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Voorwoord
Geachte leden van de gemeenteraad,
Met veel genoegen bieden wij u hierbij het advies aan over de mogelijkheden voor
cultureel ondernemerschap van het Van Abbemuseum.
Om maar met de deur in huis te vallen: deze vraag kan niet beantwoord worden
zonder daarbij de missie en de opdracht van het museum voorop te stellen. Immers
de belangstelling van het publiek en daardoor de exploitatie wordt voor het grootste
deel bepaald door wat er te zien, te genieten of te leren is of – meer in de termen van
vandaag de dag - te beleven valt. Daarover valt, zoals ook de bedoeling is, te twisten
zoals ook over smaak en kraak. Maar alles begint met het toetsen van het beleid en de
afgesproken uitgangspunten.
Nu doet zich in Eindhoven het wonderlijke feit voor, dat het museum in een spraakmakend deel van de wereld van de beeldende kunst grote waardering en reputatie
geniet, een waardering die zich uitbetaalt in nationale en internationale erkenning,
maar die zich niet vertaalt in de ten doel gestelde betalende bezoekersaantallen.
Een “beleid” dat overigens door het gemeentebestuur al jaren wordt geaccepteerd of
wellicht zelfs gestimuleerd onder het motto: radicaliteit mag wat kosten.
Hoe dan ook, het museum heeft een consistent beleid gevoerd conform de afspraken
en heeft zijn ambitie om voor zijn baanbrekende aanpak erkenning te krijgen waar
gemaakt. Niettemin zijn wij van mening dat, ook bij de huidige koers, een betere
exploitatie zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant mogelijk is, dat kansen gemist
worden en dat het museum meer aansluiting dient te vinden met andere initiatieven
in Eindhoven. In het advies gaan wij daar uitvoerig op in, met de nodige aandacht
voor de door velen geuite typering dat het museum “met de rug naar de stad” zou
staan en de – ongevraagde – aanbeveling het museum te verzelfstandigen.
Tenslotte hebben wij het op prijs gesteld dat wij het verzoek van de gemeenteraad
nooit als een bezuinigingsopdracht of een “anti-museum operatie“ hebben ervaren.
En helemaal tenslotte hopen wij dat onze bevindingen een prominente rol mogen
spelen in het nieuwe museum-beleidsplan waarmee, naar wij begrijpen, het college
en de directie druk doende zijn.
De commissie,
Hans van Beers
Edzo Doeve
Björn Oddens
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1.

Inleiding

1.1 De opdracht
Aan de commissie is de navolgende opdracht verstrekt (11R4650):
Verken de kansrijkheid van cultureel ondernemerschap en de bedrijfsvoering van het
Van Abbemuseum en breng daarover advies uit. In dit advies wordt uitgegaan van
kansrijkheid van cultureel ondernemerschap op basis van het aanwezige potentieel.
Hierbij valt te denken aan het gebouw en de collectie. In ieder geval moet in het advies aandacht besteed worden aan:
de inkomsten van het Van Abbe;
- aantal bezoekers / entreebaten / horeca / kiosk;
- fondsen nationaal en internationaal;
- bedrijvenbinding en sponsoring;
- verhuur van delen van het museum;
- overige potentiële inkomstenbronnen.
de uitgaven van het Van Abbe;
- effectieve en efficiënte inzet van middelen;
- bedrijfsvoering en kostenstructuur.
weging van de inkomsten en uitgaven en realisering van cultureel
ondernemerschap naar de toekomst.

1.2 De werkwijze
De commissie heeft beleidsnotities en financiële documenten van het Van Abbemuseum gelezen. Ook zijn eerdere raadsvoorstellen over het Van Abbemuseum, documentatie over andere musea en gegevens van de Nederlandse Museumvereniging
bestudeerd.
Vervolgens heeft de commissie diverse gesprekken gevoerd. Uiteraard met de museumdirectie zelf en de wethouder Cultuur, maar ook met tal van sleutelfiguren uit
Eindhoven van binnen en buiten de culturele wereld. Ook zijn er (soms telefonische)
contacten geweest met (inter)nationale kenners van de museumwereld.
In bijlage A is een overzicht van de gesprekspartners opgenomen.
Bovenstaande heeft naar de mening van de commissie tot voldoende informatie geleid om dit advies op te stellen. U treft het hieronder aan in hoofdstuk 2. Hierbij wordt
ingegaan op uw laatste vraag: “de weging van de inkomsten en uitgaven en realisering van cultureel ondernemerschap naar de toekomst”. In de opdracht wordt uitgegaan van bestendiging van de huidige koers van het museum en de mogelijkheden
Advies commissie Van Abbemuseum									7

voor cultureel ondernemerschap daar binnen. Alhoewel niet expliciet in de opdracht
opgenomen, permitteren wij ons de vrijheid om u ook enkele noties mee te geven
over de koers van het museum. Ook ontkomen wij er niet aan om enkele opmerkingen te maken over een mogelijke verzelfstandiging van het museum.
In hoofdstuk 3 vindt u een toelichting die een aantal thema’s nader uitdiept.
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2.

Adviezen en overwegingen

2.1 Adviezen uitgaande van de huidige visie en artistieke koers
Binnen de huidige visie en artistieke koers van het Van Abbemuseum liggen er mogelijkheden om de inkomsten te verhogen en de uitgaven te beperken; beide onderdelen van meer cultureel ondernemerschap.
De sterke kanten van het Van Abbemuseum zijn:
o
Eigen unieke positionering in het Nederlandse en internationale museumlandschap;
o
De collectie die over bijna tachtig jaar een beeld geeft van wat toen
en nu hedendaags is;
o
Internationale reputatie en netwerk;
o
Hoog bezoekersrapportcijfer en lange verblijftijd;
o
Het Van Abbemuseum genereert veel externe middelen.
De kansen lijken te liggen in een verduidelijking van de kernwaarden met een beter
bezoekersonthaal, een hechtere band met de stad, een meer prominente rol van de
collectie, meer betalende bezoekers en mogelijkheden voor verbetering van de exploitatie.
1. Kernwaarden ‘radicalisme’ en ‘gastvrijheid’ verduidelijken
De kernwaarden ‘radicalisme’ en ‘gastvrijheid’ roepen uiteenlopende reacties op. De
uitleg die de verschillende partijen aan ‘radicalisme’ geven is divers. Het is belangrijk
om een beter gevoel te krijgen bij het begrip; de uitleg moet eenduidig en betekenisvol zijn. De kernwaarde ‘gastvrijheid’ in de betekenis van bezoekersonthaal in de
meest brede betekenis van het woord komt onvoldoende tot zijn recht. Het Van Abbemuseum wil de bezoeker uitdagen en tot denken zetten, maar de informatievoorziening in het museum oogt karig. Het museum toont, maar het verhaal of de gedachte erbij wil nog wel eens ontbreken. Dit is vooral opvallend omdat het museum een
(be)lerend karakter ambieert. Het Van Abbemuseum schiet hier in zijn eigen ambitie
tekort. Een herijking is op zijn plaats.
2. Verhouding tot de stad Eindhoven verbeteren
Het museum staat “met de rug naar de stad”. Internationaal krijgt het museum veel
erkenning, maar de stad ziet daar weinig van terug. Het is belangrijk dat het museum
beter duidelijk maakt wat het voor de stad betekent. Succes over de grens moet ook
in de stad ervaren worden als zodanig. Kennis, technologie en design bieden mogelijkheden voor nieuwe aandachtspunten in het beleid van het museum, die aansluiten op de hedendaagse stadscultuur. Het museum zou zijn verbondenheid met de
actuele culturele ontwikkelingen verbeeld in bijvoorbeeld urban culture in zijn activiAdvies commissie Van Abbemuseum									9

teiten tot uitdrukking kunnen brengen. Te denken valt daarbij aan coalities met o.a.
het Designhuis, Eindhoven365, MU, cultuur op StrijpS, het nieuwe en het traditioneel
fameuze Philips Natlab, de Design Academy en Brainport. Het museum verdient
daarbij actieve en stimulerende steun van de gemeente, immers eenrichtingsverkeer
leidt niet automatisch tot resultaat.
3. Collectie prominenter tonen
Een prominentere rol van de collectie is op zijn plaats. Het is in de ogen van velen niet
goed te begrijpen waarom geen verbinding mogelijk is tussen herijking van de geschiedenis (vanuit het perspectief van vandaag) en de collectie van belangrijke kunstwerken die gisteren verzameld werden. Waar de artistieke koers van het museum
het brein is, is de collectie van waardevolle kunstwerken het hart. De collectie dient
uitgangspunt te zijn om mensen tot bezoek te verleiden. Ook heeft het museum
topwerken in het gemeentehuis, Muziekgebouw en op andere locaties hangen, die óf
niet toegankelijk zijn voor het publiek óf geen Van Abbemuseum signatuur hebben.
“Van Van Abbe voor U” maakt de collectie buiten het gebouw meer onderdeel van het
museum.
4. Exploitatie verbeteren en verhelderen
In de exploitatie acht de commissie de volgende verbeteringen mogelijk:
a. Een groeistrategie die tot meer – betalende – bezoekers leidt.
b. 8.000 vol betalende en 36.000 deels betalende bezoekers op een totaal van 96.500
bezoekers noopt tot actie om gratis bezoek om te zetten in betalend bezoek.
Zeker gezien het profiel van een belangrijk deel van de bezoekers: boven de 50,
goed opgeleid, uit de regio. De toegangsprijs is vergelijkbaar met andere musea
en kan de toegangsdrempel niet zijn.
c. Het personeelsaantal oogt hoog. De personeelslasten vormen de grootste post op
de begroting. Reductie en flexibilisering kunnen worden nagestreefd.
d. De inkomsten door verhuur stijgen. Deze trend moet op gepaste wijze worden
voortgezet. Wel stelt de commissie hierbij de vraag of de optie om de oudbouw
groot commercieel te verhuren structureel meer inkomsten brengt in een stad die
aan commerciële toonmogelijkheden (Beursgebouw, Strijp) geen gebrek heeft.
Daarnaast bestaat het gevaar van niet bij het museumbeleid passende activiteiten.
Voor de exploitatie kan de gemeente er ook voor kiezen om het museum een taakstellende begroting voor de periode 2013-2016 te laten opstellen met een geleidelijke daling in de bijdrage van de gemeente. Het is dan aan de directie om keuzes te
maken. De commissie geeft de overweging mee om als stimulans te onderhandelen
over het vrijvallende budget om dit – tenminste voor een deel – te kunnen besteden
aan activiteiten en collectioneren.
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De commissie merkt overigens over de exploitatie nog op dat het moeilijk is gebleken een helder inzicht in de financiën te krijgen, met name ten aanzien van de huisvestingslasten (al is duidelijk geworden dat de gemeente huisvestingskosten aan
het museum doorbelast), de overige doorbelastingen voor indirecte kosten van de
gemeente naar het museum, de jaarlijks op voorhand bekende tekorten in bezoekersinkomsten en de gerealiseerde bezuinigingen. De commissie adviseert dan ook dringend aan uw raad hierin meer helderheid te (laten) scheppen.

2.2 Overwegingen bij een nieuwe visie en artistieke koers
In onze gesprekken zijn verschillende alternatieven voor de artistieke koers geopperd:
1. Meer focus op de collectie met aanvullende activiteiten
Een onderscheidende positionering in het Nederlandse en internationale museumlandschap moet worden behouden om van onderscheidende waarde te zijn. Door
de de huidige collectie zal dit deels altijd vervuld worden. Een andere koers zou kunnen zijn de collectie meer aandacht te geven dan de door het museum zo belangrijk
geachte context. Een andere accentuering dus.
2. Hart van de stad voor vernieuwing
Design, technologie en innovatie zijn de kernwaarden van de stad. Ook loopt de stad
voorop in urban culture. In een nieuwe koers zou hier een prominente aansluiting
moeten worden gezocht. In de dynamiek van de stad zou het Van Abbemusuem het
hart voor vernieuwing en levendigheid kunnen zijn in het culturele veld van Eindhoven. De internationale contacten bieden dan een grote meerwaarde.
3. Kunsthal
Het museum is ontworpen als een klassiek ‘kijk-museum’ om ‘in stilte’ van beeldende
kunst te genieten. Het gebouw leent zich niet direct voor een Kunsthal. Dat zou je
meer verwachten in de grote fabriekshallen op Strijp. Een Kunsthal beschikt in beginsel niet over een eigen collectie, maar een andere koers zou zich kunnen richten op
een Kunsthalachtig-concept – het tonen van kunstwerken uit andere collecties – met
behoud van en een prominente plaats voor de eigen collectie. De mogelijkheden en
gevolgen voor het huidige gebouw dienen hierbij inzichtelijk te worden.
4. Blockbusters
Het programmeren en produceren van blockbusters oogt meestal spectaculair wat
betreft bezoekersaantallen, publiciteit en artistiek succes, maar het financieel-zakelijk
resultaat is meestal zwaar teleurstellend. Afgezien van de moeite topwerken van elders te lenen, maken de hoge kosten van gespecialiseerd vervoer, bewaking en
verzekering een blockbusters tentoonstelling tot een riskante onderneming.
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De commissie geeft als overwegingen over deze opties mee dat de huidige radicale koers
tot op heden van het museum is gevraagd en geaccepteerd. Voorts moet bedacht worden dat elk museum voor hedendaagse beeldende kunst beperkte bezoekersaantallen
heeft. Deze alternatieven zullen niet leiden tot spectaculair groter zakelijk succes.

2.3 Cultureel ondernemerschap in relatie tot gemeentelijke dienst
In de aan ons verstrekte opdracht is expliciet vermeld dat een mogelijke verzelfstandiging geen onderdeel uitmaakt van de opdracht. Echter wij ontkomen er niet aan om
hier kort wat over “mee te geven”.
Cultureel ondernemerschap gedijt niet vanzelfsprekend bij een gemeentelijke dienst.
Sterker nog, uit een aantal gesprekken blijkt dat het zijn van een gemeentelijke dienst
belemmerend zou kunnen werken bij het cultureel ondernemen. De flexibiliteit van
de organisatie en de inzet van personeel is in de huidige organisatievorm beperkt.
Een onderzoek naar verzelfstandiging is dan ook zeker aan te bevelen. Hierbij wil de
commissie de vraag meegeven of een directeur die primair het artistieke beleid van
het museum bepaalt daarnaast verantwoordelijk kan zijn voor het zakelijke beleid. Of
is het meer adequaat om een algemeen directeur te hebben die verantwoordelijk is
voor de verbindingen naar de stad, de bedrijfsvoering, de zakelijke contacten en gang
van zaken? Met daarnaast een artistiek leider/hoofdcurator die verantwoordelijk is
voor het artistieke beleid en die daarmee het boegbeeld van het museum is? Vrijwel
uitsluitend in de beeldende kunstbedrijvigheid koestert men de huidige rolverdeling.
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3. Toelichting
3.1. Missie – visie – kernwaarden

Sinds de stichting van het Van Abbemuseum in 1936, is het Van Abbe een museum
voor hedendaagse beeldende kunst geweest. Hoewel het na bijna 80 jaar een historische collectie van beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw heeft verzameld, gaat
van oudsher veel aandacht van de directie uit naar de kunst van vandaag.
Het beleidsplan Missie, Visie en Beleid 2007 – 2010 stelt:
Missie
• Binnen vier jaar internationaal bekend te staan als het meest radicale, innovatieve en
experimentele Nederlandse museum voor moderne en hedendaagse kunst.
Visie
• Het museum wil de belangrijkste instelling zijn waar radicale en experimentele benaderingen worden ontwikkeld op internationaal niveau
• Het museum wil zijn aandacht richten op de behoeftes en ambities van de inwoners
van Eindhoven en de regio om op die manier een reputatie van grote gastvrijheid op
te bouwen.
Kernwaarden
• Radicalisme
• Diversiteit
• Gastvrijheid
• Kennisuitwisseling
• Efficiënte bedrijfsvoering
Beleid is consistent
Het beleid van het Van Abbemuseum is consistent en Eindhoven heeft gekregen wat
verwacht en gevraagd werd. Internationaal gezien is de reputatie van het Van Abbemuseum uniek.
Kernwaarde ‘radicalisme’
De kernwaarde ‘radicalisme’ betekent in de zin van de directie: het herschrijven van de
geschiedenis vanuit het perspectief van vandaag – begane paden niet direct accepteren, maar voortdurend ter discussie stellen. Aan dit radicalisme wordt door het museum een expliciet politieke lading gegeven. Uit de gevoerde gesprekken is gebleken
dat de term ‘radicalisme’ op verschillende manieren wordt uitgelegd en regelmatig
negatief wordt geassocieerd dan wel als onduidelijk getypeerd.
De keuze voor een museum van hedendaagse beeldende kunst en een ‘radicaal’ artistieke koers heeft voor- en nadelen. Het Van Abbemuseum heeft hiermee een eigen
plek in het Nederlandse en internationale museumlandschap verworven.
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Hoewel niet gelegen in de Randstad is het geen “provinciaal” maar landelijk en internationaal bekend museum. Het Van Abbe is door zijn koers een interessante deelnemer in ten minste drie internationale netwerken van musea voor hedendaagse beeldende kunst. Hoe dan ook, in het nieuwe beleidsplan zou de onduidelijkheid over
het veelvuldig gebruikte begrip ‘radicaal’ van elke onduidelijkheid ontdaan moeten
worden. Op zichzelf staand is het namelijk betekenisloos.
Kernwaarde ‘gastvrijheid’
In de kernwaarde ‘gastvrijheid’ dient besloten te liggen dat iedere bezoeker zich welkom voelt. Die bezoeker moet echter over een drempel stappen om zich de kunst
eigen te maken. Het Van Abbe komt de bezoeker onvoldoende tegemoet. Uit de
gesprekken is gebleken, dat de directie een verhaal bij elke tentoonstelling heeft. Informatie hierover in het museum is echter karig of zelfs afwezig – het Van Abbe heeft
een voorkeur voor ‘minimalistische’ bij- en opschriften en zet in het gebouw nauwelijks nieuwe media in. In deze is het Van Abbe niet toonaangevend. Er is in aanleg wel
een bereidheid iets extra’s te doen – de Cicerones (gastvrouwen die uitleg geven) zijn
een mooi voorbeeld – maar de argeloze bezoeker wordt snel afgeschrikt, terwijl juist
de bevlogenheid van de directie gericht is op het bereiken van een breed publiek.
Door consequenter om te gaan met communicatie voor een breder publiek, door te
vertellen en achtergronden te schetsen, zonder ‘belerend’ te worden, moet de kernwaarde ‘gastvrijheid’ veel beter tot zijn recht kunnen komen. De wil om radicale en
experimentele benaderingen te ontwikkelen en perspectieven voortdurend te herijken, vraagt extra inspanning van het museum om publiek naar binnen te verleiden,
het door het getoonde te navigeren en het te helpen het verhaal achter het getoonde
te beleven.

3.2 Relatie met de stad
Topinstituut
Het Van Abbemuseum is één van de weinige internationale topinstituten van Eindhoven. Cultuur op topniveau is van grote waarde voor het vestigingsklimaat en de uitstraling van de stad. Diverse gesprekspartners hebben dit onderstreept. Het museum
kan net als de Technische Universiteit, de Internationale School, de Design Academy
of Philips Research mede bepalend zijn bij overwegingen van een bedrijf of instelling
om zich in de regio Eindhoven te vestigen.
“Met de rug naar de stad”
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat zowel in de culturele wereld als daarbuiten het
Van Abbemuseum wordt ervaren als een instituut “dat met de rug naar de stad” staat:
een eigen weliswaar gerespecteerde koers vaart die echter onvoldoende of niet verbindt met de context van de stad. Weliswaar zijn er samenwerkingen met o.a. het
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Muziekgebouw, Maxima Medisch Centrum, Glow, Piet Hein Eek. Het museum zelf
ervaart het als pijnlijk dat deze verbindingen kennelijk niet over het voetlicht komen.
Daarnaast is een project als “Woensel-West” een initiatief waarvan het museum steeds
melding maakt en ook wel media aandacht krijgt, maar dat in de stad toch niet gezien
wordt als museale activiteit.
Relatie met Eindhoven365 en Brainport
Eindhoven365 concentreert zich op kennis – technologie – design. Brainport wil
van de regio Eindhoven een toptechnologische broedplaats voor innovatie maken,
waarin bedrijven, kennis- en researchinstellingen de technologie van morgen maken
die bijdraagt aan een veilige, groene en zorgzame samenleving en aan een duurzame
economische ontwikkeling. Het Van Abbemuseum kan een rol spelen bij deze gedachtevorming. Deze bijdrage van het museum zal anders zijn, niet economisch maar
cultureel en vooral gericht op de voorhoede en kan daarmee de ambities van
Eindhoven365 en Brainport, maar vooral de sterke kenmerken van het nieuwe Eindhoven complementeren.
Van het museum mag verwacht worden dat het veel meer dan nu de samenwerking
zoekt met Eindhoven365 en Brainport. Het is echter te eenvoudig om alleen naar
het Van Abbe te wijzen. De stad en met name de gemeente heeft weinig gedaan om
partijen bij elkaar te brengen en te zorgen dat er een gemeenschappelijke taal wordt
gesproken. Van Brainport en Eindhoven365 mag ook verwacht worden dat zij zich
verdiepen in het Van Abbe, wat zij het Van Abbe zouden kunnen bieden en hoe zij
van het Van Abbe kunnen profiteren.
Relatie met de Design Academy en Designhuis
Een specifiek thema is de relatie met de Design Academy Eindhoven (DAE). Het ligt
voor de hand dat er een intensieve samenwerking zou zijn. Die valt erg tegen. Aangedrongen zou moeten worden dat de gemeente, het Van Abbemuseum en de DAE
plannen ontwikkelen voor een intensievere samenwerking. Zowel het Van Abbe als
de DAE zeggen duidelijk behoefte te hebben aan zo’n samenwerking. Er liggen mogelijkheden om onderwijs, onderzoek, kunst en cultuur met elkaar te verbinden. Het
Designhuis als onderdeel van het Van Abbe zou zonder meer extra kansen bieden.
Een doorstart is te onderzoeken.
Internationaal netwerk
Het Van Abbemuseum is internationaal actief. Het participeert in internationale netwerken van middelgrote musea, ontvangt als kennisinstituut studenten en professionals uit de internationale kunstwereld, doceert in Londen, Hildesheim, Milaan, is
gastcurator in het buitenland en exposeert werken uit de Van Abbe collectie in Istanbul, Barcelona, Bordeaux en Antwerpen. Het museum moet deze activiteiten niet als
enig doel beschouwen, maar ook als middel om de reputatie van de stad te versterAdvies commissie Van Abbemuseum									17

ken en interessante activiteiten en mensen naar Eindhoven te halen. Exposeren van
een deel van de Van Abbe collectie in Barcelona is op zichzelf van weinig betekenis
voor de stad – de waarde voor de stad is dat dit ertoe leidt dat het Van Abbemuseum
werken van het Museu d’Art Contemporani de Barcelona in Eindhoven kan laten zien.
Het museum kan beter communiceren hoe de internationale activiteiten zich vertalen
naar contacten, tentoonstellingen en onderzoek in Eindhoven, een artists-in-residence
programma in de stad, een visie voor wat deze activiteiten voor Eindhoven betekenen. Dit gebeurt onvoldoende op basis van zichtbare wederkerigheid.
Visie op de waarde van het Van Abbemuseum voor de stad
Het is belangrijk dat er een visie van het museum komt op de waarde van het Van
Abbemuseum voor de stad Eindhoven: wat brengt het museum de stad? Verwacht
mag worden dat het met Eindhoven365 en Brainport overeenstemming bereikt welke
bijdrage het Van Abbemuseum kan leveren. Hoe kan het van Abbemuseum naast het
specifieke hedendaagse beeldende kunstbeleid een eigen antwoord geven op de
kernthema’s kennis, toptechnologie en design? De internationale activiteiten dienen
als middel voor de stad en niet als doel op zichzelf te staan. Dialogen met de raad, de
stad, sponsors en culturele aanbieders zijn nodig om de unieke functie van het Van
Abbemuseum voor Eindhoven meer te verankeren. Eens te meer als de directie stelt
een “verspreid en transparant museum” te willen zijn.

3.3 Doelgroepen en bezoekersaantallen
Een belangrijke succesindicator voor de gemeente Eindhoven is het aantal bezoekers, terwijl het Van Abbemuseum zelf meer geïnteresseerd is in de kwaliteit en de
verblijfsduur van de bezoekers. Waar men ook vanuit wenst te gaan, allereerst is het
nodig de publieksdoelstellingen zowel kwalitatief als in streefgetallen, in tegenstelling tot de huidige stand van zaken, duidelijk en voorzien van ambities te formuleren
en waar te maken.
Bezoekersaantallen
De bezoekersaantallen van het Van Abbemuseum (tabel 1) zijn gebaseerd op de kassaregistratie – bezoekers aan Van Abbe evenementen buiten het gebouw worden niet
gerapporteerd. De prestatieafspraken 2010 met de gemeente over bezoekersaantallen zijn:
• Aantal bezoekers: 72.500 kassaregistratie, 7.500 bezoekers door extra evenementen
(buiten de deuren van het museum);
• Minimum aantal leerlingen basisonderwijs en voortgezet onderwijs: 7.500;
• 400 rondleidingen, 50 gratis rondleidingen, 300 minirondleidingen;
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• 20 cursussen en themabijeenkomsten;
• 50 keer Kinderkunstclub;
• Iedere donderdagavond gratis toegang (vanaf medio 2011 veranderd in 1 x per maand).
Tabel 1. Bezoekersaantallen Van Abbemuseum 2008 – 2011
2008
2009
Vol betalend
12.889
9.752
Museumjaarkaart
21.215
21.501
Bezoekers met korting
22.256
24.938
Gratis bezoekers
23.697
23.740
TOTAAL
80.056
79.931

2010
8.576
21.184
21.990
70.011
121.761

2011
8.161
18.128
18.294
52.000
96.583

De prestatieafspraak om ten minste 72.500 bezoekers per jaar te hebben is in 20082011 steeds gehaald. In 2010 en 2011 nam het Van Abbemuseum deel aan het lichtfestival GLOW. Dit leverde 33.500 en 19.500 extra bezoekers aan het museum op.
Het valt op dat het aantal vol betalende bezoekers met de helft is afgenomen sinds
2008. Dat jaar hebben Becoming Dutch en Heartland veel betalende bezoekers opgeleverd. De bezoekersgroei sinds 2008 is volledig toe te schrijven aan gratis bezoek.
Dit komt door de avondopenstelling, museumnacht, Hallo Cultuur, GLOW, openingen,
bibliotheekbezoekers en bezoekers van het auditorium.
Bezoekersprofielen
Het Van Abbemuseum meet de bezoekersprofielen en -ervaringen door jaarlijkse
deelname aan de MuseumMonitor van TNS NIPO. Hierin worden vragenlijsten van Van
Abbe bezoekers geanalyseerd en vergeleken met het vorige jaar evenals met andere
deelnemende musea voor beeldende kunst. De laatste gegevens zijn van 2010. De
categorie beeldende kunst omvatte naast het Van Abbemuseum het Bonnefanten
Museum Maastricht, Centraal Museum Utrecht, De Buitenplaats Eelde, Museum voor
Moderne Kunst Arnhem, Rijksmuseum Twente en Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
(tabel 2).
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Tabel 2. Kengetallen MuseumMonitor 2010
Van Abbemuseum
% bezoekers ouder dan 50 jaar
Herkomst bezoekers
- eigen provincie
- andere provincie
- buitenland
Herkomstadres bezoekers
- thuisadres
- vakantieadres
- ander adres
% HBO of WO opgeleid
% Herhaalbezoek
Reden bezoek:
- museum als geheel
- speciale tentoonstelling
- speciale activiteit
- museum-winkel/-café
Algehele waardering (rapportcijfer)
Gemiddelde verblijfstijd

63%

Musea Beeldende
Kunst
66%

38%
52%
11%

30%
62%
8%

75%
15%
10%
76%
53%

64%
28%
8%
75%
49%

78%
19%
3%
1%
7,7
127 minuten

71%
27%
2%
1%
7,5
111 minuten

		
Hieruit blijkt dat net als bij elk ander museum voor beeldende kunst de traditionele
bezoeker als volgt wordt gekenmerkt: een hoog opgeleid, ouder publiek, dat het museum zeer positief waardeert.
Specifiek voor het Van Abbe zijn: (1) het lagere aantal bezoekers van buiten de provincie, (2) minder vakantiebezoekers en (3) de bezoeker komt voor het museum als
geheel. Het jaar 2008, met Becoming Dutch en Heartland, laat zien dat het mogelijk is
meer bezoekers te trekken met een succesvolle speciale tentoonstelling zonder daarbij te spreken over “blockbusters”.
Ontwikkeling van een doelgroepenbeleid en groeistrategie
De bezoekersaantallen van de laatste jaren geven aan dat het prestatie streefcijfer van
72.500 bezoekers achterhaald is. Om een realistisch streefcijfer te kunnen vaststellen,
is het noodzakelijk dat het museum een doelgroepenbeleid en groeistrategie ontwikkelt. De volgende overwegingen geven wij hierbij mee.
1.
Het museum heeft geen groeistrategie hoewel het - zij het wisselvallig groei vertoont.
2.
Er is geen helder geformuleerd doelgroepenbeleid
a.
De ‘natuurlijke’ doelgroep is de goed opgeleide in de regio wonende
		
kunstliefhebber tussen de 29 en 69 jaar. Het Van Abbemuseum heeft
		
geen beleid gericht op deze natuurlijke doelgroep en weet niet in hoe
		
verre deze nu al optimaal bereikt wordt. Als deze doelgroep ruimschoots
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3.
4.

5.

		
bereikt wordt zal het museum niet veel meer bezoekers trekken.
b.
De aspiratie doelgroepen in het beleid van het museum zijn: jongeren,
		
studenten, allochtonen, gezinnen en sociaal zwakkeren. Los van de vraag
		
in hoeverre het nodig is deze “politiek correcte” categorieën werkelijk te
		
bewegen om kennis te nemen of deel te laten nemen aan activiteiten
		
in het territoir van de voorhoede van de beeldende kunst, zullen specta		
culaire aantallen niet te verwachten zijn. Wat niet wegneemt dat het mu		
seum ook deze doelgroepen in het oog moet blijven houden.
c.
Er is beleid gericht op leerlingen van scholen voor lager en middelbaar
		
onderwijs. De programma’s van het Van Abbe voor scholen worden posi		
tief gewaardeerd.
De ligging in Eindhoven – geen toeristenstad – beperkt het bezoekerspotentieel. Onderzocht zou kunnen worden in hoeverre er mogelijkheden zijn om als
museum aan te sluiten bij de arrangementen van Eindhoven365.
Het Van Abbemuseum kan meer aansluiten op de vele festivals en evenementen als GLOW en Dutch Design Week. Het kan de uitdaging aangaan om de evenementenbezoekers overdag het Van Abbe binnen te halen. Niet als onderdeel
van het (gratis) festival, maar als dagbesteding.
Er is geen zicht op de activiteiten noch het bereik van het museum buiten de
deuren van het museumgebouw. In het kader van het “verspreide museum” zal
er overeenstemming moeten komen over wat men er mee beoogt en hoe het
museum bezoekers buiten de deuren telt en communiceert/registreert.

3.4 Collectie
Collectie is van grote waarde
Hoewel de collectie van het Van Abbemuseum zich beperkt leent voor overzichtstentoonstellingen, is deze collectie als geheel - en als beeld van wat tussen 1936 en nu
hedendaagse beeldende kunst was - van grote waarde. Ook al zitten er slechts drie
Picasso’s in, wat de directeuren van het Van Abbemuseum in de afgelopen decennia
hebben verzameld draagt ertoe bij dat het Van Abbemuseum een landelijk en internationaal bekend museum is.
Het museum heeft een collectieplan 2010 – 2012 waarin keuzes gemaakt worden
voor uitbreiding van de collectie in overeenstemming met de hedendaagse en ‘radicaal’ artistieke koers. De interessegebieden zijn: art & social change, art & economy/law,
art & identity/collectivity en art & context. Er is weinig overlap met interessegebieden
van andere Nederlandse musea. Dit versterkt de eigen positie van het Van Abbemuseum in Nederland.
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Tussen 1999 en 2008 kocht het museum voor € 5.386.219 nieuwe werken, waaraan de
Promotors (bedrijfssponsors) € 1.373.500 bijdroegen. Dit is een gemiddeld aankoopbudget van € 538.622 per jaar. De bijdrage van de Promotors voor nieuwe aankopen
in 2011 was € 234.600 en door crowdfunding werd € 30.153 opgehaald voor de aankoop van Wood Circle (1977) van Richard Long.
Gebruik van de collectie – meer prominent
Het Van Abbemuseum gebruikt zijn eigen collectie in de tentoonstellingen vaak
beperkt. Hiermee “verstopt” het in de ogen van velen de collectie. Het is de bezoeker
daarom niet duidelijk wat het Van Abbemuseum zelf in huis heeft. De directie vindt
dat een permanente tentoonstelling van de eigen collectie onmogelijk is in een modern radicaal experimenteel museum. Het is in de ogen van velen niet goed te begrijpen waarom geen verbinding mogelijk zou zijn tussen herijking van de geschiedenis
(vanuit het perspectief van vandaag) en de collectie van belangrijke kunstwerken
van gisteren. De collectie van het Van Abbemuseum biedt kansen – deze blijken in de
beleving van velen onvoldoende benut te worden.
Diezelfde collectie kan helpen bij de uitdaging waarvoor een ‘moeilijk’ museum zich
gesteld ziet: publiek binnen krijgen. Een culturele instelling verleidt de bezoeker en
neemt hem door fases van verwachting -> herkenning -> bevreemding en uitdaging
-> beleving, denken, emotie -> herinnering. De collectie van het Van Abbemuseum
kan worden ingezet in elke fase. De collectie maakt een museum voor hedendaagse
kunst toegankelijker en daarmee gastvrijer.
Het mag van de directie gevraagd worden in het nieuwe beleidsplan de collectie van
het Van Abbemuseum een meer prominente plaats te geven om de doelstellingen te
verwezenlijken. Nogmaals, waar de artistieke koers van het museum het brein is, is de
collectie van waardevolle kunstwerken het hart.
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3.5 Bedrijfsvoering
Kosten/batenrekening 2011
Tabel 3. Kosten/batenrekening Van Abbemuseum 2011 in euro’s.
Geboekt
lasten
Exploitatie algemeen
- Salariskosten
2.587.448
- Opleiding, Reiskosten
84.307
- Marketing, Voorlichting
306.138
- Huisvesting
845.004
- Automatisering
191.683
- Werkplaats, algemeen
145.604
- Bezoekersinkomsten
37.392
- Collectie
109.259
- Boekwinkel
68.690
- Bibliotheek
14.092
- Restaurant
- Verhuur
34.798
Exploitatie collectie, tentoonstellingen
- Aankoop collectie
648.873
- Tentoonstellingen
936.705
- Bijdrage Gemeente Reserve
421.185
Doorbelasting kosten Gemeente
125.000
TOTAAL
6.556.178

Geboekt
baten

Resultaat

0
4.507
69.485
0
0
0
276.186
32.383
121.690
8.000
40.462
103.037

-2.587.448
-79.800
-236.653
-845.004
-191.683
-145.604
238.794
-76.876
53.000
-6.092
40.462
68.239

811.903
612.860
0

163.030
-323.845
-421.185
-125.000
-4.475.665

2.080.513

De kosten voor de gemeente Eindhoven bedroegen € 4.475.665 in 2011.
Het museum en de gemeente gebruiken een begroting/resultaat rekening. Een aantal
zaken valt hierbij op:
1.
Jaarlijks blijkt er een tekort te zijn in de rekening ten opzichte van de begroting.
Gebleken is dat een oorzaak gelegen is in de jaarlijks te hoog geprognosticeerde bezoekersinkomsten. Het aantal bezoekers wordt gerealiseerd, maar
niet de inkomsten waarvoor dit in de boeken staat.
2.
Het is onduidelijk welke kosten (o.a. personeels- en huisvestingskosten) om
welke reden door de gemeente doorbelast worden:
a.
De gemeente belast alle kosten voor ‘grond en vastgoed’ van het museum
		
door aan het van Abbemuseum. Dit is een deel van de lasten ‘huisvesting’
		
in tabel 3. Het betreft kosten voor onderhoud, verzekering en belasting en
		
kapitaallasten. Dit is conform de systematiek die de gemeente hanteert
		
voor gemeentelijke panden die zij zelf exploiteert.
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De gebouwinvestering (€ 29.2M) voor de nieuwbouw is destijds in één
		
keer afgeschreven, wat toen gebruikelijk was en leidt niet tot structurele
		
lasten voor de exploitatie.
b.
De doorbelasting indirecte kosten gemeente is zeer variabel:
		
€ 558.000 in 2008, € 2.010.000 in 2009, € 128.000 in 2010 en € 125.000 in
		
2011. Het hoe en waarom van deze achteraf verrekening hebben wij niet
		
kunnen ontdekken, terwijl het zorgvuldigheid in de exploitatie bemoeilijkt.
3.
Het lijkt of er geen baten zijn geboekt voor de activiteiten die de museumstaf
voor andere musea en instituten onderneemt (bijvoorbeeld gastcuratorschappen en advieswerk). Deze baten zijn er wel degelijk en komen ten goede aan de
tentoonstellingsreserve. Het is transparanter deze baten onder salariskosten op
te nemen.
De commissie adviseert dringend aan de raad om hierin helderheid te (laten) scheppen.
Bezuiniging in 2012
In 2012 heeft het Van Abbemuseum een bezuiniging van € 175.000 opgenomen.
Daarvan wordt € 76.000 bezuinigd op het investeringskrediet en de rest is opgenomen in de exploitatie.
Netto inkomsten
In tabel 3 zijn de inkomsten door sponsoring, loterijen en fondsen opgenomen onder
baten collectie en tentoonstellingen. Tabel 4 geeft meer duidelijkheid, ook wat betreft
de inkomsten van bezoekers, verhuur, boekwinkel en restaurant voor de jaren 2008 –
2011.
Tabel 4. Belangrijkste netto inkomsten 2008 – 2011 in euro’s (2011 is een raming)
2008
2009
2010
Bezoekersinkomsten
201.785
209.563
229.884
Netto inkomsten verhuur
42.399
43.406
55.019
Netto inkomsten boekwinkel
53.305
69.439
60.807
Netto inkomsten restaurant
37.630
36.405
40.719
Incidentele subsidies en sponsoring
1.064.109
1.420.823
1.312.348
- Loterij, sponsoring, crowd funding
422.883
358.951
396.412
- Incidentele subsidies
541.235
1028.150
847.118
- Overig
81.991
33.722
68.818
TOTAAL
1.399.228
1.779.636
1.698.777

2011
238.500
68.200
62.100
38.000
996.526
586.911
300.335
109.280
1.403.326

Bezoekersinkomsten
De bezoekersinkomsten zijn laag en stijgen weinig. Dit wordt verklaard door de grote
aantallen gratis bezoekers. Een (politieke) vraag is of het Van Abbemuseum gratis
moet zijn: (1) het biedt waarde voor de bezoekers (zie: bezoekersprofiel); (2) de natuurlijke doelgroep als eerder geschetst kan zich veroorloven het museum
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(vol betalend voor € 9,00) te bezoeken; en (3) overal in de kunstbedrijvigheid betaalt
men entree.
Het Van Abbemuseum kan de elasticiteit van verhoging van de toegangsprijs onderzoeken. Het kan ook verkennen hoe het minder gratis en meer deels of vol betalende
bezoekers binnen het bestaande bezoekersaantal kan hebben. Men kan niet betogen
dat voor de podiumkunsten een gangbare en substantiële entreeprijs betaald moet
worden en voor een museum voor moderne kunst niet. Niettemin zelfs met verdubbeling van de bezoekersinkomsten zijn geen grote bedragen te verwachten.
Inkomsten uit de boekwinkel
Het museum vindt zelf dat de resultaten van de boekwinkel onvoldoende zijn. Te
hoge personeelskosten, uitval van het personeel, onvoldoende sturing op de exploitatie en de overgang naar een museumwinkel is niet gemaakt. Een plan om dit te
veranderen mag verwacht worden.
Inkomsten uit verhuur en restaurant
De commerciële verhuur kan verder stijgen. Er zijn nu 4 – 5 verhuurevenementen per
week. Hier kan het Van Abbemuseum op inspelen met een helder verhuur-exploitatieplan.
Het restaurant is voor de directie een zorgenkind: de keuken is niet geschikt voor een
volwaardig restaurant. Het moet ingezet worden wanneer delen van het museum
commercieel verhuurd worden en is dan niet of beperkt beschikbaar voor de museumbezoeker. Er zou ingezet moeten worden op een exploitatieverkenning waarbij de
opties voor het restaurant worden vergeleken en doorgerekend.
Financiële vooruitzichten
De financiële vooruitzichten voor de cultuursector zijn weinig rooskleurig. Er wordt
op dit moment op alle subsidieloketten een groter beroep gedaan door meer instellingen, waarbij de overheidsbezuinigingsvoorstellen een grote rol spelen. Privéfondsen groeien niet in dezelfde mate mee als dat publieke fondsen afnemen. Voor dit jaar
wordt een risico voorzien van € 400.000 op de post subsidies/sponsoring. Vanaf 2013
zal het effect echt duidelijk worden. Deze fondsen zijn met name van belang voor het
tentoonstellingsbudget. Als deze inkomsten wegvallen, is men uitsluitend aangewezen op het tentoonstellingsbudget van de gemeente.
Vergelijking van exploitatie met andere musea
Wij hebben getracht de exploitatie van het Van Abbemuseum te vergelijken met die
van de musea aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging (tabel 5). De vergelijking is wat geforceerd aangezien niet alle kosten en baten van het Van Abbemuseum in de categorieën van de Museumvereniging passen.
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Tabel 5. Exploitatie van Abbemuseum en de landelijke musea aangesloten bij de
Nederlandse Museumvereniging in percentages.
Van Abbe Landelijk
Van Abbe Landelijk
Inkomsten
Uitgaven
Bijdrage
74,8%
62,1% Personeel
46,0%
43,7%
Gemeente/Rijk
Fondsen
10,7%
8,5% Huisvesting
14,6%
19,8%
Entree
4,1%
13,4% Tentoonstellingen
27,4%
8,5%
Winkel
2,1%
3,8% Onderhoud,
3,8%
2,8%
verzekeringen
Sponsoren
6,4%
2,5% Inkoop artikelen
1,2%
2,5%
Horeca
0,7%
2,0% Inkoop horeca
0,0%
1,0%
Verhuur
1,2%
Afschrijving/rente
0,0%
5,2%
Totaal
100%
100% Overigen
7,4%
14,7%
Resultaat
-0,4%
1,8%
Totaal
100%
100%
Indicatieve vergelijking - allocatie van kosten en baten verschilt voor Van Abbe en Museumvereniging

Hierin valt op dat het Van Abbemuseum een hogere bijdrage van gemeente/rijk krijgt
dan andere instellingen, minder bezoekersinkomsten heeft, maar meer inkomsten uit
fondsen/sponsoring en veel meer uitgeeft aan tentoonstellingen (dit laatste is logisch
bij een beeldende kunstmuseum).
Eigen inkomenstennorm culturele instellingen
Als laatste kengetal is het mogelijk de exploitatie van het Van Abbemuseum te vergelijken met de eigen inkomenstennorm culturele instellingen. Deze stelt een minimumnorm van 17,5 procent - als percentage van de structurele overheidsbijdrage dat
instellingen minimaal aan eigen inkomsten verwerven, zoals publieksinkomsten of
sponsoring. Incidentele subsidies, zoals van cultuurfondsen, worden noch als structurele subsidie noch als eigen inkomsten geteld. Uitgaand van de daadwerkelijke bedragen (en niet de geforceerde percentages van tabel 5): eigen inkomsten van
€ 2.080.513 minus incidentele subsidies van € 300.335 (€ 1.780.178) als percentage
van gemeentelasten van € 4.475.665 = 39.8%. Het Van Abbemuseum is succesvol in
het verwerven van eigen inkomsten.

3.6 Scenario’s voor een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering
Tenslotte kan de vraag worden gesteld hoeveel minder het Van Abbemuseum de stad kost
wanneer het museum meer bezoekers trekt, meer betalende bezoekers heeft, de tarieven
verhoogt of een personeelslastenvermindering realiseert. Het één zal een groter effect hebben dan het ander. Om hierin inzicht te krijgen, hebben wij een aantal scenario’s doorgerekend
(Bijlage C). In Tabel 6 is een samenvatting van de meer realistische scenario’s opgenomen.
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Tabel 6 - Effect van verschillende scenario’s op lasten Van Abbemuseum voor de
gemeente Eindhoven
Scenario
Besparing gemeente
Meer bezoekers (20.000 meer)
€ 49.000
Meer betalende bezoekers (50% minder gratis bezoekers)
€ 119.000
Tariefsverhoging van € 2
€ 89.000
Personeelslasten reductie (10%)
€ 259.000
Meer bezoekers (20.000), meer betalend (50%) en tariefsverhoging (€ 2)
€ 355.000
Meer bezoekers (20.000), meer betalend (50%), tariefsverhoging (€ 2)
€ 614.000
en personeelslastenreductie (10%)

Niet verrassend laten de berekeningen zien dat een personeelslastenreductie de
grootste besparing oplevert. Het is opvallend dat het omzetten van gratis naar betalende bezoekers of een tariefsverhoging een veel groter effect hebben dan het trekken van meer bezoekers. De lastenreductie die voor de gemeente bereikt kan worden
door een combinatie van aanbevelingen uit dit rapport is aanzienlijk.
Uiteraard kan de gemeente er ook voor kiezen om het museum een taakstellende
begroting voor de periode 2013-2016 te laten opstellen met een geleidelijke daling
in de bijdrage van de gemeente. Het is dan aan de directie om keuzes te maken. De
commissie geeft de overweging mee om als stimulans te onderhandelen over het
vrijvallende budget om dit – tenminste voor een deel – te kunnen besteden aan activiteiten en collectioneren.
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Bijlage A
Overzicht gesprekspartners
Mw. R. Bosch, bestuurslid Vrienden van het Van Abbemuseum
Dhr. H. Driessen, directeur Museum De Pont
Mw. A. Eggenkamp, directeur Design Academy Eindhoven
Dhr. C. Esche, directeur Van Abbemuseum
Mw. U. Erbslöh, zakelijk adjunct directeur Van Abbemuseum
Dhr. T. van Gool, projectleider cultuur Strijp S
Dhr. G. Imanse, conservator/hoofd collecties Stedelijk Museum Amsterdam
Dhr. P. Kentie, directeur Eindhoven 365
Dhr. G. Pastoor, directeur Parktheater
Mw. M.A. Schreurs, wethouder van Innovatie, Cultuur en Openbare Ruimte
Mw. A. Spaninks, directeur Stichting MU (telefonisch)
Dhr. S. Steinmeijer, voorzitter Vrienden van het Van Abbemuseum
Dhr. W. Vringer, directeur Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven
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Huidig

Personeelslasten

Huidig

€ 119.400 € 156.519 € 193.638

50% meer

Huidig

€ 83.580 € 116.987 € 150.395

35% meer

49.492

77.455 € 107.151

24.746 €

20.000
meer

€ 47.760 €

- €

10.000
meer

20% meer

€

Huidig %
betalend:

De verhouding vol betalend,
museumjaarkaart en bezoekers
met korting is constant gehouden
binnen de categorie betalende
bezoekers

Huidig

Huidig

€ 230.758

€ 183.802

€ 136.846

€ 74.238

30.000
meer

€ 415.264

€ 375.732

€ 336.200

€ 283.491

10.000
meer

€ 452.383

€ 409.139

€ 365.895

€ 308.237

20.000
meer

€ 489.502

€ 442.547

€ 395.591

€ 332.983

30.000
meer

10% lager 10% lager 10% lager 10% lager

€ 378.145

€ 342.325

€ 306.505

€ 258.745

Huidig

Huidige toegangsprijzen

Bezoekers
aantal:

Bijlage C

Berekende scenario’s efficiëntere en effectievere
bedrijfsvoering
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€ 203.730 € 249.588 € 295.446

€ 252.900 € 303.853 € 354.807

Huidig

35% meer

50% meer

Personeelslasten

Huidig

€ 154.560 € 195.323 € 236.085

20% meer

Huidig

€ 89.000 € 122.969 € 156.938

20.000
meer

Huidig %
betalend:

10.000
meer

Huidig

De verhouding vol betalend,
museumjaarkaart en bezoekers
met korting is constant gehouden
binnen de categorie betalende
bezoekers

Bezoekers
aantal:

Huidig

€ 405.760

€ 341.304

€ 276.848

€ 190.907

30.000
meer

€ 562.598

€ 508.333

€ 454.067

€ 381.714

10.000
meer

€ 613.552

€ 554.191

€ 494.830

€ 415.683

20.000
meer

€ 664.505

€ 600.049

€ 535.593

€ 449.652

30.000
meer

10% lager 10% lager 10% lager 10% lager

€ 511.645

€ 462.475

€ 413.305

€ 258.745

Huidig

Voltarief en deeltarief € 2 hoger
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