar een zelfstandige organisatie te kunnen maken, is het noodzakelijk dat een onafhankelijk
adviesbureau, met ervaring in het begeleiden van gemeentelijke sectoren naar zelfstandigheid, samen
met de directie van het Van Abbemuseum een omvattende analyse van de organisatiebehoeftes, de
afhankelijkheden van het gemeentelijke concern en de met een verzelfstandiging verbonden kosten maakt.
In het toewerken naar verzelfstandiging zal de directie van het Abbemuseum een selecte groep van adviseurs
uit het bedrijfsleven en van deskundigen uit het museale veld die vertrouwd zijn met dusdanige projecten, als
feedbackgroep aan het museum verbinden.

2.2 Vergaand samenwerkingsverband met partnerinstituut - hoezo?
Het netwerk L’Internationale wordt in de komende jaren intensief doorontwikkeld. Binnen het netwerk zijn
vragen naar gemeenschappelijk onderzoek, gemeenschappelijk eigendom van kunstwerken, efficiënt
gebruik van mensen en middelen urgent. Dit netwerk zal de volgende jaren verder groeien en ook grote
musea als het Museo Reina Sofia Madrid gaan onderdeel uitmaken van deze bijzondere samenwerking.
Binnen de komende vijf jaren zullen wij de samenwerking met twee partners van het netwerk, MuHKA in
Antwerpen en SALT in Istanbul wezenlijk verder uitbouwen ten voordele van beiden.
Door functies intelligent te combineren en te delegeren zullen wij tot een efficiënter gebruik van onze
archieven, onze bibliotheek en onze collectie komen en zo een voorbeeld kunnen creëren voor een
nieuwe vorm van samenwerking tussen kunstinstellingen. Heel concreet zou dat inhouden, dat er functies
samengevoegd worden, dat er grote delen van onze collectie voor langere tijd in Antwerpen of Istanbul
verblijven voor presentatie en onderzoek en dat gemeenschappelijke researchprogramma’s ontwikkeld
worden. Dus volgens het principe van ‘agentschap’ wordt onderzocht waar artistiek en economisch zinvolle
verbindingen te maken zijn en deze worden doorgetrokken naar al ons handelen. Uitwisselingsprogramma’s,
gemeenschappelijke opslag van bijv. MuHKA in Antwerpen en het Van Abbe zijn heel concrete stappen om tot
een meer afgeslankte organisatie te komen. Onze partners zullen wederom zichtbaar en voelbaar worden in
Eindhoven, niet alleen de twee core partners, maar het hele L’Internationale netwerk, dat over de jaren verder
groeit. Ons netwerk zullen wij dan weer koppelen aan belangrijke Eindhovense instellingen en netwerken.
Concrete plannen en afspraken willen wij tot eind 2013 onderzocht en vastgelegd hebben en vanaf 2014 in de
drie instituten implementeren. De ontwikkeling zal als ‘work in progress’ benaderd worden.
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2.3 ‘Burger-kunstenaar’ – ‘burger-criticus’ – wat en wie is dat?
Gelet op de verspreiding van nieuwe media en de nieuwe vorm van actief burgerschap dat hierdoor mogelijk
wordt – met name in kennisregio’s als Eindhoven – willen we onze relatie met ons publiek hervormen. Naast
de klassieke museumervaring, willen we met name jongere bezoekers aan ons binden door mogelijkheden te
creëren voor co-creatie en actieve participatie. In lijn met het idee van de netwerksamenleving willen we een
minder hiërarchische en statische rolverdeling naleven en openstaan voor dialoog en collaboratie.
Zoals in de journalistiek recentelijk de ‘burger-journalist’ is ontstaan met behulp van blogs en ‘social media’,
zien we ook voorzichtig de contouren van een nieuw type ‘burger-kunstenaars’ of ‘burger-criticus’. Dit dwingt
ons om onze rol en functie opnieuw te definiëren. Ons specialisme moet zich niet beperken tot het autoritair
overdragen van informatie, maar moet aangewend worden om in een constructieve dialoog met ons publiek
te treden en om als gespreksleider op te treden in een discussie waarin verschillende maar gelijkwaardige
stemmen klinken. In de komende jaren willen we een vorm vinden om het resultaat van deze uitwisseling op
overtuigende wijze onderdeel te laten zijn van de museumervaring.
Samenvattend: we willen kunst niet presenteren als eindpunt maar als basis voor een gesprek over wie, waar
en hoe we zijn. Het museum is een platform zowel fysiek als online waar dit gesprek gevoerd kan worden op
basis van de uitkomsten van de bijdragen die geleverd zijn door eerdere bezoekers. In de komende vijf jaar
zullen we ons inzetten om dit gesprek te faciliteren, archiveren en presenteren. Samen met onze bezoekers
zullen we een museum maken dat een systeemfunctie kan hebben in het sociaal-maatschappelijke leven.
Kunst is geen kunst omwille van de kunst, maar helpt ons om te zien en te ervaren; basisvaardigheden voor als
we niet alleen over elkaar willen praten, maar met elkaar. Elkaar kunnen zien is geen luxe, maar noodzaak.
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Deel B: Beleidsplan 2013-2017
1. Situering en inleiding
Situering van dit plan
Het Van Abbemuseum is door het college van B&W en de raad van de Gemeente Eindhoven gevraagd een plan
voor te leggen voor de komende beleidsperiode. Een beleidsplan, dat naast een artistieke visie en het bijhorende
uitvoeringsbeleid ook rekening houdt met de precaire financiële situatie waarin Nederland en ook de Gemeente
Eindhoven zich bevinden en dat nieuwe wegen laat zien in de positionering van het museum ten opzichte van de
Gemeente als meest belangrijke financier van het museum. Daarnaast maakt het Van Abbemuseum als sector van
de Gemeente Eindhoven onderdeel uit van het traject Route 2014 - het gemeentelijke traject om binnen twee jaar
250 tot 300 FTE af te bouwen en tot een slankere organisatie te komen.
Met het voorliggende plan bouwt het museum voort op de beleidsperiode 2007 tot 2010 en op de
ervaringen, die wij hebben opgedaan in projecten als Plug In en het Living Archive en het meerjarige
tentoonstellingsproject PLAY VAN ABBE, dat medio 2011 werd afgesloten.
Met het beleidsplan 2013-2017 presenteert het Van Abbe een koersboek voor de komende vijf jaar; een
richtingsdocument dat als basis dient voor alle detail- en uitvoeringsplannen zoals het collectieplan,
bemiddelingsplan, sponsorwervingsplan, vrijwilligersbeleid en voor mogelijk nodige organisatiewijzingen
voor alle afdelingen en werkgebieden van het museum gedurende deze periode. Het plan dient verder een
sleuteldocument te zijn voor stappen naar een mogelijke verzelfstandiging van het museum of een mogelijke
structurele samenwerkingsovereenkomst met een internationale zusterinstelling.
Inleiding
Het moderne tijdperk is ten einde. Het hedendaagse begint. Oude grootmachten heroverwegen hun positie,
nieuwe grootmachten claimen hun plek. Europa reflecteert op haar interne organisatie en haar plek in
de wereld. Nederland bezint zich – soms grillig – op zijn plek in Europa en in de wereld en vraagt zich af
welke rol kunst kan spelen in dit nieuwe tijdperk. Eindhoven is in Nederland, in Europa, in de wereld. Ze is
een laboratorium, actief, open en innovatief, waarin brutaal en positief wordt nagedacht over de wereld
van morgen. Het Van Abbemuseum zetelt al sinds 75 jaar in deze stad, in deze regio, als eigenzinnig, open
en actief museum. Net als Eindhoven wil ze niet de gebaande paden bewandelen, maar nieuwe wegen
ontdekken en een richting zoeken die niet aansluit bij wat was, maar bij wat komt.
In deze ‘super-diverse’ wereldorde – waarin geen meerderheden of alleenheersers meer bestaan, maar
continue nieuwe en tijdelijke coalities van minderheden worden gevormd – ontstaat een nieuw type (wereld)
burger. Het internet maakt onze vorm van samenleven transparant en actief. De multipolaire wereldorde kent
niet meer één dominerende natie of sociaal-maatschappelijk model. In deze orde is macht verspreid en wordt
continu opnieuw verdeeld. In het licht van al deze verschuivingen lijkt de vrije markt de enige zekerheid en
lopen we het risico dat consument een synoniem wordt voor burger. Willen we zorgen dat er een vruchtbare
en duurzame mix ontstaat tussen economische, culturele en politieke waarden, dan moeten we onze
klassieke, publieke instituten hervormen. In het hedendaagse tijdperk is het museum niet meer een passieve
toonkamer, maar een publiek agentschap: transparant en verspreid voor kunst en samenleving.
In de basis is een kunstmuseum een instituut dat verzamelt, conserveert en presenteert. In het moderne tijdperk
– het tijdperk dat nu ten einde is – deden we dit vanuit de overtuiging dat aan het eind van de strijd tussen Oost
en West er één politiek, economisch en cultureel systeem zou overblijven. Musea reflecteerden als het ware
de ‘tussenstand’. De hedendaagse wereld is daarentegen open en multipolair. Kunst is niet meer een reflectie
maar een middel dat ons helpt om te midden van deze continue verschuivingen - deze supercomplexiteit, deze
superdiversiteit – een positie te vinden en stelling te nemen. Kunst is niet meer iets dat presenteert, maar iets dat
activeert. Het museum is niet meer een schouwvenster op wat is bereikt maar een transparant agentschap, een
praktisch laboratorium, waar mensen actief nadenken over hun plek in de wereld.
Het Van Abbemuseum wil actief vorm geven aan dit nieuwe kunstmuseum van de toekomst. Het
voorafgaande beleid, gebaseerd op radicaliteit, gastvrijheid en kennisuitwisseling, levert ons een vruchtbaar
uitgangspunt voor deze uitdaging. Dit nieuwe beleidsplan voor de komende vijf jaar geeft ons de
mogelijkheid om onze doelstellingen bij te stellen op basis van onze recente verworvenheden.
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2. Missie en Visie
Het Van Abbemuseum stelt zich op als transparant en betrokken agentschap voor moderne en hedendaagse
kunst gericht op een bestaand en nieuw publiek. Het verzamelt en beheert kunst met het oog op de nieuwe
superdiverse wereld. Het onderzoekt de relatie tussen kunst en de huidige samenleving en verspreidt de
resultaten in en buiten het museum, met een zo groot mogelijk bereik. Het is een organisatie die actief stelling
neemt en experimenteert met nieuwe vormen van bemiddeling en presentatie zowel fysiek als online. Het Van
Abbemuseum functioneert zo als een vruchtbare plaats voor nadenken en co-creatie voor een actief, divers,
lokaal en globaal publiek.
Metadoelen
•

We activeren onze collectie, archieven en bibliotheek op radicale wijze, transparant en verspreid, fysiek
en online, voor een lokaal, nationaal en internationaal publiek.

•

We ontwikkelen verschillende podia (tentoonstellingen, websites, publicaties, etc.), zowel in Eindhoven
als internationaal, waarin het modernistische erfgoed dynamisch kan worden gekoppeld aan
ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en samenleving.

•

We stellen ons actief op als agentschap met en voor kunstenaars om na te denken over nieuwe
werkvormen waarin het museum niet alleen einddoel is, maar ook een middel kan zijn voor het
produceren van betrokken en vooruitstrevende hedendaagse kunst.

•

We experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken met universiteiten en academies en gaan
relaties buiten het klassieke domein van de kunst aan om met een open blik, innovatief en constructief
vorm te geven aan onze onderzoeksagenda.

•

We willen onze online presentie verder uitbouwen en ontwikkelen opdat het een aparte en eigen ruimte
wordt voor kennisuitwisseling, presentatie en dialoog.

•

Wij gaan vanuit zijn vijf kerncompetenties het museum nauw verankeren in het commerciële circuit, om
zo tot een uitgebreider cultureel ondernemerschap te komen.

•

Wij willen het financiële risico evenwichtiger verdelen over verschillende schouders om de afhankelijk van
het museum van zijn hoofdfinancier, de gemeente Eindhoven te versoepelen.
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3. Het Van Abbemuseum en Eindhoven
Eindhoven een internationale kennishaven
Het Eindhoven van de afgelopen jaren kenmerkt zich door grote ambitie, het opzoeken van grenzen, de wens
naar schaalvergroting en inhoudelijke gedrevenheid. Eindhoven is op weg de stad van morgen uit te vinden,
een voorbeeld te worden van een netwerkmetropool met een menselijk maat - waar grootstedelijke allure
gepaard gaat met nabijheid van natuur, waar de potentie van de stad vooral ook gedefinieerd wordt door
haar verbindingen regionaal, nationaal en internationaal. Een stad die op groei inzet en zich richt op de
industrieën, die de toekomst bepalen en doelt op het aantrekken van internationale kenniswerkers, studenten
en zakenmensen uit alle werelddelen.
In 2011 werd Eindhoven uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld en de Financial Times beschouwde
Eindhoven als Europese stad van de toekomst. Met Brainport 2020 deelt Eindhoven de doelstelling en
ambitie te willen behoren tot de top 3 economieën in Europa en de top 10 economieën van de wereld.
Eindhoven zelf wil in 2020 de meest creatieve stad ter wereld zijn. Een dusdanige ambitie voor economische
ontwikkeling moet gepaard gaan met een innovatieve kijk op de behoeftes van de lokale samenleving, op de
noodzakelijkheden van het vestigingsklimaat en op de toegevoegde waarde van cultuur.
Het culturele aanbod van een stad draagt wezenlijk bij aan haar onderscheidend vermogen. Eindhoven moet
een stad zijn die ongewone verbindingen tussen kunst, onderwijs, technologie en bedrijfsleven opzoekt - een
stad die het aandurft ook in kunst en cultuur de lat hoog te leggen, de status quo onder de loep te nemen
en met nieuwe voorstellen en oplossingen te komen. Alleen dan ontstaat er voor Eindhoven een culturele
concurrentiekracht en positieve afgrenzing ten opzichte van de culturele kracht van de metropolen in de
wereld en van andere Nederlandse steden met een historisch andere verankering van het culturele aanbod.
De argumenten om een topregio voor technologie, creativiteit en innovatie te blijven moeten onderbouwd
worden. Voor innovatie is hoogstaand experimenteel denken nodig. Maar een beoogde creatieve klasse
heeft ook creatieve voeding nodig: een goede culturele infrastructuur op topniveau is dus geen keuze, maar
een noodzaak om langdurig een toppositie binnen technologieregio’s in de wereld in te kunnen nemen. Een
goed cultureel klimaat is waarom mensen graag ergens gaan of blijven wonen.
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Het Van Abbe als cultureel baken
Het Van Abbemuseum en Eindhoven hebben een gedeelde 75-jarige geschiedenis - tegendraads, vernieuwend
en vol inhoudelijke ambitie. Dat is de kracht die in de stad en zijn museum besloten ligt. De sterkte van het
hedendaagse Eindhoven ligt in haar gedreven karakter en het besef dat, als de stad wil het meedingen naar
economisch en technologisch leiderschap in de wereld, het een op alle vlakken aantrekkelijk klimaat moet
bieden voor bedrijven, kenniswerkers en studenten om zich te willen vestigen in de regio. Dan moet het zijn
inwoners laten zien en voelen wat voor hen de meerwaarde is om in de slimste regio van wereld te wonen.
Het Van Abbemuseum is vaak geciteerd en gevierd als grensverleggend en voorbeeldgevend, en soms
gevreesd als te uitdagend. Wij zoeken polarisatie op om bezoekers te prikkelen en hun alternatieve
perspectieven aan te bieden op bekende verhalen en willen onbekende verhalen ontsluiten. Wij geloven dat
bezoekers en potentiële bezoekers (de inwoners van Eindhoven en de regio, de kenniswerkers, studenten,
ouderen, jongeren, allochtonen, autochtonen, de toeristen en zakenmensen) altijd open staan voor nieuwe
ervaringen. Het publiek gedraagt zich minder en minder als consument van mooie plaatjes aan de wand, het
wil betrokken worden en ervaringen actief delen. Het Van Abbemuseum biedt een ander verhaal dan dat wat
talrijke andere musea in Nederland bieden en wij nodigen onze bezoekers uit op een reis door een nieuw
verhaal. Bezoekers begrijpen dat Eindhoven een stad is met andere kwaliteiten dan de kwaliteiten van de
oude bourgeois steden als ‘s-Hertogenbosch, Utrecht, Den Haag en Amsterdam.
Het Van Abbemuseum en Eindhoven met haar programma’s als Brainport 2020, Citymarketing 365, en
Brabant Culturele Hoofdstad 2018 zouden elkaar in de komende jaren moeten versterken in inhoudelijke
samenwerking, bemiddeling en marketing. Eindhoven en het Van Abbemuseum hebben een grote taak om
de bijzonderheid van de regio en het aanbod goed over het voetlicht te brengen. Veel activiteiten van
het museum, of het een tentoonstelling is, een wijkproject of een samenwerkingsproject met een bedrijf of
kennisinstelling, kunnen directe meerwaarde hebben voor gemeentelijke en/of provinciale programma’s.
De buitenlandse activiteiten zoals tentoonstellingen in Istanbul, Madrid, Bordeaux, Shanghai en Israël bieden
uitstekende mogelijkheden, niet alleen voor representatie en City Marketing, maar ook voor het ontwikkelen
van nieuwe methoden in samenwerking en kennisuitwisseling. Het is noodzakelijk dat wij elkaars programma’s
en ambities beter verkennen met als doel spannende inhoudelijke verbindingen te vinden en uit te dragen.
Gezamenlijk zetten wij Eindhoven nog duidelijker op de kaart en maken het culturele aanbod voor alle
Eindhovenaren en bezoekers aan Eindhoven op uitdagende manier toegankelijk.
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4. De kern van het Van Abbe
4.1 De drie Van Abbe-principes
Het artistieke beleidsplan voor de periode 2013-2017 vertrekt vanuit drie kernprincipes. Deze principes
reflecteren ons publiek en de museumorganisatie. De principes identificeren de belangrijkste kenmerken van
vandaag de dag en geven aan welke eisen het publiek van morgen aan het museum zal stellen en hoe het
museum daaraan kan voldoen.
Agentschap
Vanaf 2013 willen we het museum niet meer presenteren als een klassiek instituut met een regulerende functie
maar als een agentschap dat actief vanuit overtuiging en expertise een palet aan diensten aanbiedt. Het
agentschap Van Abbe neemt dus actief positie in en beargumenteert deze publiek. Ze doet dit lokaal en
internationaal. Als agentschap streven we zowel artistieke als commerciële doelen na. Aan de hand van
een aantal onderzoeksgebieden zet het agentschap zich in om sleutelfiguren in de hedendaagse kunst te
ondersteunen. Het agentschap benadert de bestaande Van Abbe-collectie vanuit de hedendaagse cultuur.
Ze vat deze cultuur daarbij expliciet op als bestaande uit ontmoetingen tussen verschillende geografische
regio’s met ieder hun eigen traditie. Het agentschap Van Abbe heeft een globaal perspectief doordat
ze ontmoeting tussen verschillende regio’s faciliteert. Het agentschap ontwikkelt daarvoor radicale (her)
interpretaties en educatiestrategieën en wil zowel in de lokale als in de internationale kunstwereld discussie
losmaken. Het agentschap gaat nieuwe partnerschappen aan met niet-artistieke instituten, bedrijven en
educatieve instituties. Het agentschap richt zich op specifieke wijken, publieksgroepen en organisaties in
Eindhoven om samen met hen nieuwe projecten vorm te geven.
Transparantie
Een transparant Van Abbe zet zich in om al haar activiteiten te ontsluiten zowel voor als achter de schermen.
Transparantie is een principe dat ons inspireert om samen en collectief de verschillende betekenislagen
in kunst in relatie tot onze samenleving te ontrafelen. Transparantie sterkt bezoekers (zowel online als
fysiek) doordat het mechanisme van het museum zichtbaar, bespreekbaar en zelfs verbeterbaar maakt.
Transparantie maakt dat we zoveel mogelijk kunstwerken, archieven en contexten toegankelijk willen maken
voor het publiek. Het zorgt ervoor dat het aankoopbeleid, het depot, de conservering van werken niet
meer de duistere ‘achterkant’ zijn van het museum, maar een inzichtelijk en toegankelijk onderdeel van het
publieke museum worden. Het verbreedt de wijze waarop onze bezoekers zich met het museum kunnen
engageren en maakt dat het museum haar rol als ‘smaakmaker’ en ‘autoriteit’ op een nieuwe, open wijze kan
invullen. Het is een gastvrij principe dat museumdirecteur, conservatoren, bemiddelaars en in het algemeen
de museumstaf uitdaagt tot nieuwe werkvormen en gebruiken.
Verspreiding
Het Van Abbe verspreidt zich, in het museum, de stad, de wereld en online. Het verspreidt zich, om aansluiting
te vinden bij het verspreide leven van vandaag de dag. Mensen hebben in deze tijd van globalisering niet
alleen een verspreid leven op verschillende locaties; ze hebben een dynamische levensstijl waarin dingen
loskomen van hun vaste plek. Kunst manifesteert zich in deze tijd niet alleen in de tentoonstellingsruimte,
maar ook op de straat, in de wijk, in de stad en op het web. Deze situatie levert zowel kansen als risico’s op.
Een gevaar is dat we overweldigd worden door deze eindeloze flexibiliteit en niet meer weten waar en wie
ze zijn. Positief is dat iets kan loskomen uit zijn vaste omgeving en een verrassende bijdrage kan leveren in
een nieuwe context. Bewust van het risico van vluchtigheid, wil het Van Abbe een duurzame plek innemen op
nieuwe locaties en op een nieuwe manier het potentieel van kunst in deze hedendaagse wereld realiseren en
ontwikkelen.
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4.2 Het Van Abbenetwerk
Het Eindhovense netwerk – onze regionale familie
Het Van Abbe onderhoudt een aantal lokale netwerken die de thuisbasis voor het museum vormen. In de
Stichting Promotors Van Abbemuseum hebben zich 25 regionale bedrijven ruimhartig aan het museum
verbonden en worden kunstaankopen met substantiële financiële bijdragen gesteund. De vrienden van
het Van Abbemuseum, het oudste netwerk van het museum, steunen het museum ideëel en de bibliotheek
van het museum met bescheiden jaarlijkse bijdrages. Met MADE heeft het museum samen met zijn partner
Muziekgebouw Frits Philips een zeer actief regionaal netwerk van creatieve ondernemers opgebouwd en
samen met hen ondersteunt het museum het netwerk jonge talenten uit kunst, design en muziek. In de komende
beleidsperiode wil het Van Abbe deze drie belangrijke netwerken verder uitbouwen, door hen actief bij het
museum te betrekken en voor hen kansen te creëren om ook met onze internationale netwerken in contact te
komen. Met het Muziekgebouw Frits Philips, het Maxima Medisch Centrum, Baltan Laboratories, kunstenfestival
flux/s en met Piet Hein Eek heeft het Van Abbemuseum convenanten getekend voor langdurige samenwerking.
We willen ook specifieke bedrijven in de regio aanmoedigen om programma’s samen met ons te ontwikkelen.
In 2010 heeft al een groot samenwerkingsproject met Philips Research plaatsgevonden en ook dit zullen we
verder uitbouwen. In de beleidsperiode 2013-2017 zullen meerdere gemeenschappelijke projecten gerealiseerd
worden en nog andere partners voor een één-op-één samenwerking gevonden worden.
SALT – onze zuster in Istanbul
Het museum wil een langdurige samenwerking ontwikkelen met SALT, een bijzondere kunstinstelling in Istanbul.
De samenwerking richt zich specifiek op het uitwisselen van archieven, educatie en onderzoek. De nadruk ligt
daarbij op nieuwe kunstenaars uit de regio Zuidoost Europa, Noord Afrika en het Midden-Oosten. We willen
tot een structurele uitwisseling komen van medewerkers, tentoonstellingen en onderzoeksprojecten en zullen
samen sponsorwerving ontwikkelen. We hopen zo nieuwe inkomstenbronnen aan te kunnen boren en een
nauwere band met de kunstenaars van Turkije, Zuidoost Europa en het Midden-Oosten te kunnen ontwikkelen.
Universiteiten en kunstacademies
Universitaire partners bieden niet alleen toegang tot kennis en onderzoek, maar ook tot academische
financieringsbronnen die anders voor het museum onbereikbaar zouden blijven. Ze helpen bij het realiseren
van onze onderzoeksdoelen en het verspreiden van de resultaten. Ze maken ook dat het agentschap Van
Abbe zichtbaar is op een cultureel platform naast haar klassieke verschijning als museum. Onze huidige
structurele onderzoekspartners zijn: het Dutch Art Institute, Arnhem; Hildesheim Universität, Hildesheim; John
Moores University, Liverpool; Universiteit van Amsterdam, Amsterdam; University of the Arts, London; Rietveld
Academie, Amsterdam. Het museum is ook tutor van het Curatorial Training Programme van De Appel,
Amsterdam. Daarnaast geven veel stafleden geregeld lezingen over het museum in Europa, de Verenigde
Staten en Azië. We zullen ons blijven inzetten om de structurele relaties met universiteiten en academies
verder te ontwikkelen om zo onze toegang tot kennis te verbreden en onze inkomsten uit lezingen en
onderwijsactiviteiten te maximaliseren.
Andere netwerken
Het museum zal zich als altijd laten vertegenwoordigen in nationale comités en organisaties die zich
bezighouden met specifieke lobbyactiviteiten of museologische kwesties, waaronder de Stichting Behoud
Moderne Kunst, het Miniconvent, het Comité van Roosendaal en de Nederlandse Museumvereniging. Ook
zetten we onze langlopende samenwerking met de uitgever Afterall Journal and Books en met ArtHub Asia
voort.
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Van Abbe

l’Internationale – onze internationale familie
Sinds 2010 werken we nauw samen met een groep musea en kunstenaarsarchieven in Europa. Dat zijn in
2012 de Moderne Galerija in Ljubljana, de Július Koller Society in Bratislava, MuHKA in Antwerpen en MACBA
in Barcelona. Samen met hen hebben we l’Internationale opgericht, een samenwerkingsverband dat zijn
archieven en collecties gebruikt om vergelijkend onderzoek te doen, om nieuwe methodes te ontwikkelen
voor presentatie, onderzoek en educatie en zich inzet om het bruikleenverkeer tussen de partners te
vergemakkelijken. In de volgende periode willen we nog intensiever met deze groep samenwerken op het
gebied van verzamelen, digitaliseren en onderzoek. In de komende tijd zal de groep uitgebreid worden met
SALT, Istanbul en Museo Reina Sofia, Madrid.
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4.3 Wat het Van Abbe doet
Er zijn vijf hoofdtaken die alle internationaal erkende musea volgens de International Council of Museums dienen uit te voeren. De definitie van ICOM luidt als volgt:
“Een museum is een permanent instituut zonder winstoogmerk dat zich in dienst stelt van de samenleving
en de ontwikkeling daarvan, dat toegankelijk is voor het publiek, dat het materiële en immateriële erfgoed
van de mens en zijn omgeving aankoopt, conserveert, onderzoekt, bediscussieert en tentoonstelt, voor
educatieve en studiedoeleinden en om genot te verschaffen.”
Voor elk van de vijf hoofdfuncties (“verzamelen, behoud en beheer, onderzoek, discussie en presentatie”)
wordt in het beleidsplan 2013-17 de basisbenadering en -strategie geschetst en gekoppeld aan onze eigen
kernprincipes en partnerschappen.

4.3.1 Het Van Abbe onderzoekt
Het Van Abbe is een agentschap voor kunst, kennis en onderzoek. We zien deze drie daarbij niet los van
elkaar maar als met elkaar verweven. Kunst is niet alleen mooi en spannend, maar helpt ons om onze wereld
te begrijpen. Ze creëert een bijzondere vorm van kennis en nodigt uit tot een eigen vorm van onderzoek.
Ook is onderzoek van groot belang voor de bemiddelingsfunctie die het museum heeft. Zoals eenieder met
onderwijservaring weet, kan enkel datgene bemiddeld worden wat wordt begrepen. Onderzoek is de basis
van een overtuigende, pakkende en vernieuwende museumervaring.
Het Van Abbe ziet het museum als publiek ‘kennisinstituut’ met onze collectie als databank waaruit onnoemelijk veel inzichten kunnen voortkomen. Onze opdracht is om deze kennis, niet specialistisch, maar aan een
breed publiek te bemiddelen. Want de kennis die kunst oplevert vertrekt vanuit de ervaring – en doordat ieder mens ervaart, is ieder mens een ervaringsspecialist. Kunst maakt onze ervaring zichtbaar en verrijkt haar.
De Amerikaanse cultuurcriticus Brian Holmes noemt deze bijzondere vorm van onderzoek ‘extradisciplinair’.
Ze vertrekt niet vanuit een discipline die buitensluit, maar juist vanuit een open, autonome ruimte, die we allemaal delen, en waarbinnen we op onvoorziene en innovatieve wijze inzichten en ervaringen met elkaar kunnen verbinden.
Het Van Abbe zoomt daarbij in op vier onderzoeksgebieden en presenteert zo een gerichte en geprofileerde
onderzoeksagenda. Deze zal bepalend zijn voor zijn imago, lokaal en internationaal. De onderzoeksgebieden reflecteren actuele, urgente vraagstukken die volgens ons een sleutelrol spelen in het begrijpen van ons
verleden, ons heden en onze toekomst. Ze combineren lokale met internationale ontwikkelingen en door middel van sprekende metaforen worden ze ontsloten voor een breed publiek. Onze onderzoeksgebieden vertrekken vanuit de kunst, maar strekken zich qua inhoud uit voorbij de kunst.
Als agentschap stelt het Van Abbe zich actief op in het realiseren van haar onderzoeksagenda en laat zich leiden door haar kernprincipes “transparantie” en “verspreiding”. Onze website zal daarbij een sleutelrol spelen
in het verbinden en ontsluiten van alle verschillende onderzoeksresultaten. Het fysieke museum zal ons laboratorium zijn waar we bezoekers de primaire resultaten van ons onderzoek zullen presenteren. En in de collectie
zal door middel van aankopen een blijvend archief opgebouwd worden van ons onderzoek. Samenvattend
willen we in de komende vijf jaar ons onderzoek transparant en verspreid presenteren met een rijk geschakeerd aanbod aan tentoonstellingen, online publicaties, zowel tekstueel als audiovisueel, met ‘printing on demand’ publicaties, catalogi, symposia, lezingen en screenings.
Samenwerken speelt een cruciale rol in onderzoek en we willen ons onderzoek daarom ook met een breed
scala aan partners uitvoeren. Hiervoor werken we samen met de klassieke partners van het museum als universiteiten, kunstacademies en sectorinstituten, maar we willen ook over de omheining van de kunst heen
springen en innovatieve allianties aangaan met het bedrijfsleven. Verbeelding en ervaring zijn immers essentieel voor elke innovatie. Om deze reden zien we veel potentie voor kruisbestuiving tussen ons ‘artistiek’
onderzoek en de vele technologische bedrijven gezeteld in de Brainport regio. We hebben al een eerste stap
in deze richting gezet doordat we contacten hebben gelegd met laboratoria en kennisinstelling in de stad,
zoals Phillips Research, waarmee we nadenken om gezamenlijk een presentatielaboratorium te ontwikkelen
in het museum.
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Kunst, economie en samenleving

De spanningen in de Eurozone, de precaire economische toestand van oude grootmachten als de Verenigde
Staten en de harde bezuinigingen in Nederland maken eens te meer duidelijk dat het economische systeem
een centrale rol speelt in onze samenleving. En hoewel het politieke proces door de opkomst en verspreiding
van het internet juist transparant is geworden, is de economie met alle complexe financiële producten en astronomische getallen eerder een ondoorzichtige maar bepalende macht in ons leven en onze samenleving.
In het moderne tijdperk was er altijd een spanning tussen kunst, samenleving en markt, daar in deze periode
kunstenaars voor het eerst niet meer als hofleveranciers de aristocratie bediende, maar als vrije, autonome
spelers gingen opereren in een ontluikende kunstmarkt. De klassieke avant-garde collectie van het Van Abbe
levert rijk onderzoeksmateriaal om de rol van kunst in de moderniteit te onderzoeken. De hedendaagse collectie reflecteert de transitie van het moderne naar het hedendaagse en helpt ons om de wereld van vandaag te begrijpen. In ons onderzoek naar kunst, economie en samenleving willen we aan de hand van onze
collectie en archieven, samen met kunstenaars en onderzoekers kijken hoe kunst onze relatie tot de economie inzichtelijk kan maken en ons kan verleiden om een andere en betere toekomst voor te stellen. Speciale
aandacht krijgt daarbij de kunstmarkt en de daaraan verwante regelingen omtrent intellectueel eigendom.
Kunst, geschiedenis en globalisering
Een belangrijke vraag in de wereld van vandaag is hoe wij in een tijd van immigratie, globalisering en culturele verandering willen samenleven. De invloed van de oude grootmachten is tanende en het Westerse economische, politieke en morele systeem vertoont duidelijk barsten. Het zijn de tekenen dat we aan het eind
van het moderne tijdperk zijn gekomen met zijn kolonialisme, secularisatie, verzuiling en industrialisatie; het
tijdperk waarin het museale instituut zich heeft ontwikkeld tot wat het vandaag is. De heroriëntatie die deze
ontwikkelingen afdwingen noopt tot reflectie op de geschiedenis en de manier waarop deze is geschreven.
Hoe leggen mensen relaties? Op welke wijze gebruiken we historische begrippen om grip te krijgen op onze
huidige omgeving? Welke mogelijkheden zijn er om een collectie te ontsluiten? Daarbij zijn we met name geïnteresseerd in kunstwerken waarin de confrontatie tussen het lokale en het internationale aan de orde wordt
gesteld.
Kunst, autonomie en politiek
De autonomie van de kunst was lang een onbetwistbare vanzelfsprekendheid. De vrijheid van werk en kunstenaar schap en de autonomie van het werk was bepalend voor de omgang met kunst en de instituten die kunst
verzamelden en presenteerden. Recentelijk is duidelijk geworden dat deze vanzelfsprekende autonomie niet
langer bestaat. Kunst dient zich meer dan ooit te verantwoorden naar de markt en samenleving. De autonomie is geen gegeven meer maar een vraag. In deze situatie is het urgent om onderzoek te doen naar de
verschillende betekenissen die de autonomie van de kunst met de jaren is toegekend en wat het hedendaags
belang van een autonome kunst is.
Artistieke co-creatie
In de huidige transitiefase willen we burgers aanmoedigen om te kiezen voor burgerschap in plaats van
consumentisme en om de productie van betekenis te laten prevaleren boven de productie van goederen.
Hoe kunnen we nieuwe media en bemiddelingsstrategieën ontwikkelen die oprechte vormen van collectieve
esthetische en op inhoud gebaseerde beslissingen mogelijk maken? Hoe kunnen we kunstwerken realiseren
die eerder door gemeenschappen gemaakt worden dan door individuen? Dit onderzoek richt zich op
vormen van collectief auteurschap die nu ontstaan in de kunst en wil zich inzetten voor partnerschappen
met commerciële bedrijven, universiteiten en andere musea, waar het volle spectrum van co-creatie-mogelijkheden kan worden uitgeprobeerd.
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4.3.2 Het Van Abbe verzamelt
Verzamelbeleid en onderzoeksgebieden

Voor ons aankoopbeleid zijn de vier hiervoor omschreven onderzoeksgebieden leidend. Op basis daarvan
maken we onze keuzes en bouwen de verzameling verder uit. Aankopen komen meestal voort uit intensieve
samenwerking met kunstenaars voor tijdelijke tentoonstellingen en projecten.
Transparantie, agentschap, verspreiding en het verzamelbeleid
Onze kernprincipes zijn ook bepalend voor het verzamelbeleid en de manier waarop het Van Abbe verzamelt. Transparantie komt tot uitdrukking in de manier waarop we het collectiebeleid willen communiceren
en de toegang tot de hele collectie willen uitbreiden. Dit geldt zowel voor de kunstwerken als de archieven
en het contextuele materiaal. Daarvoor gebruiken we met name de mogelijkheden van het internet, maar
daarnaast willen we ook onze depots openen voor het publiek. Verspreiding betekent dat we niet alleen de
objecten, maar ook informatie daaromheen verzamelen om de werken in een brede context te kunnen laten zien en te kunnen bestuderen. Dat betekent dat we zowel kunstwerken als kunstenaarsarchieven willen
verzamelen. Voor de uitbreiding van de collectie zullen onze onderzoeksgebieden leidend zijn. Dit vertaalt
zich onder andere in de plannen voor de presentatie van de collectie in de nieuwbouw, maar ook buiten het
museumgebouw, in binnen- en buitenland, en online. Op onze website willen we alle informatie over een werk
en z’n context samenbrengen en toegankelijk maken voor iedere internetgebruiker. Verspreiding komt bovendien tot uitdrukking in het feit dat we niet alleen werken aankopen van kunstenaars uit West-Europa en de V.S.,
maar ons ook richten op kunstenaars uit Oost-Europa, het Midden-Oosten en Zuidoost Azië. Daarnaast streven
we naar een goede balans tussen aankopen van mannelijke en vrouwelijke kunstenaars. Deze laatste groep
is met een aandeel van ongeveer 10% nog steeds ondervertegenwoordigd in de collectie. Als agentschap willen we kunstenaars actief steunen om hun producties of de processen die ze op gang willen brengen mogelijk
te maken. Zo kunnen we een intensiever contact opbouwen met kunstenaars dat meer gericht is op de lange
termijn en andersoortige resultaten mogelijk maakt. In het verlengde hiervan willen we kunstenaars opdrachten geven voor werken die we voor de collectie aankopen. Daarmee maken we onszelf bovendien meer onafhankelijk van het distributiesysteem van de commerciële galerieën.
Het verzamelen van relaties
Door deze veranderingen in ons verzamelbeleid zullen we anders gaan denken over de aard van onze
verzameling en wat er precies verzameld moet worden. Een consequentie daarvan is de noodzaak om het
kunstwerk als object te herdefiniëren. Het kunstwerk is niet meer een eindpunt van een proces, maar juist iets
dat een proces mogelijk maakt waarin een bijzondere kennis verkregen kan worden. In deze situatie is het
kunstwerk niet meer op te vatten als een statische eenheid. We begrijpen het daarom eerder als een open
entiteit die zich blijft ontwikkelen en continu nieuwe relaties maakt. Deze relaties ontstaan uit de verschillende
contexten waarin een kunstwerk functioneert. We denken daarbij aan tentoonstellingen, aan interpretaties
in woorden, maar ook aan de restauratiegeschiedenis van een werk. Een mooi voorbeeld hiervan is onze
presentatie van onze Picasso in Palestina, een project dat niet alleen Palestina verrijkt, maar ook onze Picasso, die nu de enige en eerste Picasso is die in dit gebied te zien is geweest. Elke uiteenzetting met een werk
dwingt degene die de relatie aangaat om een uitspraak te doen – hoe klein ook – over de betekenis van het
werk. Deze uitspraken zijn veelvormig maar niet inwisselbaar; ze drukken de wereld en verbeelding uit die op
een specifiek moment mogelijk is. Het verzamelen van deze relaties zien we als de opgave en uitdaging voor
het 21ste eeuwse museum. Het is een manier om onze kernprincipes transparantie en agentschap te vertalen
naar de omgang met de kunstwerken.
Voor een uitgebreide beschrijving van ons collectiebeleid verwijzen we naar het Collectieplan 2012 dat we
elke twee jaar opnieuw opstellen. Hierin is onder meer informatie te vinden over ons aankoopbeleid, de omvang van onze collectie, het aantal aankopen per jaar, de financiering daarvan en het aantal bruiklenen.
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4.3.3 Het Van Abbe presenteert
Het agentschap Van Abbe wil haar activiteiten ontwikkelen op drie niveaus. Het eerste werkterrein is het museum zelf, met zijn oud- en nieuwbouw, waarbij voor beide delen een specifiek beleid wordt ontwikkeld. Het
tweede werkterrein is de stad Eindhoven. Het Van Abbe wil zich manifesteren in de wijk, in het bedrijfsleven en
in andere publieke instellingen als ziekenhuizen en bij culturele partners als het Muziekgebouw Frits Philips en
Piet Hein Eek. Tot slot zet het Van Abbe zich ook in voor een sterk internationaal profiel en gaat partnerschappen aan over de grens. Ze zorgt dat haar projecten zichtbaar zijn in toonaangevende internationale presentaties en dat de actuele en urgente vragen die ze stelt weerklinken in spraakmakende internationale fora.

De oudbouw
solopresentaties, thematentoonstellingen en commerciële verhuur
In de oudbouw zal ruimte zijn voor tijdelijke projecten waaronder solo- en thematentoonstellingen waarvoor
het programma bepaald wordt door conservatoren en directie. Per jaar willen we drie tot vier eigen presentaties realiseren. Zo kunnen we een programma aanbieden dat gebaseerd is op gedegen onderzoek, een
goede bemiddeling en een prikkelende marketing. Dit ritme in presentatie sluit ook aan bij de wensen van hedendaagse bezoekers, zowel lokaal, nationaal als internationaal.
Voor de solopresentaties zullen we scherpe en gedurfde keuzes maken voor vooruitstrevende, bekende en
nog niet bekende kunstenaars. We kiezen voor kunstenaars die een breed publiek kunnen verleiden om radicale vragen te stellen en om met een open blik naar de wereld van vandaag te kijken. De presentaties zullen
een mix zijn van oud en nieuw werk, eventueel verrijkt met werk in opdracht. Op deze wijze willen we ruimte
bieden aan internationale grootheden als Ilya en Emily Kabakov (Rusland) en René Daniëls (Nederland), opkomend talent als David Maljković (Kroatië) en Yael Bartana (Israel) en ruimte geven aan invloedrijke kunstenaars
van elders als Sheela Gowda (India). Voor een breed publiek willen we de plek zijn waar je nieuw werk komt
beleven, van hoge kwaliteit, dat uitdaagt en verrast. Voor een ingewijd publiek willen we trendzetters zijn met
lef en visie – het referentiepunt voor de toekomst.
In thematische projecten zullen we, vertrekkend vanuit onze onderzoeksagenda, presentaties maken die de
actuele thema’s aansnijden en het heden en verleden presenteren met het oog op de toekomst. Met partners
als l’Internationale, SALT, Istanbul en ArtHub, Asia, willen we de urgente thema’s van vandaag aansnijden en
willen we Eindhoven in verbinding brengen met (culturele) ontwikkelingen elders. Zo willen we de opkomst
van Azië, de (post)-industriële identiteit van Eindhoven en het nadenken over Europa een plek geven in het
leven van Eindhovenaren en betrokken (inter)nationale kunstliefhebbers. Als agentschap voor kunst en samenleving willen we zo een plek zijn waar bezoekers komen om actief na te denken over vraagstukken die bepalend zijn voor ons zelfbegrip en onze plek in de wereld.
De oudbouw zal ook beperkt beschikbaar zijn voor projecten buiten de kunstsfeer of verhuurd kunnen worden aan andere programmamakers, die onze kernprincipes van agentschap, transparantie en verspreiding
positief tegemoet treden. Deze nieuwe vorm van cultureel ondernemerschap is verder uitgewerkt in hoofdstuk 6.

De nieuwbouw
de collectie in het transparante museum, leerzaam en avontuurlijk
In de nieuwbouw zullen we in de komende vijf jaar de meest verrassende, rijke en vernieuwende collectiepresentatie realiseren van Nederland. Deze presentatie zal onze unieke en kwalitatief hoogstaande collectie van
moderne en hedendaagse kunst op een leerzame en avontuurlijke manier ontsluiten gericht op een breed
publiek met ruimte voor de meer ingewijde liefhebber. Met behulp van de Israëlische architect Oren Sagiv
willen we een nieuw type museumervaring ontwikkelen. In deze ervaring wordt klassiek kunstgenot op organische wijze afgewisseld met spannende kijkjes achter de schermen en voorzien van een gelaagde, transparante informatievoorziening die een frisse kijk geeft op bekende werken uit het verleden. De presentatie
moet ongeziene en inhoudelijke actuele aspecten van het museum en de collectie communiceren en sensitief
overtuigen.
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De visuele beleving van de nieuwe collectiepresentatie zal bestaan uit een contrastrijk maar chronologisch
parcours waarin zalen variëren van klassiek tot modern, van contemplatief tot actief. Daarin is ruimte om de
meesterwerken in hun volle glorie te tonen en ruimte om op spannende wijze het onzichtbare leven kunstwerken in restauratie en opbouw te tonen en de geschiedenis van de kunst, de regio en het museum te vertellen.
In het parcours zullen bijvoorbeeld de Picasso’s te zien zijn tegen een vertrouwde witte achtergrond, maar
zal in een andere ruimte te zien zijn hoe uiterst zorgvuldig stof van een meesterwerk verwijderd wordt, naast
levendige reconstructies van eerdere, experimentele presentaties, of verassende en heldere statistische informatie die het werk in een context plaatst. Met nieuwe bemiddelingstechnologie willen we een verbinding leggen tussen het online museum en het fysieke museum, waarbij je vrij kunt bewegen tussen meer inspirerende
verhalen en specifiekere informatie. De presentatie zal fysiek groot en deels gelijk blijven gedurende de vijf
jaar een vast herkenningspunt zijn bij bezoek, maar door slim gebruik van nieuwe media en enkele flexibele
ruimtes willen we ook onze bezoekers geregeld een nieuwe ervaring bieden.

In Eindhoven – Maxima Medisch Centrum, Piet Hein Eek, Woensel West en anderen
Wij zullen ernaar streven onze veelomvattende tentoonstellingssamenwerking met lokale Eindhovense instellingen te continueren om onze collectie en andere activiteiten breder te ontsluiten voor de inwoners van de
stad. Deze samenwerkingsverbanden geven het museum ook de gelegenheid als agentschap relaties op te
bouwen met het lokale publiek buiten het fysieke museumgebouw om. Plannen voor de komende vijf jaar
zijn onder andere voortzetting van het vitrineproject in Piet Hein Eek’s studio in Strijp R, en de ontwikkeling
van een gezamenlijk project om in leegstaande winkelpanden in het stadscentrum werken uit de collectie
te tonen op een door Piet Hein Eek ontworpen podium. Ons programma in Woensel West zal worden voortgezet omdat we daarmee duurzame relaties met de lokale gemeenschap opbouwen. Daarnaast zullen we
ons ook inzetten om dit project transparanter en meer zichtbaar te maken voor bewoners van deze wijk en
daarbuiten. Ook met Baltan Laboratories , GLOW en kunstenfestvial flux/s zullen wij weer inhoudelijk samenwerken. Het museum zal in 2012 in samenwerking met het Maxima Medisch Centrum een nieuw werk van de
Israëlische kunstenaar Aya Ben Ron produceren en op basis van dit samenwerkingsmodel ook andere Eindhovense partners voor vergelijkbare projecten zoeken. Met de Designcoöperatie en de Design Academy willen wij een nauwe band ontwikkelen om design en kunst dicht bij elkaar te brengen. Een gemeenschappelijk
geformuleerd thema waar de designers, technici, kunstenaars, wetenschappers – allemaal vanuit hun eigen
invalshoek samen aan kunnen werken zou voor ons een uitstekend overkoepelend project zijn, waar men gedurende enkele jaren aan werkt en als lokale en internationale gemeenschap tot oplossingen, presentaties en
uitwisseling komt. Alle bovenstaande projecten zijn afhankelijk van externe financiering uit publieke en particuliere bronnen en zullen moeten worden afgelast als die bronnen niet kunnen worden aangeboord.
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In de wereld – van Ramallah, naar Madrid, naar Qiu Zhuang, naar Istanbul
We zullen het ontwikkelen van internationale presentaties van onze collectie en onze innovatieve Living Archive- en bemiddelingsmethodieken voortzetten. Zo willen we onze brede internationale ontsluiting van onze
collectie en kennis op het gebeid van het presenteren en bemiddelen van kunst waarborgen. Op basis van
projecten uit 2011-12 in Bregenz (Living Archive), Bordeaux (Strange and Close), Madrid (René Daniels) en Istanbul (SALTVanAbbe) gaan we op zoek naar meer internationale uitnodigingen die het Van Abbemuseum en de
creatieve identiteit van de stad Eindhoven zouden kunnen promoten en fondsen zouden kunnen opleveren
voor het programma in het museumgebouw zelf. Voor 2013 zijn al voorlopige uitnodigingen ontvangen voor
de Biënnale van Moskou en van het Museum of Art in Jekaterinenburg. We zullen de transparantie van het museum voor ons Eindhovense publiek verbeteren door deze projecten zowel zichtbaar te maken in het nieuwe
gebouw als op de website en in de ‘social media’.
De expertise met betrekking tot het presenteren, bemiddelen en verzamelen van kunst is ook internationaal
in trek, hetgeen resulteert in uitnodigingen om als curator op te treden voor tentoonstellingen en biënnales
die niet alleen met de museumcollectie te maken hebben. In 2010-12 ontvingen we uitnodigingen van bijvoorbeeld de triënnale U3 in de Moderna Galerija in Ljubljana, Slovenië en van de biënnale EVA in het Ierse Limerick. Deze projecten versterken de naam van en het respect voor het museum, en het curatorenhonorarium
vloeit terug naar het museum en ondersteunt onze hoofdactiviteiten in Eindhoven. Inhoudelijk gedreven activiteiten zoals het ter beschikking stellen van onze expertise zal ook bijdragen aan de uitbouw van ons culturele ondernemerschap.
Bovenal zullen we, door tentoonstellingen en dialoogprojecten te organiseren buiten Europa, ons actief inzetten om de huidige relevantie van het modernistische archief in de collectie te bediscussiëren. Op basis van
onze ervaring met het project “Picasso in Palestine” (2011) zijn we op dit moment aan het onderzoeken hoe we
de collectie kunnen representeren in Qiu Zhuang, een dorpje in de provincie Hunan in China; in Shantiniketan
in India en in de westelijke Congo. Net als ‘Picasso in Palestine’ zijn ook dit projecten die door kunstenaars ontwikkeld zijn, in samenwerking met het museum gerealiseerd zijn en gefinancierd uit private en publieke bronnen buiten het ons door de Gemeenteraad van Eindhoven toegekende budget.
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4.3.4 Het Van Abbe bemiddelt en onderwijst
Het Van Abbe als agentschap levert geen neutrale boodschap, maar zet aan tot dialoog. Bemiddeling en
educatie beperkt en zich daarbij niet tot directief doorgeven van informatie. Het museum wil in zijn proces
transparant en open zijn, waarbij overwegingen die normaal achter de schermen blijven, toegankelijk en
inzichtelijk gepresenteerd en becommentarieerd kunnen worden. Daarnaast wil het in zijn presentaties kunst
tonen die niet bevestigt maar uitdaagt tot reflectie en discussie. Het museum wil functioneren als een ontmoetingsplaats waar lokale bezoekers even binnen lopen voor een gesprek, een inspirerende ervaring en een
kop koffie. Het wil een reisbestemming zijn voor internationale, betrokken, cultureel geëngageerde wereldburgers, die zich laten uitdagen en inspireren door de presentaties en de prikkelende evenementen die het
museum organiseert. Het Van Abbe verspreidt zich door haar diensten buitenshuis aan te bieden en gasten uit
te nodig om onze lokale gemeenschap te verrijken. Voor beide groepen moet de website een toegankelijk,
helder en verrijkend platform zijn dat een natuurlijke aansluiting heeft op het fysieke museum.
Het Van Abbe zet in op duurzame relaties, waarbij bezoekers in de geest van deze tijd actieve en gerespecteerde leden zijn van het Van Abbe-netwerk. Persoonlijk, betrokken, flexibel en gastvrij zijn de kernwaarden
waarmee we onze gemeenschap tegemoet treden. Met onze gemeenschap willen we nadenken over hoe
kunst een constructieve en inspirerende plek kan krijgen in het leven; hoe kunst geen zwijgende aanwezigheid is van onze traditie, maar een actieve plek inneemt in onze transparante vorm van samenleven die zo
kenmerkend is voor het hedendaagse tijdperk.
In de komende vijf jaar willen we daartoe in onze bemiddeling en educatie ontwikkelen op de volgende
gebieden:
Een ontmoetingsplek (voor jong en oud)
Met haar rijke bibliotheek, haar nieuw vormgegeven café, de vrij toegankelijk exposities in het Oog en gevarieerde expositieruimtes functioneert het Van Abbe niet alleen als een plek waar bezoekers heen gaan
voor een inspirerende tentoonstelling, maar ook als een van de vaste ontmoetingsplaatsen voor de lokale
gemeenschap. Het Van Abbe wil een museum zijn waar mensen ook even binnenlopen en genieten van een
kunstwerk, tijdschrift, recente publicatie, discussie, kopje koffie of lekker glas wijn.
In de komende vijf jaar willen we deze functie van het Van Abbe verder uitwerken door meer mogelijkheden
te ontwikkelen voor families zodat een museumbezoek eenzelfde soort vanzelfsprekendheid krijgt als een bezoek aan de kinderboerderij. We denken hierbij aan opvang, begeleiding en aparte tours. Daarnaast willen
we onze website en ‘social media’ doorontwikkelen opdat het Van Abbe ook op smartphones, tabletcomputers, laptops en pc’s kan functioneren als plek voor inspiratie, ontspanning en uitwisseling. Het Van Abbe wil
zich inzetten om zowel een plek te zijn waar mensen genieten van spannende kunst die uitdaagt en verrast,
als een open ruimte zijn, waar mensen zelf initiatief kunnen nemen en die ze zelf in kunnen delen voor sociale,
publieke ontmoetingen.
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Een gesprekspartner – online en in persoon
Het Van Abbe wil met haar rijke en gepassioneerde groep vrijwilligers – de lokale, betrokken ambassadeurs
van het museum – verder experimenteren met het idee van co-creatie. Experimenten die we hebben gedaan
met ‘tagging’ en ‘game masters’ die bezoekers actief benaderen en een wezenlijk onderdeel vormen van een
tentoonstelling, willen we verder uitwerken en beter integreren met ons online platform.
Een inspirerende speler in publiek-private netwerken

Het Van Abbe wil haar rol als partner in verschillende private en publieke netwerken verder uitwerken. Op dit
moment werkt het museum actief samen met lagere, middelbare en hogere scholen en levert een belangrijke
bijdrage aan het algemene kunstonderwijs en kunstvakonderwijs. Daarnaast experimenteert het Van Abbe
met een nieuwe vorm van privaat-publiek partnerschap door zich niet alleen op te stellen als representatieinstelling voor bedrijven, maar door samen met bedrijven als Philips na te denken over hoe kunst kan helpen
bij innovatie en teambuilding.
Een praktijkgerichte onderwijzer
In de komende periode wil het Van Abbe zijn relaties met scholen, kunstacademies en universiteiten verder
uitwerken, alsook zijn rol als partner voor private partijen vernieuwen. We willen programma’s opzetten
waarin onderwijs, onderzoek en (zelf)reflectie een duurzame plaats krijgen. Wederom is het niet onze inzet alleen eenmalige evenementen of activiteiten te organiseren, maar om over een langere periode met instellingen en bedrijven partnerschappen aan te gaan die mensen blijvend inspireren. We willen hiervoor een open
dialoog aangaan met onze partners en samen nadenken over de wijze waarop het agentschap-Van Abbe
een mooi, betrokken en bevlogen product kan leveren dat een positieve bijdrage levert aan het innovatieve
klimaat in de regio. Ook hierbij moet weer gedacht worden aan een combinatie tussen fysiek en virtueel. Ook
willen we werken aan vormen waarmee we online scholen, academies, universiteiten en bedrijven diensten
kunnen aanbieden die kunst op vernieuwende wijze een rol kunnen laten spelen in het leven van scholieren,
onderzoekers, ambtenaren en werkgevers en werknemers.
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4.3.5 Het Van Abbe beheert en conserveert
Conservering
Conservering bestaat zowel uit preventieve zorg als uit actieve zorg. Onder preventieve zorg wordt verstaan
het optimaliseren van de omstandigheden waarin een werk zich bevindt: de zorg voor een stabiel en optimaal klimaat (temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit) tijdens vertoning, transport en opslag, en beveiliging tegen brand of overstroming. Deze condities zijn in het museum optimaal voorhanden en we zullen ons
de komende vijf jaar inzetten voor het behoud hiervan. Preventieve zorg betekent ook het reduceren van
risico’s op schade door het naleven van nauwkeurige protocollen voor de omgang met kunstwerken. Het laatste ‘assessment’ door een onafhankelijk onderzoeksbureau vond plaats in 2011 en heeft aangetoond dat we in
ruime mate voldoen aan de gestelde normen. We zullen ons inzetten om deze te behouden en waar nodig te
verbeteren. Actieve zorg betreft het nemen van maatregelen om verval van het individuele kunstwerk tegen
te gaan. We denken daarbij aan diverse maatregelen waaronder de toepassing van zuurvrije materialen bij
opslag en presentatie en het aanbrengen van beschermende materialen.
Onze kernprincipes willen we in ons conserveringsbeleid vertalen door het nemen van gedurfde en transparante beslissingen met betrekking tot bruikleenaanvragen, vormen van presentatie en omgang met kunstwerken. Deze projecten zullen zowel online als in de nieuwe vleugel als onderdeel van het transparante museum
gedocumenteerd en toegankelijk gemaakt worden.
Actieve bruiklenen
Als agentschap willen we niet alleen passief reageren op bruikleenaanvragen, maar ook zelf een actief
bruikleenbeleid ontwikkelen, waarbij we onze collectie en onze archieven willen delen met instellingen en
tentoonstellingsruimtes buiten West-Europa en Noord-Amerika. Daarbij blijven we vasthouden aan de professionele voorwaarden en condities die binnen ons beroepsveld voor bruiklenen gebruikelijk zijn. Indien nodig
zullen we deze instellingen assisteren en adviseren hoe ze aan de gestelde normen kunnen voldoen. Op deze
manier willen we onze ervaring en kennis van het werken met niet-Westerse instellingen verder uitbouwen.
Het actieve bruikleenbeleid werd gerealiseerd in projecten als ‘Picasso in Palestine’, de serie tentoonstellingen
van onze collectie in de kunstinstelling SALT, Istanbul en zal ook in de samenwerking met onze partners van
L’Internationale tot uitdrukking komen. Op deze manier kunnen we een bredere verspreiding van de collectie
realiseren, zowel in kwantiteit als in geografisch bereik, dan traditioneel gezien gebruikelijk is voor een Europees kunstmuseum van onze schaal.
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Kunstenaarsinterviews
In conserveringskwesties zijn interviews met kunstenaars een crucialere rol gaan spelen. Deze interviews geven informatie over het ontstaansproces van het aangekochte kunstwerk en de intenties van de kunstenaar.
Ze maken het mogelijk het werk op een goede manier tentoon te stellen, te conserveren en te restaureren.
Door zulke interviews op video op te nemen blijft deze kennis ook voor de toekomst bewaard. In de periode
2013-2017 willen we deze activiteit verder uitbreiden tot alle kunstenaars van wie we werken aankopen. Daarnaast zullen we elke kans aangrijpen om kunstenaars te interviewen wier werk zich al in de collectie bevindt.
Heropstelling complexe installaties, performances, digital born art
De laatste decennia heeft het museum een aantal complexe installaties aangekocht. Ze zijn complex wat betreft hun (her)installatie en kunnen procesmatige aspecten omvatten, die duidelijk maken dat het kunstwerk
zijn statisch karakter verloren heeft en continue in verandering is. Als onderdeel van de SBMK (de Stichting Behoud Moderne Kunst, opgericht door de grote Nederlandse musea voor hedendaagse kunst) ontwikkelen we
i.s.m. een groot aantal musea in Europa strategieën voor her-installatie en her-opstelling. Ook in de jaren 20132017 wordt extra budget vrijgemaakt om dit onderzoek voort te zetten en de opgedane kennis in praktijk te
brengen.
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5. Belangrijkste uitgangspunten voor de marketingstrategie
Tien jaar na de opening van de nieuwbouw van het Van Abbemuseum kijken we terug op een zeer dynamische periode. Een tijd waarin het museum zijn onderzoekende en experimentele pioniersfunctie versterkt
heeft, de publieksactiviteiten een vlucht hebben genomen en het netwerk van het museum enorm gegroeid is.
De vergaarde kennis en ervaring is voor ons de cruciale voedingsbodem voor een verdere versterking van de
band met ons publiek. Kernpunten voor de komende jaren, op het gebied van marketing en communicatie,
zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Behouden en versterken van de rol als het meest radicale, experimentele en gastvrije museum van
Nederland
Benadrukken van het aspect van ‘gastvrijheid’ in onze algehele communicatie richting lokale en regionale
‘‘stakeholders’’ en doorbouwen op de succesvolle nationale en internationale positionering
Het publiek en het non-publiek in Eindhoven en de regio trots te laten voelen op ‘hun Van Abbemuseum’
Versterken en doorontwikkelen van onze strategieën richting specifieke doelgroepen zowel op lokaal, nationaal als ook internationaal niveau, met bijzonder oog voor de behoeftes van het lokale publiek
Positioneren van het museum als een open structuur: het publiek als medeproducent en actieve
deelnemer
Intensivering van lokale en regionale samenwerkingsverbanden en het versterken van de relatie met onze
“stakeholders”
Verdere digitale verankering van alle activiteiten op marketing en communicatie gebied

5.1 Het publiek
Het engagement van het publiek is aan verandering onderhevig. Het internet heeft de samenleving transparant en actief gemaakt, processen en communicatie worden gedemocratiseerd, ervaringen verspreiden zich
snel en door nieuwe kanalen. Het publiek gedraagt zich niet langer als toeschouwer, maar wil actief deelnemen en een bijdrage leveren. Het museum, de curator en de kunstenaar moeten een wezenlijk andere dialoog
aangaan met het publiek – bemiddeling en niet representatie vormt de kern van onze relatie met de bezoeker. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recent onderzoek, uitgevoerd door ‘Tate Media & Audiences’, dat aantoonde
dat steeds minder bezoekers een onderscheid maken tussen een bezoek aan de collectie en bezoek aan een
tijdelijke tentoonstelling. Dat correspondeert met gelijksoortig onderzoek in Nederland. Vooral de jongere bezoekers richten zich op het museum in het algemeen. Zij gaan niet specifiek voor de collectie of één specifiek
schilderij naar het museum, maar om een beleving te ondergaan. Het Van Abbe past duidelijk in deze trend.
In totaal komt 73% van onze bezoekers voor tentoonstellingen én collectie, dat is een duidelijk hoger aandeel
dan bij andere musea (65% van de bezoekers).

5.1.1 Doelgroepenbenadering en publieke opdracht
Het Van Abbemuseum heeft als gemeentelijk museum een publieke opdracht. Met onze tentoonstellingen,
projecten, presentaties, publicaties en lezingen, die binnen of buiten de muren van het museum plaats kunnen
vinden zowel in Eindhoven, Nederland als het buitenland, richten wij ons op iedereen die open staat voor
hedendaagse kunst en cultuur. We richten wij ons verder op mensen van alle leeftijden en achtergronden,
die interesse hebben in bredere maatschappelijke thema’s en de rol van kunst hierin, en die open staan voor
alternatieve benaderingen in de presentatie en bemiddeling van moderne en hedendaagse kunst.
Per tentoonstelling en project worden specifieke doelgroepen gedefinieerd. Gezien de beperkte middelen,
die het museum ter beschikking heeft om grote nationale campagnes uit te zetten, worden er - om
spreidingsverlies te beperken - doelgerichte campagnes ingezet om zo een specifiek publiek te bereiken. In
grote lijnen onderscheiden wij tot op heden voor de verschillende projecten en presentaties gedurende het
jaar de volgende publieksgroepen:

•
•
•

Inwoners uit Eindhoven en de regio (> 16 jaar) met interesse voor kunst- en cultuur
Kinderen en scholieren uit basis- en voortgezet onderwijs uit Eindhoven en Veldhoven
Wijkbewoners in Woensel West
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•
•
•
•
•
•

Kunstliefhebbers in Nederland met nadruk op bewoners uit Brabant, Noord- en Zuid-Holland en
aangrenzende landen met een radius van maximaal 1,5 uur reistijd
Wereldwijd kunstvakpubliek
Studenten, docenten en professoren uit hogere en universitaire opleidingen in Nederland, België en Duitsland
Migranten uit Midden- en Oost Europa, Noord-Afrika en Midden-Oosten
Bedrijfsleven in de regio
Pers (regionaal, nationaal en internationaal)

In de beleidsperiode 2013-17 gaan wij ons met specifieke bemiddelingsprogramma’s ook versterkt richten op:

•
•
•

Families met (jonge) kinderen uit Eindhoven en omstreken
Internationale kenniswerkers, wonend en werkend in de Brainport regio
Studenten van de lokale opleidingsinstituten, daaronder Fontys, TU/e en Design Academy

5.1.2 Een kijk op onze huidige bezoekers
Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet om vooral ook een jonger publiek voor het museum enthousiast
te maken. In 2011 is het museum erin geslaagd duidelijk meer bezoekers tussen 16 en 40 jaar te bereiken dan
het gemiddelde Nederlandse museum. In de meest recente MuseumMonitor uitgevoerd door TNS/NIPO van
2011 ligt bij het Van Abbemuseum het aandeel van bezoekers in deze leeftijdsgroep op 23%, in vergelijking tot
14% bij het gemiddelde Nederlandse museum. CBS cijfers laten duidelijk zien, dat Nederland zoals ook andere
Noord-Europese landen aan het vergrijzen is. Een verdere uitbouw van de leeftijdsgroep tussen 16 en 40 zal
enorm veel aandacht vragen en een natuurlijke grens kennen. Wij stellen ons desalniettemin ten doel in de komende jaren deze leeftijdsgroep tot 30% uit te bouwen.
Net zoals bij andere aan de MuseumMonitor aangesloten Nederlandse musea is het percentage van hoogopgeleide bezoekers met 70% zeer hoog. Het bereiken van een publiek van verschillende educatieve niveaus blijft voor
het Van Abbemuseum ook in de komende beleidsperiode een belangrijke opdracht en uitdaging. Wij willen dit
vooral met doelgroepspecifieke bemiddelingsprojecten bereiken. Kunstprojecten in woonwijken zoals Woensel
West, het AltHeart project waarin jongeren zelf de leiding nemen, diverse scholenprojecten en de samenwerking
met het Korein Kinderplein zijn voorbeelden van dergelijke projecten. Hiermee laten wij een publiek van verschillende opleidingsniveaus, leeftijden en sociale en etnische achtergronden met kunst in aanraking komen.
Gemiddeld komt 47% van onze bezoekers uit Noord-Brabant, 13% uit Noord-Holland en 11% uit Zuid-Holland.
Meer dan de helft van onze bezoekers zijn herhaalbezoekers, die regelmatig in het museum komen, dit ligt op
hetzelfde niveau als de nationale ‘benchmark’. Het aandeel buitenlandse bezoekers verschilt van jaar tot jaar
en ligt tussen 6% en 13%. Hier is een duidelijk verschil met musea in de Randstad zichtbaar. De grote musea in
Amsterdam hebben snel een aandeel van 25% of meer aan buitenlandse bezoekers, voornamelijk toeristen.
Eindhoven heeft als stad geen uitgesproken positie of beleid ten aanzien van toeristen en dit maakt het lastiger het aandeel aan buitenlandse bezoekers te verhogen. Dagjesmensen van net over de grens uit België en
Duitsland behoren wel tot het vaste publiek.
Het Van Abbemuseum trekt veel aandacht van kunstopleidingen wereldwijd. Studenten kunstgeschiedenis,
museologie, sociologie en andere maatschappelijk georiënteerde studierichtingen bereiken wij met lezingen,
symposia en de Summer School in het museum en via samenwerkingsprojecten met opleidingsinstituten. Samen
met hoogleraren en docenten vormen zij een kleinere, maar zeer belangrijke publieksgroep, die actief ambassadeurschap voor het museum uitdraagt en een klankbord is voor de inhoudelijke staf van het museum.
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5.1.3 Samenvatting en ambities
Het museum richt zich de komende jaren op een verdere verlaging van de gemiddelde leeftijd van zijn
bezoekers. Uiteraard is iedereen welkom, maar het museum ziet het als noodzaak de jonge generatie van
16 tot 40 jaar te bereiken en van eenmalige bezoekers trouwe herhaalbezoekers te maken. Families met
kinderen horen net zo bij deze doelgroep als jonge professionals. Wij streven ernaar een groter toeristisch
publiek te bereiken, vooral uit de aangrenzende landen België en Duitsland, maar zijn hierbij ook afhankelijk
van het verdere toeristische beleid van de gemeente Eindhoven. Door het in dit plan toegelichte beleid van
verspreiding en specifieke doelgroepencampagnes bereiken wij een divers publiek van veel verschillende
sociale, opleiding- en culturele achtergronden. Wij richten ons in de toekomst ook op de internationale
kenniswerkers in de stad; hoogopgeleide werkmigranten voor wie het museum ook een plek voor een
‘community’ kan worden. Dat wil zeggen een openbare ruimte, noch thuis, noch het werk, waar mensen
samenkomen voor sociale interactie en betrokkenheid. Het is ons streven per jaar minimaal 100.000 bezoekers
naar het museum in Eindhoven te halen en minimaal net zo veel mensen door wereldwijde off- en online
activiteiten te bereiken. Iedere deelnemer aan projecten en activiteiten - ook buiten de muren van het
museum - vinden wij even belangrijk als een bezoeker aan het museumgebouw op de Bilderdijklaan.

5.2 De communicatie van de Van Abbe identiteit
Het Van Abbemuseum is een museum dat zich actief als een organisatie met een maatschappelijke visie positioneert. Onze missie van de afgelopen vijf jaren, het meest radicale en gastvrije museum in Nederland en
West-Europa te worden, een plek van kennisuitwisseling en experiment, hebben wij niet alleen door de tentoonstellingsprogrammering binnen de muren van het museum succesvol uitgedragen, maar ook in lezingen,
interviews, publicaties en samenwerkingsprojecten met andere instellingen op nationaal en internationaal
niveau. De stem van het museum reikt verder dan die van zijn directeur; alle activiteiten en medewerkers dragen gezamenlijk zijn missie en visie naar buiten toe uit. Het Van Abbe ageert zo als een agentschap voor kennisuitwisseling. Zo geven verschillende medewerkers lezingen, zijn gastdocent aan universiteiten en andere
opleidingsinstellingen, worden uitgenodigd tentoonstellingen in het buitenland te vervaardigen en fungeren
als adviseurs in binnen- en buitenland.

5.2.1 Succesvolle nationale en internationale positionering verder versterken
Op nationaal en internationaal niveau zijn wij erin geslaagd onze radicale en experimentele houding succesvol te positioneren. Het Van Abbemuseum staat bekend om zijn compromisloze houding, gedurfde stellingname, spraakmakende en verrassende tentoonstellingen, die polariseren, de status quo ondervragen en
alternatieve verhalen aanbieden. Alleen door het strategisch aanvullen van ons tentoonstellingsbeleid met
lezingen, publicaties, interviews en samenwerkingsverbanden was het in de afgelopen vijf jaren mogelijk de
sterke positie van het Van Abbemuseum nationaal en internationaal nog verder uit te bouwen. Wij hebben
de historische pionierspositie van het museum succesvol in het hedendaagse vertaald, uitgebouwd en verder
tot bloei gebracht. Dit beleid willen wij de volgende jaren continueren, waarbij wij volgens de principes van
transparantie, agentschap en verspreiding zullen handelen en communiceren - geworteld in een radicaal,
gastvrij en experimenteel fundament.

5.2.2 Gastvrijheid zichtbaar maken voor iedereen
Het radicale en experimentele imago van het museum heeft echter ook een uitdagende kant. De radicale houding wordt vaak sterker waargenomen dan de gastvrije houding. Wij stellen ons tot doel dit meer in balans te
krijgen, zeker omdat voor het brede publiek hedendaagse kunst op zichzelf al uitdagend is. Het programma
van het Van Abbemuseum vraagt altijd de volledige aandacht van de bezoeker. Eenmaal binnen in het museum vertaalt zich dat dan wel in een lange verblijfsduur. (In vergelijking met de ‘benchmark’: een bezoeker in
het Van Abbemuseum verblijft gemiddeld meer dan twee uur in het museum en koppelt terug dat het museum
de bezoeker aan het denken zet. Wij hebben hier een wezenlijk hogere score dan de Nederlandse ’benchmark’). Om de bezoeker op prettige wijze kennis te laten maken met hedendaagse kunst, moet het onze eerste
prioriteit zijn hem handreikingen te geven waar hij gemakkelijk mee weet om te gaan.
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Onze bijzondere aandacht zal daarom de volgende jaren uitgaan naar een nog betere vertaling van de
kernwaarde gastvrijheid. Dit gebeurt zowel binnen het museum, waarbij in het beleid 2013-17 bemiddeling een
centrale rol zal spelen (zie hoofdstuk 4.3.4 ‘Het Van Abbe bemiddelt en onderwijst’) als in de externe communicatie. In de afgelopen jaren hebben wij in het jaarlijkse onderzoek van de MuseumMonitor een stijgende lijn
kunnen zien in de waardering voor gastvrijheid binnen het museum. Het Van Abbemuseum scoort uitstekend
op presentatie, inrichting en klantvriendelijkheid. Mensen blijven het museum echter wel eerder als elitair dan
als laagdrempelig ervaren. Tegelijkertijd scoort het Van Abbemuseum in het onderzoek op alle andere imago
aspecten beter dan het landelijk gemiddelde. Bezoekers ervaren het museum als boeiend, verrassend, deskundig en als een plek voor een actieve beleving. Voor ons moet in de komende jaren dan ook het uitgangspunt zijn om onze presentatiewijze en klantvriendelijkheid duidelijker te communiceren en zo het gevoel van
een negatief elitarisme bij het publiek weg te nemen. Wij zullen ons sterker profileren met onze bemiddelingsprojecten, rondleidingen, gastheren en –vrouwen, samenwerkingsverbanden, randvoorzieningen als Museumcafé en Museumshop en laagdrempelige activiteiten. Maar ook met de communicatie rondom de nieuwe
collectiepresentatie in de nieuwbouw; een gastvrij museum waar je als bezoeker ook de “vaste waarden” van
het museum te zien krijgt.
Gastvrijheid is dus niet alleen de centrale drijfveer van onze bemiddeling maar staat ook centraal in onze
corporate communicatie voor de komende jaren. Dit geldt vooral ook voor onze lokale en regionale positionering. Op nationaal en internationaal vlak positioneert zich het museum vooral door zijn intellectuele kracht
en zijn vernieuwende gedachtes. Lokaal en regionaal zien wij goede kansen om Eindhoven en het museum
in de komende jaren beter te verbinden, zodat ze elkaar versterken. De stad en zijn museum streven dezelfde
doelen na. De visie van het Van Abbemuseum past binnen de ontwikkeling van de hedendaagse samenleving
in een global society en sluit aan op de doelstellingen van de gemeente Eindhoven voor innovatieve cultuurstad. Ook sluit de beoogde intensievere samenwerking met het bedrijfsleven aan bij de Triple Helix benadering tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Gastvrijheid in onze corporate communicatie
definiëren wij dan ook als een uitnodiging om actief in gesprek te gaan met partners, politici, sponsoren, ondersteuners, mecenassen en vooral met de burgers. Deze dialoog voeren wij onder meer door het organiseren van feedbackavonden, het regelmatig aanbieden van lunchrondleidingen (voor en achter de schermen
van het museum) die geleid worden door verschillende medewerkers uit het museum, door actieve uitwisseling met Brainport Development, Brabant Culturele Hoofdstad bureau, EHV365 en de Provincie Noord-Brabant,
het voortzetten van de zeer succesvolle uitwisseling met de Promotors van het museum en de MADE members
en met specifieke introductiedagen voor kenniswerkers en bedrijven op de High Tech Campus.

DE NON-BEZOEKER – EEN BELANGRIJKE STEM(MING) IN EINDHOVEN
Het Van Abbemuseum is een van de weinige culturele topinstellingen in Eindhoven, een icoon waarover de
Eindhovenaar met trots kan zeggen: “In mijn stad staat het befaamde Van Abbemuseum - zij staan internationaal bekend als een van de belangrijkste kunstmusea in Nederland” . Wij zullen ook in de komende jaren
niet iedere Eindhovenaar tot een overtuigde liefhebber van moderne en hedendaagse kunst maken, maar
de gastvrijheid, de presentatie en de transparantie van het Van Abbemuseum zullen ertoe leiden dat iedere
Eindhovenaar trots kan zijn op wat het museum voor de stad betekent, onafhankelijk van het feit of hij/zij een
actieve gebruiker of niet is. Ook de ‘non-bezoeker’ is publiek.
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5.3 Strategieën op project- en tentoonstellingsniveau
Wij richten onze marketing- en communicatiestrategieën op project- en tentoonstellingsniveau nog
sterker dan in de afgelopen beleidsperiode op specifieke doelgroepen en maken hierbij nog beter gebruik
van de digitale communicatiemiddelen.
Het museum kent per jaar een zeer grote verscheidenheid aan activiteiten die zich richten op de meest uiteenlopende doelgroepen: grote en kleine tentoonstellingen, projecten buiten de muren zoals Woensel West, AltHeart,
presentaties bij Piet-Hein Eek, kunst in het Maxima Medisch Centrum, presentaties en samenwerking met het flux/s
kunstenfestival, Glow, met Baltan Laboratories en het Muziekgebouw Frits Philips, cursussen, Kinderkunstclub, een
scholenprogramma voor kinderen uit basis- en voortgezet onderwijs, projecten en tentoonstellingen in het buitenland, lezingen en symposia, om enkele voorbeelden te noemen. Ieder project vereist aandacht voor de concrete
boodschap en communicatie.

5.3.1 Er is niet één publiek dat wij bereiken
De ambities van het museum rijken ver (letterlijk en figuurlijk). We hebben een breed en gespreid programma. Voor
de communicatie is het maken van keuzes noodzakelijk, zowel vanwege het budget en mankracht alsook voor
het realiseren van een duidelijk Van Abbe gezicht naar buiten toe. Dit betekent dat we per jaar moeten inventariseren wat er op de planning staat en hoe belangrijk iedere tentoonstelling, evenement of gebeurtenis is. Om
versnippering te voorkomen, moeten we ons richten op bepaalde onderdelen: beter een paar dingen goed doen
dan heel veel dingen half. De meeste aandacht en budget in communicatie gaat naar grote tentoonstellingsprojecten, evenementen waar veel publiek op afkomt en projecten met een hoge mediawaarde (bijvoorbeeld een
project als ‘Picasso in Palestine’). De keuze welke middelen we inzetten is afhankelijk van het beschikbare budget,
de doelgroep die we willen bereiken en het karakter van de tentoonstelling of het evenement zelf.
Vertrekpunt van ons marketing- en communicatiebeleid is dat niet iedere boodschap iedere burger moet
bereiken. Zo is bijvoorbeeld het hoofddoel van de communicatie omtrent ons buurtproject in Woensel West
vooral het bereiken en activeren van de bewoners in de wijk. Daarnaast is het belangrijk dat de ‘stakeholders’
van het Van Abbemuseum, die de meerwaarde van dit specifieke project zien, op de hoogte zijn van het
project en de verloop van de activiteiten. Zo maken wij bij ieder project onderscheid tussen de kerndoelgroep en het groep van verdere belanghebbenden.

5.3.2 Vernieuwende marketingstrategieën voor de nieuwbouw
De nieuwbouw als een ‘transparant collectiegebouw’ waarin de opstelling relatief vast staat en alleen de
‘verhaallijnen’ wisselen levert in de komende jaren voor marketing en communicatie een nieuwe uitdaging op.
Het komende jaar tot aan de opening van de grote nieuwe collectiepresentatie werken we een communicatieplan uit dat specifiek de probleemstelling adresseert om niet meer verschillende tentoonstellingen in de
nieuwbouw te communiceren, maar de wisselende verhalen die we aanbieden bij deze collectiepresentatie.
Daarbij gaan we zoeken naar een nieuw evenwicht tussen zenden en ontvangen. We zoeken een nieuwe integratie van communicatie, bemiddeling en programmering en willen we het publiek een rol geven in de inhoud, vormgeving en verspreiding van de verhalen. Wij zullen dan ook vooral op digitale middelen en ‘social media’ inzetten.
Zo kunnen we flexibel reageren op veranderingen binnen de opstelling, op nieuwe verhaallijnen die ontstaan en
kunnen we de reacties van het publiek meteen verwerken. Hiervoor zal de gehele internetpresentatie van het
museum onder de loep genomen en aangepast worden. Het moet veel meer een platform worden waarin via
onze netwerken en de collectie met de bijbehorende verhalen het museum en haar collecties online gaan leven.
Het gaat hierbij om het museum én de medewerkers; via ‘social media’ kunnen medewerkers van alle afdelingen
in het museum hun stem laten horen en, belangrijker nog bij ‘social media’, de dialoog aangaan met het publiek.
Als er zich veranderingen in van de opstelling voordoen, bijvoorbeeld als een modern meesterwerk wordt
toegevoegd dat bekendheid geniet bij een breder publiek, dan zullen wij grotere campagnes ontwikkelen, ook
ondersteund door affiches en advertenties. Hoe belangrijk dergelijke campagnes ook zijn, hun belang moet niet
worden overschat. Uit de MuseumMonitor blijkt dat de bezoekers van het museum zich voornamelijk informeren
via vrienden en kennissen, internet, de museumwebsite en door berichtgeving in de pers over het museum.
Buitenreclames en advertenties hebben een ondersteunende en herinneringsfunctie, maar initiëren niet het
bezoek aan het museum. Bij de introductie van het nieuwe collectiebeleid in de nieuwbouw zetten wij wel in op
een grotere campagne om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
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5.3.3 Ook in de toekomst: grote campagnes voor grote tentoonstellingen
Spraakmakende tentoonstellingen in de oudbouw zullen wij op een zelfde manier benaderen als tot nu toe,
maar ook hier zullen we ons gebruik van digitale middelen intensiveren. Met grote tijdelijke tentoonstellingen
zoals bijvoorbeeld de René Daniëls tentoonstelling of het Lissitzky-Kabakov project willen we een breed en
zo groot mogelijk nationaal en internationaal publiek te bereiken. Affichecampagnes in heel Nederland, het
plaatsen van advertenties in de grote nationale kranten als ook een intensieve perscampagne zijn standaard
onderdeel van dergelijke projecten. Wij rekenen erop dat wij een tot twee keer per jaar een dergelijke grote
tentoonstellingscampagne gaan houden.

5.4 De pers - onmisbare schakel in de communicatie
Belangrijkste schakel in onze communicatie is en blijft ook in de komende jaren de pers. Meer dan 17% van de
bezoekers noemt artikelen in de pers als de aanleiding van zijn bezoek, 21% van de bezoekers volgt het advies
van vrienden en kennissen, tegen 4% die zegt op basis van advertenties het museum te bezoeken. Dus persberichtgeving vermengd met meningen en ervaringen van vrienden beïnvloeden de beslissing voor een bezoek
wezenlijk. Wij zullen ook in de komende beleidsperiode onze uitstekende contacten met de Nederlandse
media gebruiken om onze projecten onder de aandacht te brengen. Natuurlijk is er nooit een garantie voor
‘goede’ pers. Maar wanneer je als organisatie ook via andere kanalen je als gespreksonderwerp weet te
presenteren, dan ben je een museum waar men het over heeft, wiens mening tot discussie uitnodigt en dan
hoeft kritische pers niet noodzakelijk tegen je te werken. Je gaat ook een minder goed besproken film van een
bekende regisseur als Steven Soderbergh, Martin Scorsese of Woody Allen bekijken, al spreekt de pers er met
gemengde gevoelens over - je wilt de film toch graag zien en je eigen oordeel vormen. Een uitgebalanceerd
persbeleid en regelmatige persaandacht voor het museum ondersteunt onze doelstelling om het publiek te
verzekeren dat je bij ieder project en iedere tentoonstelling in het Van Abbe wel iets verrassends tegenkomt,
iets dat je nieuwsgierig maakt, waarover je in dialoog wilt gaan en een eigen mening wilt vormen. De nieuwe
brede, publieksvriendelijk en spannende collectiepresentatie maakt ook dat er naast de tijdelijke projecten
een vertrouwde en toegankelijke collectiepresentatie te zien is, die zorgt dat mensen erop kunnen vertrouwen dat ze een leuke tijd in het museum zullen hebben.
29% van onze bezoekers vormt hun mening over een bezoek aan het museum op basis van een eerder bezoek, 18% op basis van de website van het Van Abbemuseum. Een transparante en goed verspreide informatievoorziening via al de ons ter beschikking staande kanalen, zal bij een regelmatige aandacht vanuit de media positief of negatief - bij de bezoeker het vertrouwen wekken dat hij bij het Van Abbemuseum altijd terecht kan
voor een nieuwe ‘ontdekkingsreis’.
Aandachtspunt voor de komende jaren is de communicatie voor een breder publiek in de grenslanden België
en Duitsland. Gezien de nabijheid van grote steden als Antwerpen, Düsseldorf, Aken en ook kleinere steden in
het directe grensgebied moeten wij onze inspanningen verhogen om het museum in deze regio’s duidelijk te
positioneren. Wij gaan dat in de volgende beleidsperiode vooral doen met doelgerichte tentoonstellingspromotie en het opbouwen van duurzame persrelaties.
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6. Zakelijke ontwikkeling 2013 - 2017
Onze zakelijke doelstelling is om, vertrekkend vanuit de vijf kerncompetenties, in de komende beleidsperiode,
het museum nauw te verankeren in het commerciële circuit, om zo tot een uitgebreider cultureel ondernemerschap te komen. Onze inzet is daarbij om het financiële risico over de jaren meer gelijkmatig op verschillende
schouders te verdelen en de afhankelijkheid van het museum van zijn hoofdfinancier, de Gemeente Eindhoven, te versoepelen.
In onze overkoepelende missie en visie en het artistiek beleid spreken wij van drie basisprincipes voor de
komende beleidsperiode: transparantie, agentschap en verspreiding. Deze drie basisprincipes zullen niet
alleen ons artistiek beleid wezenlijk beïnvloeden, ze gaan ons ook zakelijk verder brengen. Wij geloven sterk
in de publieke functie van kunst en cultuur en we zien het als verantwoordelijkheid van de overheid om kunst
en cultuur beschikbaar te stellen voor de burger. Echter, gezien de sterke terugloop van rijksfinanciering voor
de culturele sector in de komende jaren en de financiële uitdaging waarvoor Eindhoven staat, zien wij de
noodzaak om de financiering van het museum en zijn projecten nog beter te spreiden dan tot nu toe. Gezien
de algehele conjunctuur- en structuurcrisis zal het een zware opdracht worden om niet alleen voor tentoonstellingen en projecten alternatieve en aanvullende financieringsbronnen te vinden, maar om daarnaast ook
geheel nieuwe geldstromen aan te boren om de kernexploitatie structureel te ondersteunen. Gezien de complexiteit van deze operatie is ons uitgangspunt het feit, dat de gemeente Eindhoven ook in de beleidsperiode
2013-17 nog garant staat voor de basisexploitatie en het museum ondersteunt om tot een nieuwe, gevarieerde
financiële onderbouwing te komen. Ons – Gemeente en museum – moet daarbij helder voor ogen staan dat
we midden in een marktontwikkeling staan, waarin alle marktpartijen – bedrijven, particulieren, culturele instellingen –zoekende zijn naar een vorm die het toelaat niet alleen projectmatig samen te werken, maar zich
ook structureel aan elkaar te binden. De grootste drempel voor een dusdanige marktontwikkeling ligt bij de
rijksoverheid. Zolang er in Nederland geen goede stimuleringsmaatregelen in de vorm van belastingbesparingen zijn voor bedrijven en particulieren voor het ondersteunen van kunst en cultuur, zal de transitie naar een
meer privaat gedragen cultuuraanbod zeer traag gaan. De successen van onze eigen inzet zullen ook afhankelijk zijn van structuur- en conjunctuurontwikkelingen in Nederland.
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Het museum wordt gedefinieerd door vijf kerntaken: presenteren, verzamelen, beheren, bemiddelen, onderzoeken. Iedere kerntaak heeft in onze opvatting ook een commerciële kant die wij de komende jaren verder
willen ontwikkelen. Ons doel is niet kleiner te worden of taken af te stoten, maar om creatiever met ons potentieel om te gaan, slimme verbindingen en synergie te zoeken met partnerinstellingen en het bedrijfsleven door
o.a. diensten te verlenen als kennisinstituut. Dit is noodzakelijk omdat onze inhoudelijke taken nauw met elkaar
verbonden zijn en het weghalen van één bouwsteen het geheel instabiel kan maken. Ook om deze reden
gaan wij de kerntaken van het museum op hun commerciële potentie onderzoeken en ontwikkelen.
Op dit moment worden de verschillende kerntaken door verschillende inkomstenbronnen gefinancierd. Zo steunt
bijv. de Bankgiro Loterij onze aankopen, behoud/beheer en presentatie van de collectie. De Stichting Promotors
Van Abbemuseum maakt het collectioneren mede mogelijk. De EU ondersteunt onderzoeksprojecten, etc.
Belangrijk verschil met het zakelijke beleid tot nu toe is dat wij de financiering van het museum meer integraal
en actiever gaan benaderen om met het museum als ‘agentschap’ als een actieve (markt)partij naar buiten te
treden. Daarnaast bouwen wij uiteraard de bestaande inkomstenbronnen zoals museumshop,
museumrestaurant, verhuur etc. verder uit en blijft fondsen- en sponsorwerving een belangrijk onderdeel. Maar
daarnaast zullen wij ons actief inzetten om de dienstverlening van het museum aan derden te ontwikkelen.
Dat betekent dat wij gedurende het jaar kritisch kijken naar het evenwicht tussen puur artistiek inhoudelijke
projecten, projecten met een grote kracht voor sponsoren of samenwerking en projecten en situaties waarin
het museum als dienstverlener kan optreden. Dat vraagt een wezenlijk andere houding niet alleen van de
directie, maar ook van het artistiek-inhoudelijke team en van de afdeling Marketing, Bemiddeling en
Fondsenwerving.
Om het nieuwe zakelijke model echt tot ontplooiing te brengen is het noodzakelijk naar de organisatieontwikkeling te kijken en de bestaande kennis in het team. In dit beleidsstuk zoomen wij in op deze punten. De organisatieontwikkeling zal een ‘work in progress’ worden, dat ook rekening houdt met de dynamische omgeving
waarin het museum functioneert. De volgende jaren zien wij ook als een voorbereiding op de verdere loskoppeling van het museum van de Gemeente en een stap naar de verzelfstandiging.

6.1 Doelstellingen
•

Opbouw van een nieuw zakelijk concept, dat stoelt op meerdere pijlers en zich voedt uit de kerncompetenties van het museum, met als uitgangspunt dat het museum een ‘agentschap’ is voor kennis en
kunstproductie;

•

Doorontwikkeling van bestaande zakelijke activiteiten zoals Museumcafé, Verhuur, Museumshop en verbinding leggen tussen bestaande commerciële activiteiten en de nieuw geplande activiteiten;

•

Grotere spreiding van het structurele financiële risico door een verbreding van commerciële activiteiten
en ‘stakeholders’ van het museum;

•

Uitbouw en versterking van de bestaande fondsen- en sponsorwervingsactiviteiten ten behoeve van het
binnenbrengen van private fondsen en structurele sponsorpartners voor het realiseren van tentoonstellingen en programmering;

•

Optimaal gebruik maken van de artistiek-inhoudelijke kennis en onderzoekservaring ter ontplooiing van
een Van Abbe-adviesagentschap;

•

Uitbreiding van het bestaande bedrijvennetwerk gericht op coöperatieve en sponsor-projecten ter aanvulling op onze relatie met de Promotoren van het Van Abbemuseum en het MADE netwerk.
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6.2 Specifieke aandacht- en ontwikkelingsgebieden
In de volgende punten gaan wij in op specifieke zakelijke aandachts- en ontwikkelingsgebieden. Wij zoomen
kort in op het bestaande culturele ondernemerschap en schetsen kansen en bedreigingen voor zowel bestaande als geplande nieuwe activiteiten. De financiële vertaling van de specifieke aandachts- en ontwikkelingsgebieden lichten wij gedeeltelijk direct in dit hoofdstuk toe, gedeeltelijk gebeurt dit pas in het volgende
hoofdstuk waarin we meer algemeen op financiële uitgangspunten en ontwikkelingen in gaan.

6.2.1 Bezoekers en entree
Het museum heeft in de afgelopen jaren zijn bezoekersaantallen binnen en buiten het museum successievelijk
uitgebouwd. Het museum verwelkomt jaarlijks rond 95.000 bezoekers binnen de muren van het museum. In het
jaar 2011 wordt er in projecten en tentoonstellingen in Eindhoven en buitenland nog een keer het gelijke aantal aan bezoekers bereikt. Uitgaande van de identiteit van het museum – een gericht op uitsluitend moderne
en hedendaagse kunst met een specifieke collectie en een uitdagend beleid – bereikt het museum binnen en
buiten de muren beslist een groot en divers publiek. In de afgelopen jaren was het de wens van het museum
gratis entree in te voeren. Wij blijven een voorstander van dit idee, maar we beseffen dat in deze financieel
moeilijke tijden dit geen haalbare kaart zal zijn.
Het museum gaat in de komende beleidsperiode nog meer aandacht schenken aan de lokale verankering
van het museum en aan het bereiken van een lokaal en regionaal publiek. Wij focussen onze aandacht daarbij vooral op de kwaliteit van het contact en niet op massa. Wij geloven dat het, gezien onze publieke functie,
onze taak is om het publiek een mix aan te bieden van inhoud en vermaak, waarbij het onze doelstelling is
om herhaalbezoek te stimuleren opdat het museum een duurzame rol kan spelen in het leven van burgers.
Iedere gast, of deze nu het volle tarief betaalt of gratis of met reductie het museum of een van haar activiteiten (binnen of buiten het museumgebouw) bezoekt, is voor ons gelijkwaardig. Wij geloven wel dat als gevolg
van de verbeterde samenwerking met EHV365 en andere instellingen die zich voor City Marketing inzetten, de
aantrekkingskracht op toeristen zal toenemen en zien daarin een kans om meer volbetalende bezoekers te
verwelkomen. Verder zullen wij, zoals in hoofdpunt 5 omschreven, onze marketingactiviteiten in de grenslanden België en Duitsland versterken. Als dat meer vol betalende bezoekers oplevert is dat positief, maar als we
daardoor meer studenten en jongeren bereiken, die voor gereduceerde tarieven in het museum komen, is dat
voor ons net zo belangrijk.
Belangrijkste doelstelling is in de komende beleidsperiode het tekort op bezoekersinkomsten dat wij nu nog
hebben in te lopen. Wij denken, dat er - vooral als Eindhoven de race om de Europese hoofdstad in 2013 gaat
winnen - zeker nog groeimogelijkheden zijn in de jaarlijkse bezoekersaantallen.
Daarnaast is de donderdagavond een speciaal aandachtspunt. Ons streven is de vrije donderdagavond op
termijn weer terug in te voeren om als laagdrempelige publieke voorziening voor de lokale bevolking te kunnen functioneren. In de bezuinigingsronde van 2011 moesten wij de gratis donderdagavond terugbrengen tot
1 maal per maand. In de afgelopen beleidsperiode hebben gemiddeld 10.000 bezoekers per jaar van de kostenvrije toegang op donderdagavond gebruik gemaakt. Donderdagavond bezoekers zijn veelal bezoekers
uit Eindhoven. Het museum en het restaurant tot 21.00 uur openstellen en met extra lezingen en cursussen een
platform voor ontmoeting te zijn was een belangrijk onderdeel van het lokale publieksbeleid van het de afgelopen jaren. Wij zullen onze uiterste best doen om de benodigde €30.000 voor een donderdagavond openstelling met behulp van particuliere sponsoring op te brengen om het museum ook in de avonduren weer gratis voor de lokale bevolking open te kunnen stellen.
De bezoekersinkomsten worden jaarlijks geïndexeerd, terwijl wij de entreeprijzen niet jaarlijks aanpassen.
De entreeprijs van op dit moment €9,00 is volledig in overeenstemming met het aanbod en de grootte van
het museum. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie de entreeprijzen sterker te differentiëren zien wij
als interessante suggestie om tot hogere inkomsten uit ticketverkoop te komen, indien wij kunnen waarborgen
dat families met kinderen, studenten en mensen met minder middelen altijd gereduceerd toegang tot het museum kunnen krijgen. Vanaf 2013 willen wij de uitdaging aannemen en een meer gevarieerde prijspolitiek hanteren, die vooral ook herhaalbezoek motiveert en aantrekkelijk is voor families met kinderen.
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De richting voor de prijspolitiek vanaf 2013 ziet er als volgt uit:
Ticketprijs (volbetalend): 		 12 Euro
Groepstarief: 		 9 Euro p.p.
Studenten en CJP houders: 		 6 Euro
Familietarief: 		 15 Euro (twee volwassenen met één tot twee kinderen)
Eindhoven-stadspas houders: 		 6 Euro
Vrienden van het Van Abbemuseum: 		 3 Euro
Supersize-voucher: 		 3 Euro toeslag op alle ticketprijzen voor 3 maanden
		 herhaalbezoek pasje
Kinderen tot 12 jaren, Museumjaarkaarthouders,
ICOM en leden van de vereniging Rembrandt: vrij entree
Iedere eerste donderdagavond in de maand: gratis
Deze nieuwe prijsstelling levert op basis van de bezoekersstructuur 2011 in 2013 hogere inkomsten op van
50.000 Euro met groei in de vervolgjaren. Aangezien in 2013 de nieuwbouw voor de collectie moet worden ingericht, dient er - in verband met de inrichting in de zomermaanden 2013- met gereduceerd entree gerekend
te worden.

6.2.2 Ontwikkeling fondsenwerving en sponsoring
Het museum heeft in de afgelopen vijf jaar een gezonde spreiding van subsidie-inkomsten gerealiseerd.
Vooral het maken van tentoonstellingen en het doen van aankopen van kunst wordt gesubsidieerd door verschillende private- en overheidsfondsen. Daarnaast vraagt het museum ook financiële ondersteuning voor publicaties, onderzoeks- en bemiddelingsprojecten en - in enkele gevallen - ook voor vernieuwende marketingcampagnes. Wij zijn zeer content, dat wij voor de komende vijf jaar weer beneficiënt zijn van de Bank Giro
Loterij. Hiermee is ons actieve aankoop-, restauratie- en presentatiebeleid voor de collectie zeker gesteld.
Om jaarlijks een diverse programmering te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat het museum tussen
€800.000 en €1 miljoen aan extra middelen binnenhaalt. Gezien de grote bezuinigingen op overheidsfondsen
vanaf 2013 en de aanhoudende economische crisis zien wij voor de komende jaren een groot risico voor
het binnenhalen van middelen via de bekende fondsen. Het is op dit moment nog niet te voorspellen welke
ontwikkeling het bezuinigingsbeleid van de rijksoverheid gaat losmaken. De verwachting is dat veel meer
aanvragen bij overheidsfondsen terecht zullen komen, die grofweg 30% minder te besteden hebben. Daardoor zal de projectfinanciering per aanvrager duidelijk minder worden. Het risico schatten wij op minimaal
€300.000 per jaar.
Voor de komende twee jaar zoomen wij vooral in op het behouden van het gemiddelde van € 1.000.000 inkomsten uit fondsenwerving en sponsoring voor projecten en tentoonstellingen - wat veel personele inzet en
aandacht zal vragen. Wij verwachten dat er een duidelijke verschuiving gaat plaatsvinden van subsidies naar
sponsoring. Na een tussenevaluatie in 2014 zetten wij vanaf 2015 weer in op groei in de inkomsten uit fondsenwerving en sponsoring. Wij zullen ook inzetten op het benaderen van nieuwe en private fondsen. Zo is bijv.
het structurele partnerschap met de Stichting Niemeyer voor de ondersteuning voor het ‘Oog’ (buitenruimte in
het museum) een goed voorbeeld van de manier waarop private fondsen langdurig een verbinding met het
museum aan kunnen gaan. Binnen de komende twee jaar willen we een meer uitgebalanceerde verhouding
tussen subsidies en sponsoring bewerkstelligen. Sponsoring is voor ons het gereedschap om de programmering
te financieren en niet om exploitatie tekorten op te vangen.
Het museum onderhoudt een groot netwerk met bedrijven en particulieren die het museum ook financieel
steunen. De Stichting Promotors Van Abbemuseum verzamelt als aparte stichting jaarlijks grote bedragen ter
ondersteuning van kunstaankopen door het museum. Sinds 2010 begint het MADE netwerk winstgevend te
worden. De bestaande netwerken zullen wij in de komende beleidsperiode verder uitbouwen en samen met
hen kijken hoe het museum interessante concepten voor hun bedrijven kan ontwikkelen. Een hoofddoelstelling voor de beleidsperiode 2013-2017 is de strategische sponsoring verder door te ontwikkelen en het bestaande netwerk verder uit te bouwen. Onze interesse en voorkeur gaat daarbij uit naar samenwerkingsprojecten, die ook inhoudelijke vernieuwing brengen tussen sponsor en museum, zoals bijv. de samenwerking
met het Maxima Medisch Centrum of met de Stichting Niemeyer gezamenlijk.

35

6.2.3 Doorontwikkeling bestaand cultureel ondernemerschap
Naast de bezoekersinkomsten leveren ook alle anderen bestaande winstgevende entiteiten van het museum
nu al een belangrijke bijdrage aan de exploitatie van het Van Abbemuseum. De gemeentelijke exploitatiebegroting is gebaseerd op gemiddeld €700.000 aan eigen inkomsten. Voor de beleidsperiode 2013-2017 is het
ons doel deze entiteiten stuk voor stuk verder door te ontwikkelen, onze prestaties te verbeteren, scherper
naar kansen te kijken en iedere entiteit gemiddeld 10% per jaar te laten groeien. Gezien de aanhoudende recessie moeten wij vooral bij het museumcafé, verhuur en museumshop, die allemaal conjunctuurgevoelig zijn
in de financiële doelstelling realistisch blijven.

6.2.3.1 Museumcafé
Het Van Abbe-museumcafé wordt ook in de komende beleidsperiode in samenwerking met een externe exploitant gerund. Het museumcafé, oorspronkelijk als café voor museumbezoekers geconcipieerd, heeft beperkte
mogelijkheden in de inrichting van keuken en opslag. De ervaring van de afgelopen jaren heeft laten zien dat in
het runnen van het museumcafé een keuze gemaakt moet worden. Of volledig richten op de ontwikkeling van
een onafhankelijk grand café/restaurant (met andere openingsuren) of richten op dagexploitatie aangevuld
met additionele evenementen, partijen en verhuur. Het museum gaat zich ook in de toekomst richten op de
tweede variant. Wekelijks zijn er op dit moment tussen 3 - 6 partijen die zowel het museumcafé gebruiken alsook
andere ruimtes in het museum. Het museum verdient zowel aan de inkomsten van eten en drinken op commissiebasis alsook aan inkomsten uit huur. Verder wordt het museumcafé, ook zonder extra verhuur van museumzalen,
in de avonduren vaak voor ontvangsten ingezet. Er zit nog veel groeipotentieel in het exploiteren van het museumcafé en het verbinden van verhuur van zalen in het museum en museumcafé. Het museumcafé en de verhuur
van zalen zijn echter ook conjunctuurgevoelig, wat in het jaar van de grote crisis 2008 goed te merken was en
wat nu in 2012 ook weer merkbaar is. Bedrijven stellen hun boekingen vaak uit, door omdat evenementen, workshops en (zakelijke) bijeenkomsten natuurlijk het eerste is waarop gemakkelijk bespaard kan worden. Desalniettemin zien wij, uitgaande van 10% groei per jaar op inkomsten uit commissie en 2% groei per jaar op inkomsten
uit huur, het als een realistische basis voor het extrapoleren van inkomsten voor de komende jaren.
Een uitdaging voor ons is het om meerdere groepen gelijktijdig te kunnen bedienen gezien de beperkte capaciteit van het museumcafé. Om flexibeler te worden in het gelijktijdig bedienen van meerdere groepen wordt
er een mobiele keuken/bar ontwikkeld die ook in bijv. de leszaal, de studio of op andere plekken in het museum
kan worden ingezet. De mobiele keuken/bar is gepland in de beleidsperiode 2013-2107 inzetbaar te zijn.
Er zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd met het bedrijf Bosman, buurman van het Van Abbemuseum,
over een mogelijk privaat/publiek partnerschap ten gunste van het Van Abbemuseum, met de doelstelling van
het bedrijf Bosman om multifunctionele ruimtes te ontwikkelen en deze structureel en kostenneutraal aan het
museum ter beschikking te stellen, ter flexibilisering van restaurant- en verhuuractiviteiten en doorontwikkeling
van verhuur als financieringspoot voor het museum. Omdat de ontwikkeling nog pril is, is deze financieel nog
niet meegenomen in het huidige plan.

6.2.3.2 Verhuur van auditorium, studio en leszaal
Het Van Abbemuseum verhuurt zijn auditorium, studio en de leszaal voor omdat meest verschillende doeleinden.
Lezingen, bedrijfspresentaties, huwelijksvoltrekkingen en -feesten, discussies, verjaardagen, workshops, bedrijfsheidagen etc. De verhuur van ruimtes is een betrouwbare en goed stuurbare winstgevende entiteit en sinds de opening van de nieuwbouw groeit de verhuur van jaar tot jaar. Het museum werft actief nieuwe klanten en gedurende
de afgelopen jaren heeft het museum een aantal vaste (zakelijke) relaties kunnen opbouwen. Het museum is vooral
interessant voor groepen tot ca. 100-150 personen. Alles wat groter is, is voor het museumcafé ook logistiek een
uitdaging en overdag moeilijk te harmoniseren met de behoeftes van de individuele museumbezoeker - gastvrijheid moet altijd ons hoogste doel zijn. In de beleidsperiode 2013-2107 willen wij onderzoeken hoe wij het gebruik
van ruimtes binnen het museum nog flexibeler vorm kunnen geven om aan de behoeften van bedrijven en particulieren die het museum als locatie willen huren, tegemoet te kunnen komen. We zetten meer in op verbinding tussen
wat het museum inhoudelijk te bieden heeft en vraagstukken vanuit het bedrijfsleven en de instellingen. We richten
ons vooral op langdurige samenwerkingsovereenkomsten waarbij het gaat om zowel de verhuur als het elkaar
(inhoudelijk) kunnen versterken. De verhuur zal ook beter ingezet worden als marketinginstrument bij sponsoring.
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Te denken valt aan het beschikbaar stellen van ruimtes als tegenprestatie bij sponsoring van projecten en
tentoonstellingen.
De Studio leent zich als projectruimte ook uitstekend voor verhuur voor een bepaalde periode. Een interessant
voorbeeld is de verhuur van de Studio tijdens de DDW aan Stichting Doen en de Materialenprijs gedurende 2
weken. De Materiaalprijs sluit inhoudelijk uitstekend aan bij de positionering van het museum en het museum
genereert via verhuur belangrijke inkomsten. Dit soort samenwerkingsovereenkomsten zullen in de komende
beleidsperiode verder uitgebouwd worden.
Het museum richt zich met zijn verhuuractiviteiten vooral op de regionale markt maar ondervindt hier ook de
meest belangrijke concurrentie. Qua prijsstelling oriënteren wij ons op de prijsstelling in de markt voor vergelijkbare locaties. De meerwaarde een museum te zijn is een belangrijk verkoopargument, maar rechtvaardigt
in een zwaar bevochten markt in een economisch moeilijke tijd geen hogere prijzen als de concurrent.
In 2011 konden wij een groei van 24% in verhuuractiviteiten realiseren. Dit was een bijzonder succesvol jaar.
Voor de komende beleidsperiode houden wij een groeipotentieel van 10% (netto 8%; gezien 2% indexering Gemeente) per jaar aan, om met realistische cijfers te kunnen werken en de moeilijke Nederlandse economie niet
uit het oog te verliezen.

6.2.3.3 Museumshop
De doorontwikkeling van de museumshop wordt voor 2013 nog een keer goed onder de loep genomen. De
museumshop is sterk afhankelijk van conjunctuur, bezoekersontwikkeling en boekproductie voor tentoonstellingen – een hoogsensitieve entiteit die sturing nodig heeft. Echter de museumshop is ook belangrijk voor de
totaalbeleving van een museumbezoek. De museumshop van het Van Abbemuseum wordt in eigen beheer geëxploiteerd en door een veelvoud aan vrijwilligers, die voor het Van Abbemuseum werken, geniet het team van
de museumshop veel ondersteuning door onbetaalde krachten. De hedendaagse bezoeker van de museumshop verwacht een keuze uit verschillende artikelen. Voor het aanbod aan boeken zullen wij ook in de komende
beleidsperiode weer samenwerken met de Eindhovense kunstboekhandel Motta, die ook musea als het Bonnefantenmuseum in Maastricht, De Pont in Tilburg etc. bevoorraadt. Het aanbod van sieraden, cadeauartikelen en
kleine designartikelen is een selectie uit Dutch Design en international design - wij onderhouden nauw contact
met veel lokale ontwerpers zoals Doreen Westphal, Jannissima, Cora Rietveld, etc. en willen ook in de komende
beleidsperiode een presentatie- en verkoopplatform zijn voor jonge getalenteerde designers.
Het Van Abbemuseum staat in vakkringen bekend om zijn eigen theoretische publicaties. Wij richten ons in de
beleidsperiode 2013-2017 met betrekking tot de museumshop op volgende ontwikkeling:
•
•
•
•
•
•
•

Verbetering van de algehele presentatie van het aanbod
Versterking van de samenwerking met interessante getalenteerde lokale designers voor het aanbod aan
sieraden, servies, tassen, kleine gadgets en cadeaus
Uitbouw van internetverkoop van theoretische vakliteratuur via eigen website
Versterking van het reeds ingevoerde beleid ‘thematafels’ per tentoonstelling aan te bieden
Verdere verbetering van klantvriendelijkheid en advisering
Versterking van het imago en bekendheid in de stad en regio
Versterking van de distributie van eigen publicaties

Voor de museumshop willen wij een jaarlijkse groei van minimaal 5% realiseren.

6.2.4 Ontwikkeling nieuwe verdienmodellen
Zoals in dit beleidsstuk beschreven willen we ons in de komende periode als ‘agentschap’ opstellen, transparant
en verspreid. Wij willen niet meer handelen als regulerend instituut, maar actief een palet aan diensten aanbieden. Zowel lokaal als internationaal willen we als agentschap artistieke en commerciële doelen nastreven.
Met sponsoring en fondsenwerving en ons bestaande culturele ondernemerschap als basis, zullen wij de komende beleidsperiode vanuit onze kernkwaliteiten ‘kennis’ en ‘collectie’ nieuwe verdienmodellen ontwikkelen
en implementeren.
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6.2.4.1 Advieswerkzaamheden
In de afgelopen jaren heeft het museum zijn kennis meer en meer ook commercieel kunnen inzetten. Directeur
en stafmedewerkers van het museum worden uitgenodigd tentoonstellingen te maken, geven les aan universiteiten, houden lezingen, worden voor advies in bedrijfsprocessen gevraagd. Aangezien het museum het beleid voert dat alle inkomsten uit deze werkzaamheden ten gunste van het museum komen omdat de contacten ook door het museum tot stand komen, heeft dit meer en meer geleid tot een verdienmodel met potentieel
voor het museum en is stevig verankerd in de kernopdracht die het Van Abbe heeft. Tot nu toe richt het
museum zich vooral op het kunst- en universiteitscircuit met zijn werkzaamheden. In de komende beleidsperiode gaan wij deze poot doelgericht uitbouwen. Zo bieden wij nu al workshops voor medewerkermotivatie
aan en willen we samen met organisatieadviesbureaus deze concepten verder doorontwikkelen. Belangrijk
aspect bij de verdere ontwikkeling van deze commerciële poot is het zoeken naar aansluiting tussen advieswerkzaamheden en de kennis en kunde van de medewerkers. Vernieuwend is niet het aanbod op zich, maar
de intrinsieke benadering als onderdeel van het gehele organisatieproces en de uitbreiding van de doelgroepen voor deze service.
Naast het feit dat hier een kans ligt om vooral personeelskosten van het museum structureel door eigen inkomsten te ondersteunen, voldoen wij met deze stap ook aan onze missie voor grote verspreiding van het
gedachtegoed van het Van Abbe en aan de wens om op diverse manieren het publiek te bereiken. Je zou
het kunnen vergelijken met de zogenoemde ‘ancillary markets’ in de filmindustrie. Dit staat voor andere
markten dan het klassieke filmtheater voor een film, zoals video, pay per view, downloads, etc. Het gaat
erom dat wij de verbonden markten voor het specifieke aanbod van het Van Abbemuseum identificeren en
succesvol exploiteren.

6.2.4.2 Co-produceren
Ook co-producties vinden al plaats, maar kunnen een veel belangrijkere rol spelen in het totale verdienmodel
van het Van Abbemuseum. Daarbij beoordelen wij niet alleen wat een co-productie netto oplevert, maar hoe
zij het totale aanbod van het Van Abbe kan steunen en hoe zij aansluit op de kernprincipes. Ook hier draait
het weer om een intrinsieke benadering van het agentschap. Een voorbeeld: In 2011 hebben wij een convenant
met het Maxima Medisch Centrum getekend voor het produceren van een werk in opdracht voor het ziekenhuis. Het Maxima Medisch Centrum investeert in het werk en de kunstenaar, wij maken het project mogelijk
door onze know-how en ondersteunen de productie met ons team. Naast dat wij een ook voor het museum
belangrijke kunstenaar en kunstpraktijk op een plek buiten het museum in de stad Eindhoven introduceren,
wat verspreiding ondersteunt, ontstaat ook de situatie dat, doordat het museum dit type projecten als onderdeel van haar kernfunctie opvat, we een deel van onze kerndoelstelling realiseren met externe middelen.
Ook hier is het zoeken naar een andere benadering. Het gaat dus niet om het faciliteren van het aankopen en
opstellen van een werk in de publieke ruimte, maar om het begeleiden van een proces, de opbouw van langdurige partnerschappen en het zichtbaar maken van het Van Abbe ook op plekken buiten de muren van het
museum.
Door co-producties kunnen in de toekomst personeelskosten incidenteel en structureel gedeeltelijk door een
partnerorganisatie gedragen worden. Het draagt bij aan een flexibele inzet van know-how in het aangaan
van ongewone verbindingen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en het Van Abbe. Het idee is overigens
ook toepasbaar op co-onderzoek en co-ontwikkeling.
Het gebied van co-productie is nog te weinig ontwikkeld om fatsoenlijke prognoses te kunnen doen over bijdragen aan de netto besparing op exploitatiekosten. Een tussenevaluatie in 2014 is nodig om te beoordelen
hoe dit standbeen zich gaat ontwikkelen.
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6.2.4.3 Verhuur oudbouw als geheel en in delen
Zoals al eerder vermeld gaan wij in de komende beleidsperiode oudbouw en nieuwbouw duidelijk scheiden.
In de nieuwbouw gaan wij vooral de collectie op een verrassende, uitdagende en radicale manier opnieuw
presenteren. De oudbouw wordt voorbehouden voor grote solo- en thematentoonstellingen.
Naast dat wij de oudbouw vanzelfsprekend voor de kunst gaan inzetten, gaan wij de oudbouw ook inzetten
voor verhuuractiviteiten. Dit wordt een nieuw terrein voor ons en heeft ontwikkeling en veel afstemming nodig.
In de komende jaren is onze doelstelling om de oudbouw in totaal drie maanden per jaar te verhuren. Dit programma krijgt de titel ‘guest at the Van Abbe’. Het Van Abbe wil bij deze uitnodigingen als het ware de “host”
zijn, maar niet per se actief partner zijn voor de inhoud. De taak van het Van Abbe concentreert zich veel
meer op verhuur en faciliteren. De uitnodiging richten wij aan bedrijven en instellingen uit design, technologie
en innovatie - niet alleen aan bedrijven die gevestigd zijn in de regio, maar aan bedrijven en instellingen die
wereldwijd actief zijn in de drie door de Gemeente Eindhoven benoemde gebieden voor profilering van de
stad. Heel bewust sluiten wij aan bij de doelstellingen van de Gemeente en de agenda van Brainport 2020.
Het Van Abbe begrijpt zijn positie midden in de maatschappij, wij willen beïnvloeden en beïnvloed worden
en kunst in een maatschappelijke context plaatsen. De structurele veranderingen die nu plaatsvinden voltrekken zich op alle maatschappelijke terreinen en introduceren een nieuwe samenhang tussen economie, politiek en cultuur. Technologische innovatie in samenhang met vooruitstrevende vormgeving spelen daarin een
sleutelrol. De verwantschap tussen creatief denken in technologie en vormgeving en kunst is groot, vandaar
dat het Van Abbe een natuurlijke relatie ziet tussen deze gebieden en denkt dat haar kennis en locatie hier
een nieuwe toepassing kan vinden. We zien verhuur dus niet als een puur commerciële activiteit, maar willen
deze ontwikkelen vanuit een breder perspectief dat de plek van kunst in de samenleving verandert en waar
ook nieuwe relaties en vormen van samenwerken bij horen. Zo is het voor ons voorstelbaar, dat er een grote
tentoonstelling samengesteld wordt door een groot technologiebedrijf en kennisinstituut over scenario’s voor
de wereld van de 22ste eeuw, of workshops gehouden worden over persoonlijke waardes in tijden van ingrijpende systeemveranderingen. Voorbeeld van thema’s die op deze manier aangekaart kunnen worden zijn
bionics, transhumanisme, visionaire architectuur of mode. Leidend in de strategie hiervan is naast commercieel rendement een interessant inhoudelijke vraagstelling en de mogelijkheid van het ‘leren van elkaar’.
Optimaal bieden wij met deze strategie gedurende het jaar een spraakmakend en spannend aanvullend aanbod voor Eindhoven. Met een succesvolle introductie van het programma ‘guest at the Van Abbe’ doelen wij
ook op de vermenging van publiek en op verrassende ontdekkingen en verbindingen die het publiek met de
gasten in het museum kan maken.
De strategie voor de inzet van de oudbouw voor dusdanige doeleinden moet heel zorgvuldig vormgegeven
worden en vergt veel aandacht met betrekking tot acquisitie en opbouw van een netwerk, een duidelijke
communicatie en het ontwikkelen van een eigen identiteit voor het programma ‘guest at the Van Abbe’. Om
de integriteit van het Van Abbe niet in gevaar te brengen, zien we weinig ruimte om compromissen te sluiten
met betrekking tot de kwaliteit en de thematiek van presentaties die gerealiseerd worden door ‘gasten’. Het is
voor ons cruciaal dat het programma ‘guest at the Van Abbe’ direct duidelijk gepositioneerd wordt en het is
ons streven met de partners in de stad potenties en strategieën te bespreken, om dit bijzondere gebruik van
de oudbouw succesvol te introduceren. Het is ons streven is om eind 2013 het eerste project te kunnen presenteren. Wij zien een ontwikkelingsfase van enkele jaren wel als noodzakelijk, willen wij een kwalitatief hoogwaardig en voor het Van Abbe commercieel interessant programma introduceren.
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6.2.4.3 Commerciële bruiklenen
Niet-commerciële bruiklenen zijn een intrinsiek bestanddeel van het actief collectiebeleid dat wij voeren. Wij
willen dat zoveel mogelijk werken uit de Van Abbe-collectie gedurende het hele jaar wereldwijd te zien zijn
en werken daarvoor samen met vele grote musea en kunstinstellingen. Graag willen we ook kleinere en nietmuseale openbare instellingen de kans geven werken uit onze collectie te lenen. Het gaat met name om instellingen buiten West-Europa en Noord-Amerika. Voor hen is het bijzonder moeilijk werken uit verzamelingen in
West-Europa en Noord-Amerika in bruikleen te krijgen. De niet-commerciële bruikleen vormt een kleine kostendekkende entiteit in de exploitatie van het Van Abbemuseum en zal ook in de komende beleidsperiode weer
een belangrijke rol spelen in het activeren en toegankelijk maken van de Van Abbe collectie in de hele wereld.
Voor de beleidsperiode 2013-1017 zullen wij naast de niet-commerciële bruiklenen ook vierhonderd werken
(meestal tekeningen, gouaches, werken achter glas, sculpturen en kleinere installaties) activeren voor zogenaamde commerciële bruikleen. Dit zijn bruiklenen, die niet naar musea of andere kunstinstellingen gaan,
maar naar bedrijven, grote instituten of kennisinstellingen waar de werken semi-publiekelijk toegankelijk zijn.
Er is een uitgebreid concept ontworpen voor deze activiteit en het Van Abbe ontplooit deze bijzondere bruiklenen met een zakenpartner die een groot netwerk van bedrijfs- en kennisinstellingen heeft. Uiteraard worden
de werken alleen onder strenge condities uitgeleend en houden wij de mogelijkheid voor het terugvragen
van werken om deze in tentoonstellingen te tonen contractueel open. Deze activiteit heeft een zeer goede
potentie de exploitatie op termijn structureel mede te ontlasten en steunt tegelijkertijd onze visie van een
transparant en verspreid museum. Het is de bedoeling om met de bedrijven en kennisinstellingen met wie wij
werken, ook een aanvullende samenwerking te zoeken. Bijv. het organiseren van lezingen in de bedrijfsruimtes, het toegankelijk maken van werken voor het algemeen publiek op aanvraag, rondleidingen in het
museum voor medewerkers van het bedrijf, om maar enkele vertrekpunten te noemen. Commerciële bruiklenen zien wij als een ontwikkelings- en leertraject, dat in de eerste jaren nog investering in kennis en veel
afstemming zal vragen, aangezien het depot van het Van Abbemuseum niet geënt is op een dusdanig traject.
Vanaf het jaar 2014 zien wij degelijk kans winst te maken met deze nieuwe entiteit.
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6.2.5 Het duurzame museum – toekomst van het facilitair management
Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van het beleid van het Van Abbe. Het betekent tegemoet komen
aan de behoeften van toekomstige generaties hen geen behoeften te ontzeggen. Dit doen wij als Van Abbe
vanuit overtuiging in de samenwerking met de Gemeente en met andere partijen die naar de principes van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) willen handelen. Wij doelen in het algemeen op:
•
•
•
•

meer te doen met minder;
de omgeving minder te belasten;
een goede werkgever en
een maatschappelijke partner voor globale en lokale gemeenschappen te zijn.

Vanuit facilitair management zijn in samenwerking met de Gemeente Eindhoven reeds een aantal stappen ondernomen om MVO verder te laten integreren in de organisatie. In het kader van energiebesparing is al in de
loop van het jaar 2010 een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in de installaties en de besturing daarvan.
Dit heeft geresulteerd in een energiebesparing van 28% op gas- en 30% op elektragebruik. In 2010 zijn we ook
gestart met een interne workshop over het thema duurzaamheid en wat dat kan betekenen voor iedereen
in de organisatie en hoe er naar te handelen. In 2011 werden de volgende maatregelen t.a.v. duurzaamheid
genomen:
•
•
•
•
•
•
•

bij inkoop van goederen en diensten wordt rekening gehouden met een duurzame verwerving
afval wordt gescheiden en daar waar mogelijk gereduceerd
indien mogelijk hergebruik van tentoonstellingsmaterialen
het papierverbruik is aanzienlijk teruggedrongen o.a. door de aanschaf van nieuwe printers waar een
autorisatie per medewerker op is aangebracht
het personeelsbestand vormt een goede afspiegeling van de maatschappij en er wordt gebruik gemaakt
van een grote groep vrijwilligers
informatie- en overlegstructuren zijn ingevoerd
gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd
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MVO doelen 2013-2017
Het Van Abbemuseum wil de komende jaren een museum zijn dat ten opzichte van MVO een voortrekkersrol
neemt. Om dat te bereiken moeten wij op een aantal gebieden onze inzet verhogen en onze prestaties verbeteren: maatschappelijke betrokkenheid, milieu en management. De volgende doelen streven wij in ons handelen in de komende beleidsperiode na:
Maatschappelijke betrokkenheid
•
•
•

Verder uitbreiden van het aanbod van activiteiten voor achtergestelde groepen en blijven letten op de
samenstelling van het algehele team.
Samenwerkingsverbanden aangaan met in het MVO geëngageerde bedrijven, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties voor kruisbestuiving en versteviging in de maatschappij.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen opnemen in externe communicatie en op de website.

Milieu
•
•
•

Het duurzaam inkoopbeleid verder doorvoeren binnen alle afdelingen van het museum.
Energieverbruik verder terugdringen en CO2 uitstoot verminderen door o.a. toepassen van Led verlichting
en verder onderzoek naar natuurlijke bronnen van energieopwekking.
Reductie van grondstoffen als water en papier.

Management
• Duurzaamheid beter inbedden in de organisatie en onderdeel uit laten uitmaken van werkprocessen,
werkoverleg en museumactiviteiten.
• Een team binnen de organisatie verantwoordelijk maken voor het thema MVO.
• Naar aanleiding van de Quick scan een stappenplan opstellen en doelen meetbaar maken.
• Slim werken invoeren en gebruik maken van moderne ICT-oplossingen waardoor efficiënte voordelen zijn
te behalen.
• De horeca van het museum duurzamer maken door verantwoorde inkoop van o.a. (biologisch) voedsel en
lokale producten.
• Versteviging van reputatie: bij overheden, financiers, bezoekers, medewerkers en omwonenden. We zijn
als organisatie aantrekkelijker als we de klanten ‘een goed gevoel’ geven, een gevoel van zingeving.
• Betere aansluiting bij ‘stakeholders’: het opzetten van een beleid op het gebied van duurzaamheid opent
deuren naar nieuwe netwerken, naar organisaties die zich met hetzelfde thema bezighouden. Dat creëert
verbinding en die mogelijk weer tot nieuwe samenwerkingen leiden.
• Groter (kosten)bewustzijn bij publiek en medewerkers: mensen komen en werken graag in een ‘duurzame’
omgeving. En hoe meer ze daarbij betrokken worden, hoe groter de kans dat zij zich ook in hun privéomgeving meer bewust worden van duurzaamheid. En dat weer kunnen overbrengen aan hun kinderen en
familieleden.
De MVO doelen worden vanaf 2013 toegepast in alle deelplannen, zoals bijv. het Facilitaire plan, Collectieplan
2013-2014, het IT-beleidsplan en verankerd in de werkplannen voor de verantwoordelijke medewerkers.
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6.2.6 IT Ontwikkeling
Het Van Abbe is op dit moment bezig een gedetailleerd IT plan voor de volgende vijf jaren uit te werken. Het is
noodzakelijk dat de uitwerking van dit plan nauw gekoppeld wordt met de concrete planning voor presentatie en bemiddeling van de collectie in de nieuwbouw. Het Van Abbe is voor wat betreft kantoorautomatisering
volledig aangesloten op het gemeentelijk netwerk en blijft dat ook zolang het Van Abbe één van de vijfentwintig sectoren van de Gemeente Eindhoven is. Naast de gebruikelijke kantoorapplicaties kent het museum
specifieke museumapplicaties waarin o.a. de registratie van de eigen kunstcollectie, de bibliotheekcollectie,
de tentoonstellings-, kunstenaars-, museum- en beheersarchieven en de daarbij behorende ‘workflow’ is vastgelegd. De belangrijkste specifieke museumapplicaties zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Collectiedatabase – The Museum System (TMS)
Tentoonstelling- en beheersarchief en bibliotheekcollectie – VUBIS (i.s.m. TU/e)
Mediabank (i.s.m. Gemeente ontwikkeld) - Mediafiler
Relatiebeheersysteem - SugarCRM
Museum website – Typo3
Reserveringssysteem – RMS
Websites en blogs

Voor wat betreft de doorontwikkeling van de bovenstaande museumapplicaties staan de komende 5 jaren
in het teken van duurzaam digitaliseren, het beter stroomlijnen van de werkprocessen en betere ontsluiting,
waarbij we streven naar een integrale benadering van de specifieke museumapplicaties. In de afgelopen jaren hebben we al een goede basis gelegd voor een digitale ontsluiting via de website van de kunstcollectie,
het tentoonstellingsarchief en de bibliotheekcollectie via de website. In 2011 is de basis voor de digitale opslag
van beeldmateriaal in eigen huis gerealiseerd door de implementatie van de Mediabank. Met behulp van de
Mediabank kunnen we beschikbaar beeldmateriaal op een relatief eenvoudige manier ontsluiten voor in- en
extern gebruik. Het wordt een omvangrijk traject om het beeldmateriaal te categoriseren en duurzaam op te
slaan. Er is een behoorlijke investering nodig om de digitaliseringslag te kunnen maken door het inhuren van
specifieke kennis en mankracht en het kunnen voorzien in technische oplossingen (o.a. het opschonen en scannen van archieven en het overzetten naar de Mediabank), waarvoor aparte planningen gemaakt worden.
Het huidige relatiebeheersysteem ACT wordt momenteel vervangen door SugarCRM (ontwikkeld op een
opensource basis). De webapplicatie voldoet aan de moderne eisen van een relatiebeheersysteem en wordt
in een vervolgproject gekoppeld aan de website voor het eenvoudig kunnen aan- en afmelden voor en het
versturen van nieuwsbrieven en E-invites.
Er wordt een onderzoek gestart naar mogelijk samenvoegen van TMS en VUBIS t.b.v. betere integratie van
werkprocessen) en ontsluiting.
RMS en het kassasysteem worden mogelijk vervangen door één systeem: Recreatex (in gebruik bij Gemeente
Eindhoven) waardoor betere integratie mogelijk is van verhuur, reserveringen en facturering.
Naast de doorontwikkeling van de website en blogs worden bij de concrete doorontwikkeling van presentatie
en bemiddeling, met een bijzonder oog op nieuwe inrichting van de nieuwbouw en het introduceren van
verhaallijnen, nieuwe manieren gezocht ten behoeve van kennisdeling én vergaring (bijvoorbeeld door
digitale tagging), ondermeer in de vorm van touchscreen applicaties. Momenteel wordt al onderzoek gedaan
naar een pilot-app voor iOS.
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7. Het vijfjarenplan: financiële en organisatorische kaders 2013 - 2017
Het voorgestelde plan voorziet in vergaande aanpassingen in uitgangspunten en werkmethodes, zowel inhoudelijk als zakelijk. Ieder werkgebied van het museum zal actief betrokken zijn bij de verdere doorontwikkeling van het museum. Belangrijk is daarbij dat we vanuit de identiteit en mogelijkheden van het Van Abbe als
culturele topinstelling een duurzaam ontwikkelingstraject opstellen waarin gewerkt wordt aan verzelfstandiging en een nieuwe vorm van financiering en dat niet alleen in termen van bezuinigen wordt gedacht. Om de
voorgestelde artistieke strategieën en bijhorende ondernemerschap succesvol te ontplooien, is het noodzakelijk een vast stramien af te spreken, waarin het museum flexibel kan handelen. Een beleidsplan voor de duur
van 5 jaar met daaraan gekoppelde financiële toezeggingen geven ruimte voor eigen handelen.
Als sector van de Gemeente Eindhoven is het Van Abbemuseum gehouden een bijdrage te leveren aan de
bezuinigingsopdrachten die er spelen en actief deel te nemen aan de organisatieveranderingen die voortkomen uit de Route 2014. De opdracht die er voor de Gemeente Eindhoven ligt, is een besparing op personeel
van 250 tot 300 FTE tot 2014. Een zware taak, gezien het feit dat het natuurlijke verloop in 2014 niet meer dan
een kwart van dit aantal zal zijn, dat er werkgarantie is gegeven voor medewerkers en dat - wil je als organisatie ook doorontwikkelen - je ook jong talent moet kunnen binnenhalen. Route 2014 vraagt creativiteit en
flexibiliteit van alle sectoren van de Gemeente Eindhoven.
Samen met het verantwoordelijke lid van de directieraad, de gemeentesecretaris en de sector Control en in
nauwe afstemming met de wethouder is er binnen het Route 2014 traject een oplossing voor een actieve bijdrage van het Van Abbemuseum uitgewerkt, die aansluit bij het in dit plan voorgestelde beleid en de mogelijkheden het culturele ondernemerschap van het Van Abbemuseum door te ontwikkelen en het museum als
agentschap voor kunst in te zetten.
Met een team van 36,8 FTE en een groot aantal eenmansafdelingen is het Van Abbemuseum een kwetsbare
organisatie. Het wegvallen van een medewerker betekent in de meeste gevallen dan ook dat de taak niet
langer kan worden uitgevoerd. Een verdere bezuiniging van FTE lijkt - ook gezien de potentie die nodig is om
het ondernemerschap door te ontwikkelen - geen efficiënte methode om aan de bezuinigingsopdracht te
voldoen.
Een alternatieve oplossing, om een gelijkwaardige bijdrage te leveren binnen Route 2014, ziet het museum in
het afspreken van een vijfjarenplan, waarbij het museum in totaal €853.000 extra bezuinigt, verdeeld over
de duur van totaal vijf jaar en waarbij de Gemeente het museum toestaat de bezuiniging flexibel in te vullen.
In dit vijfjarenplan werkt het museum gefaseerd naar een bezuiniging van 10% op het door het museum beïnvloedbare gedeelte van het exploitatiebudget (prijspeil 2012).
Omdat bepaalde trajecten zoals commerciële bruikleen en verhuur van delen van de oudbouw nog opgestart moeten worden, en investeringen vooruitlopen op de baten, zal de eerste twee jaren nog niet de volledige 10% haalbaar zijn. Maar door het vooraf vaststellen van het totale bezuinigingsbedrag en de ruimte te
bieden aan het museum om dit zelf gedurende deze vijf jaren in te vullen, verwacht het museum dit te kunnen
realiseren door een combinatie van strikte sturing op verlaging van de bedrijfsvoeringlasten en ontwikkeling
van de genoemde nieuwe verdienmodellen.
Het plan stelt het museum in staat, zich in de volgende jaren te concentreren op de opbouw van de ‘agentschap’-functie en daagt directie en medewerkers uit creatieve oplossingen te vinden voor het invullen van de
bezuiniging.
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7.1 Financiële uitgangspunten
Het museum werkt toe naar een bezuiniging van 10% op jaarbasis, gebaseerd op het door het museum beïnvloedbare gedeelte van het exploitatiebudget (prijspeil 2012). Zoals getoond in onderstaand rekenmodel leidt
dit tot een totale besparing van € 2.146.000 over de periode van vijf jaren . De besparing wordt gerealiseerd
door een combinatie van bezuiniging en het genereren van extra opbrengsten. Voor de Gemeente betekent
dit een extra in te boeken bezuiniging van € 853.000 Euro. In de begrotingssystematiek van de Gemeente
wordt de extra bezuiniging conform onderstaand model per jaar ingeboekt, rekening houdend met het reeds
door het museum op te vangen tekort op huur van depotruimte. Het museum heeft pas aan het eind van de
periode van vijf jaar de verplichting om volledig aan de totale bezuinigingsopdracht voldaan te hebben en
heeft de ruimte om hier op jaarbasis van af te mogen wijken. Eventuele overschotten of tekorten per jaar ultimo worden gedurende de periode van vijf jaar geëgaliseerd via een Algemene Reserve van de Gemeente,
die aan het einde van deze periode op nul zal uitkomen. De Reserve Aankoop Kunstvoorwerpen en Tentoonstellingen van het museum kunnen niet ingezet worden om deze mogelijke fluctuaties op te vangen. Beide
reserves worden gevoed door subsidie en sponsorgelden en verantwoording aan sponsoren en subsidieverstrekkers vereist een strikte scheiding tussen aankoop- en tentoonstellingsgelden enerzijds en de exploitatie
van het museum anderzijds.
PRIJSPEIL 2012

2013
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TOTAAL 2013-2017

275.000

275.000

340.000

340.000

340.000

1.570.000
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130.000
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376.000

383.000
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462.000

470.000

2.146.000
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183.000
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Voorgestelde besparing
Uitgroei naar 10% tov
prijspeil 2012
Jaarlijks begrotingstekort
bezoekersinkomsten

95.000

Totaal te behalen besparing

Besparing op kosten
Besparing op
kapitaalslasten

237.000

GROEI NETTO-OPBRENGSTEN
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75.000
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35.000
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215.000

Restaurant

38.000

2.000
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10.000
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Verhuur

45.000

25.000

40.000

45.000

50.000

60.000

220.000

20.000

25.000

25.000

30.000

35.000

135.000

Commerciële bruikleen

Advies/Co-produceren
Egalisatie
Totaal besparing
Reeds geboekte
bezuiniging vanaf 2011
Jaarlijks begrotingstekort
bezoekersinkomsten
Extra bezuiniging
Totaal te behalen besparing

350.000

23.500

-42.500

-6.000

39.000

-14.000

0

376.000

383.000

455.000

462.000

470.000

2.146.000

175.000

175.000

175.000

96.000

96.000

717.000

101.000

108.000

115.000

122.000

130.000

576.000

100.000

100.000

165.000

244.000

244.000

853.000

376.000

383.000

455.000

462.000

470.000

2.146.000

Zoals in hoofdpunt ‘6.2.2 Ontwikkeling fondsenwerving en sponsoring’ toegelicht, is er vanaf 2013 ook met een groot
risico rekening te houden inzake op de financiering van tentoonstellingen en aankopen door nationale fondsen.
Naast de uitbouw van het culturele ondernemerschap om de financieringslast van de Gemeente Eindhoven aan het
Van Abbemuseum te versoepelen is een bijkomende opdracht het compenseren van wegvallende overheidsgelden
voor de subsidiëring voor de Van Abbe-programmering. Er bestaat een afbreukrisico op het vlak van fondsenwerving
voor programma en aankopen van minimaal €300.000 per jaar.
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7.2 Organisatiestructuur, personeel- en teamontwikkeling
Het museum heeft in 2007 een ingrijpende reorganisatie doorlopen. Er werd een meerjarig traject ingezet om
van een autocratisch aangestuurde instelling tot een moderne organisatie te komen. Behalve dat er een omvattend organisatieontwikkelingstraject is uitgevoerd om een middenmanagement te ontwikkelen en nieuwe
afdelings- en teamhoofden te coachen, is er ook pas vijf jaar geleden een zelfstandige marketingafdeling geïntroduceerd in het museum. Naast de interne reorganisatie werd het Van Abbemuseum in 2007 ook in het omvattende functiewaarderingstraject van de Gemeente meegenomen. Iedere functie werd opnieuw beschreven en opnieuw gewaardeerd. Na veel jaren van ontwikkeling, onrust en aanpassing is het Van Abbemuseum
van vandaag een organisatie met een zeer goed ontwikkeld middenmanagement en met een uitgebalanceerde verdeling en communicatie tussen artistiek-inhoudelijke medewerkers en het zakelijk-organisatorische
team.
Het team is internationaal en het aantal gastconservatoren is uitgebreid om te kunnen werken met internationale
gasten. Wat vijf jaar geleden voor het core-team van het museum nog een uitdaging was, is vandaag gewoon. Snelle wisseling van talen in vergadering, Engelse notulen, meertalig schrijven en communiceren is vanzelfsprekend geworden in het Van Abbemuseum. Het museum kent geen managementteam maar werkt met
zogenoemde tactische en strategische overleggen, om flexibel mensen die nodig zijn voor besluiten en uitvoering te laten afstemmen en uitwisselen. Dit is een zeer dynamische manier van werken, die altijd ook weer
nieuwe mensen de kans geeft belangrijke inbreng te hebben of zich met hun kennis te profileren.
Kwetsbare organisatie
Met 36,8 FTE is het Van Abbemuseum een kleine organisatie. De lijnen zijn direct, maar de organisatie is
kwetsbaar, omdat er veel cruciale functies of zelfs afdelingen met één persoon bezet zijn waar er geen
vervanging voor is. Zo zijn bijv. de posities van registrator, controller, medewerker educatie, hoofd collectie,
systeemadministrator, reserveringsmedewerker (om slechts enkelen te noemen) soloposities. Bij ziekte of uitval
van de medewerker ontstaat onmiddellijk een groot gat in het prestatievermogen van het Van Abbemuseum.
Een vermindering van de personeelskosten van 10% zoals door de commissie Van Abbemuseum voorgesteld is
niet gebaseerd op onderzoek over taken en functies in het museum, maar op een aanname die gemaakt is op
basis van de totale personeelskosten. 10% te besparen op personeelskosten zou betekenen dat er 5 tot 6
mensen hun baan verliezen. Aangezien er niet bespaard kan worden op beveiliging, en de kassa (wordt nu al
grotendeels aangevuld door vrijwilligers) zouden éénmansafdelingen komen te vervallen. Bijv. Educatie,
Marketing, Registrator etc. De teams depot en techniek zijn kleinste teams van ambtenaren met veel parttimers
– ook hier is het afbreukrisico hoog. Het Van Abbemuseum is een hedendaags kunstmuseum. Het maken van
tentoonstellingen en presentaties is een intrinsiek onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Dus zijn de kosten en
de personeelinzet hiervoor hoger als voor een museum, met een statische presentatie. Wil men in de toekomst
een meer flexibele organisatie, dan zijn deze overwegingen mee te nemen in een gedegen onderzoek in
verband met de verzelfstandiging van het museum. Conclusie: 10% besparing leidt tot grote schade in het
functioneren van het museum en maakt de opbouw van een gevarieerde culturele ondernemerschap zoals in
dit beleidsplan voorgesteld onmogelijk. Afdelingen als Behoud & Beheer, Marketing, Registrator”, Facility
Management” moeten juist extra inzet tonen, om een gevarieerd cultureel ondernemerschap te waarborgen.

Werken met vrijwilligers
Het museum werkt sinds 2004 met een grote groep vrijwilligers. Bijna 100 mensen verbinden zich met passie en
overtuiging aan het museum en zijn een onmisbare schakel in het Van Abbe-systeem. Vrijwilligers zijn ambassadeurs, gastheren en vrouwen voor het publiek en nemen daarbij nog een belangrijke beveiligingstaak op zich.
In 2004 om bezuinigingsredenen aan het beveiligingsteam toegevoegd, zou het Van Abbemuseum vandaag
niet meer zonder vrijwilligers kunnen functioneren. Ook voor de beleidsperiode 2013-2017 zullen zij een belangrijke groep medewerkers zijn, die wij koesteren en met wie wij blijven ontwikkelen.
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Agentschap vraagt op den duur een andere organisatiestructuur
De bestaande organisatiestructuur is open, helder en sterk genoeg om de veranderingen beschreven in dit
plan in het begin van de ontwikkeling te kunnen steunen. De open communicatie, de directe lijnen en vlakke
hiërarchie maken het mogelijk vanuit het bestaande organigram te vertrekken. Echter, er zijn voor de nieuwe
uitdagingen ook nieuwe talenten nodig. Tot nu waren wij een organisatie waarbij het zakelijke gedeelte voornamelijk de artistieke doelen steunde en wiens hoofdopdracht het was naast het faciliteren van het huis, het
produceren van de projecten en tentoonstellingen, financiering te vinden voor tentoonstellingen, projecten
en aankopen.
In de toekomst zullen wij ons veel meer moeten richten op het exploiteren van onze kennis en collectie. Dat
vergt een andere houding vanuit het bestaande team, en vraagt duidelijke afspraken over verwachtingen en
doelen. Maar nog meer vraagt het om een succesvolle uitbouw van de commerciële tak van het Van Abbemuseum. Kort gezegd, business development / strategische ontwikkeling wordt een taak die anders verankerd
moet worden in de organisatie. Wij moeten leren integraal te denken door dwarsverbanden te leggen tussen
onze artistieke visie en doelen en wat wij zakelijk moeten bereiken. Alleen als wij strategische ontwikkeling in
het centrum van onze organisatie zetten, slagen wij erin het Van Abbemuseum als een agentschap te positioneren, dat vanuit haar kerncompetenties een eigen artistiek en zakelijk aanbod kan formuleren voor kunst en
samenleving.
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Van onze bestaande organisatiestructuur:

Directeur

Financiële administratie

Directieondersteuning

Zakelijk Adjunct Directeur

Hoofd

Hoofd Marketing, Bemid-

Hoofd Facilitair
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Management
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Gastcurator

Curator
tentoonstellingen

Hoofd
collectie/
Curator
collectie

Hoofd
research/
curator

Marketing, Communica-

Technische Dienst

tie & Persvoorlichting
Bemiddeling & Publieke

Behoud en Beheer

Bibliotheek

Programmering

gastvrouwen als vrijwilligers en wisseldienst

Beveiliging & Kassa

Museumshop

en Archief
Registrator

Rondleiders, cicerone

Verhuur en Reserveringen

Assistente

Systeem- en

Tentoonstellingen

administrator

Assistente
Collectie

zullen wij in de toekomst ontwikkelen naar:

Directeur
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Informatievoorziening

Directie-ondersteuning,

en ICT

en controlling

Presentaties

Curatoren

Onderzoek, Strategie

Marketing,

& Producties

& Programmering

& Ontwikkeling

Bemiddeling,

Bedrijfsvoering
& Facilitair

Publieke

Management

Programmering
Technische Dienst

Collectie en tijdelijke

Artistiek Onderzoek

tentoonstellingen
Behoud en Beheer

en projecten
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Huisvestiging

Communicatie, Pers
Business Development

Beveiliging
Educatie

Registrator

Publicaties
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Public Programming

Assistentie
tentoonstellingen en
collectie

Winkel
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Gastheren/vrouwen
(vrijwilligers)
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Geleidelijk proces om tot een nieuwe organisatiestructuur te komen
Dit zal een proces zijn, dat wij geleidelijk doorlopen en pas eind 2013 zijn wij van plan, de organisatiestructuur ook daadwerkelijk aan te passen. Wij zullen duidelijke doelen formuleren en een stappenplan opstellen
over wat nodig is om tot een nieuwe organisatiestructuur te komen. Ook is het nodig de implementatie af te
stemmen op mogelijke stappen voor een verzelfstandiging. Wij beschikken in principe over een slagkrachtige
organisatie, die de stappen die genomen moeten worden om het beleidsplan 2013-2017 in werking te zetten,
aan kan. Met de komst van het nieuwe hoofd MBF (Marketing, Bemiddeling en Fondsenwerving) zijn alle posities in de organisatie bezet en kan het museum op volle kracht vormgeven aan de meta- en subdoelstellingen,
die op basis van dit beleidsstuk geformuleerd moeten worden. De positie van hoofd MBF was door een vacaturestop van de Gemeente 1,5 jaar niet bezet, en dit heeft de organisatie op het vlak van Marketing en Fondsenwerving duidelijk verzwakt.
Wij zullen ook in de toekomst verder volgens het principe van een matrixorganisatie werken. Grote projecten worden afdelingsoverkoepelend door een projectleider aangestuurd en door de lijnorganisatie ondersteund. Ook al is het bij een zo kleine organisatie als het museum een uitdaging om zuiver afdelingsoverkoepelend te werken, het heeft zich als beste methode bewezen om succesvol grote projecten te realiseren.

7.3 Volgende stappen
Het Van Abbemuseum staat voor een langdurig verandertraject, dat grote inspanning, veel flexibiliteit en
creativiteit van alle berokkenen gaat vragen. Een geplande verzelfstandiging vergt een degelijk onderzoek
naar kosten, organisatiebehoeftes, en het ontrafelen van de verbindingen tussen Gemeente en de sector Van
Abbemuseum. Alleen als er met tijd en aandacht nauwkeurig naar gekeken wordt kan er aan een gezonde
basis voor een zelfstandig museum gebouwd worden. Parallel aan de verzelfstandiging willen wij de structurele samenwerking met een partnerinstituut onderzoeken en vormgeven. In dit kader worden taken en structuren onderzocht op hun cooperatiewaarde. Wat kunnen wij samen met een partner doen en hoe kan het
onze organisatie ontlasten en verder brengen, financieel, personeel of structureel. Optimaal worden deze
vragen samen gesteld met vragen over organisatiebehoeftes als verzelfstandiging. Last but not least gaan wij
nieuw cultureel ondernemerschap ontplooien, wat grote concentratie en inzet van de organisatie vraagt.
Concrete stappen nog voor inzet van het nieuwe beleidsplan in 2013 zijn:
•
•
•
•
•

Benadering bureaus ten behoefte van de begleiding van een het verzelfstandigingstraject;
Opbouw stappenplan verzelfstandiging;
Strategiegesprekken met coöperatiepartners MuHKA en SALT – definiëren van gemeenschappelijke werkterreinen, synergie-behoeftes;
Opzetten van stappenplan strategische cooperatie met partnerinstituut;
Maken van uitvoeringsplannen en doorzetten van acquisitie en gesprekken ter ontplooiing van de winstgevende entiteiten zoals advieswerkzaamheden, co-producties, verhuur en commerciële bruiklenen.

Eindhoven, april 2012
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