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1 INLEIDING
IN HET CONCEPT BELEIDSPLAN 2018-2020
‘VAN ABBE, JUIST NU’ beschrijft het Van Abbemuseum
de hoofdlijnen van de uitgangspunten en kerngedachten,
die het in de komende drie jaren gaat realiseren. Het
beschrijft onder meer de voorgenomen inzet van zijn
artistieke kwaliteit en kracht, de verbinding met zijn divers
publiek, het perspectief van zijn onderzoek en archivering
en het belang van cultureel ondernemerschap.
Bij de behandeling van het Verzelfstandigingsdossier
(13 december 2016) is de Gemeenteraad bestuurlijk
toegezegd dat de stichting Cultuur Eindhoven en/of de
Cultuurraad* een inhoudelijk advies zal worden
gevraagd op het komend beleidsplan. De advisering is
door de stichting binnen de tranche van begin juni 2017
opgenomen. Vanuit de gemeente is hierover een formele
adviesaanvraag verstuurd (Zie 'Opdracht Gemeente
inzake het inhoudelijk advies van de Cultuurraad op het
concept Beleidsplan van het Van Abbemuseum').
Medio juli jl. ontving het Van Abbemuseum het advies van
de Commissie Integrale Afweging van de Cultuurraad
(verder: de Cultuurraad). Zie voor het advies van de
Cultuurraad: 'Cultuur Eindhoven, Advies Cultuurraad
concept beleidsplan 2018-2020 Van Abbemuseum'. Het
museum is de Cultuurraad erkentelijk voor de spiegel die
het museum wordt voorhouden. Haar advies belicht sterke
punten en wijst daarnaast op zaken die vragen kunnen
oproepen en extra toelichting behoeven.

De reflectie van het Van Abbemuseum op de kernpunten
van het advies is voor het grootste deel in deze notitie
verwerkt en slechts beperkt in het oorspronkelijke
concept beleidsplan. In het nu voorliggend beleidsplan
hebben voornamelijk correcties van kleine tekst- en
typefouten plaatsgevonden en een aanpassing van het
hoofdstuk Ondernemen. Daarmee is het beleidsplan dat
aan de gemeenteraad wordt voorgelegd nagenoeg
ongewijzigd in vergelijking met het concept dat de
Cultuurraad heeft ontvangen. Middels deze notitie kan
de gemeenteraad kennis nemen van de reflectie van het
Van Abbe op het advies en de vragen van de Cultuurraad.

Rondleiding voor blinden en slechtzienden.
Foto Marcel de Buck

advisering op het Beleidsplan ligt bij de Commissie
* De
Integrale Afweging van de Cultuurraad. In het advies van
Stichting Cultuur Eindhoven/de Cultuurraad wordt dan ook
steeds gesproken over ‘de Commissie’. In dit dossier is gekozen voor de benaming ‘de Cultuurraad’. Dit omdat deze benaming voor derden meer herkenbaar is en Stichting Cultuur
Eindhoven/de Cultuurraad eindverantwoordelijk is voor het
advies.
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2 REFLECTIE
VOORAF
HET ADVIES VAN DE COMMISSIE IS GEGROEPEERD
RONDOM EEN VIERTAL CRITERIA: ‘Artistieke kwaliteit’,
‘Publieksbereik’, ‘Meerwaarde voor de stad’ en ‘Ondernemerschap’. Het museum heeft bij zijn reflectie niet
gekozen voor deze indeling. Dit omdat het museum ziet
dat de Cultuurraad door het advies heen een aantal kern
vragen stelt op de volgende thema’s in zijn beleidsplan:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Deze notitie is gegroepeerd rondom de vragen op deze
items met als slot de categorie ‘Overig’ voor resterende
vragen. Hierna volgt steeds eerst een korte weergave
van bevindingen van de Cultuurraad en daarna de
reflectie van het Van Abbe.

Begroting en Cultureel Ondernemerschap
Tentoonstellen
Publieksbemiddeling
Special Guests
Overig

The Way Beyond Art. Foto Marcel de Buck
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2.1 BEGROTING EN CULTUREEL
ONDERNEMERSCHAP
DE CULTUURRAAD:
De Cultuurraad geeft aan het ondernemerschap slechts
beperkt te kunnen beoordelen, mede vanwege het ontbreken van een begroting. Ook leest ze slechts een
beperkte reflectie op de Verzelfstandiging.
REFLECTIE VAN ABBE:
Het museum snapt dat de Cultuurraad weinig reflectie
leest op een mogelijke verzelfstandiging van het museum.
Haar constatering dat ze het ondernemerschap beperkt
kan beoordelen, mede omdat ze een begroting mist,
klopt eveneens.
De Cultuurraad verwijst hierbij terecht naar de huidige
situatie: het museum is onderdeel van de gemeentelijke
organisatie. Binnen de gemeente wordt al een behoorlijk
lange tijd intensief gewerkt en met raadsleden gesproken
over de mogelijke verzelfstandiging van het Van Abbemuseum. De besluitvorming hierover ligt uiteindelijk bij
de gemeenteraad. In dit traject zijn ten behoeve van de
gemeenteraad vier scenario’s voor verzelfstandiging
uitgewerkt en uitvoerig gewogen op aspecten als meerkosten voor de gemeente Eindhoven, rechtpositie medewerkers, WIA- en WW-aansprakelijkheid en zijn cultureel
ondernemerschap. Ook het ‘niet verzelfstandigen’ is
steeds een optie geweest.
Het uitgebreid dossier over de mogelijke verzelfstandiging
heeft aldus een separaat traject doorlopen, waarin de
meerderheid van de fracties op 13 december 2016 het
standpunt heeft ingenomen 'nu niet voor verzelfstandiging
te zijn vanwege de hoge extra structurele kosten voor de
gemeente' en waardering heeft uitgesproken over het
gepresenteerde cultureel ondernemerschap.
In het concept beleidsplan dat aan de Cultuurraad is
voorgelegd, was al deze informatie tot een verkorte
versie teruggebracht. Gezien voorgaande is de informatie
over en de reflectie op de mogelijke verzelfstandiging niet
opnieuw opgenomen in het beleidsplan.
Feedback vanuit de sector Control -parallel aan het
adviseringstraject van de Cultuurraad- en het daarop
volgend advies van de Cultuurraad, hebben ondertussen
wel geleid tot een uitbreiding en actualisering van het
hoofdstuk 6 ‘Ondernemen’. Samen met Control is de
begroting van het museum in lijn gebracht met de
gemeentelijke begrotingssystematiek en is in het verlengde daarvan het cultureel ondernemerschap onderdeel geworden van dit hoofdstuk met een update van
de gegevens. Zo is het gewenste inzicht op deze thema’s
in één document bijeen gebracht getoond.

Deze informatie is in het aan de gemeenteraad voorgelegd
beleidsplan opgenomen, maar heeft de Cultuurraad
inderdaad niet (de begroting) of slechts via een bijlage
(Cultureel Ondernemerschap) kunnen meenemen in
haar advies.

2.2 TENTOONSTELLEN
DE COMMISSIE:
De Commissie spreekt haar vertrouwen uit in de artistieke
kwaliteit en het vakmanschap van het Van Abbemuseum.
Ten aanzien van de artistieke visie van het museum, de
thema’s de-kolonisatie en de-modernisatie, constateert
de Commissie dat deze het museum mogelijkheden
biedt om zowel tijdelijke tentoonstellingen als de vaste
collectie op een nieuwe manier te presenteren.
Hoe vertaalt het museum zijn visie, uitgangspunten en
engagement in concrete tentoonstellingen/kunstenaars
met een aansprekende vorm?
REFLECTIE VAN ABBE:
Het Van Abbemuseum is blij met de constatering van
de Commissie dat zij vertrouwen heeft in de artistieke
kwaliteit en het vakmanschap van het museum. Dit is een
uitspraak over de basis van zijn activiteiten.
Het museum snapt dat de Cultuurraad graag een meer
uitgebreide vertaalslag van zijn visie, uitgangspunten en
engagement in tentoonstellingen/kunstenaars met een
aansprekende vorm had gezien.
Inmiddels is de komende programmering alweer in een
verder gevorderd stadium. Zie onderstaand tentoon
stellingsprogramma waarin diverse tentoonstellingen
zijn opgenomen, zowel de tentoonstellingen voor een
breder publiek als de tentoonstellingen voor een
specifiek geïnteresseerd publiek.

The Way Beyond Art. Foto Marcel de Buck
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TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA
COLLECTIEGEBOUW
In het Collectiegebouw staat de eigen collectie centraal. Vanaf september
2017 zijn de volgende tentoonstellingen en projecten te zien:

BEGANE GROND
THE MAKING OF MODERN ART t/m 03.01.2021
Deze tentoonstelling integreert moderne meesterwerken uit de Van Abbe-
collectie, zoals Mondriaan, Picasso, Sol LeWitt, Kandinsky en Leger, in een
experimentele ‘making of’ van de klassieke canon van moderne kunst. De
tentoonstelling maakt ook duidelijk op welke manier moderne kunst onderdeel is van de bredere moderne wereld met haar technologische vooruitgang,
maar ook met haar koloniale kanten.

Zaaloverzicht The Making of Modern Art,
foto Peter Cox

1E VERDIEPING
WERKSALON t/m 03.01.2021
De Werksalon is een werk- en p
 resentatieruimte voor diverse geïnteresseerden
of aan het museum verbonden groepen uit Eindhoven. Met hen zoeken we
naar verbanden tussen verschillende maatschappelijke vraagstukken die
leven in de stad en de kunstwerken in de c
 ollectie. (Zie ook paragraaf 2.3
Publieksbemiddeling)
Werksalon, foto Marcel de Buck

2E VERDIEPING
THE WAY BEYOND ART t/m 03.01.2021
In een bijzonder vormgegeven setting vind je vooral uit het meer recente deel
van de collectie werken van onder meer Chto Delat, Corneille, Dan Flavin, Nilbar
Güres, Iris Kensmil, Anselm Kiefer, John Körmeling, Taus Makhacheva, Füsun
Onür, Dan Peterman, Thomas Schütte en Franz Erhard Walther. Aan de hand
van drie thema’s – Land, Thuis en Werk – tonen we kunstwerken die je laten
nadenken over de wereld waarin we leven.
De kunstwerken in de tentoonstelling stellen vragen aan de orde die voor
iedereen herkenbaar en belangrijk zijn. In wat voor land of maatschappij willen
we leven? Welke rol spelen vrijheid, identiteit en duurzaamheid in ons d
 enken
over de toekomst? In de tentoonstelling onderzoeken we hoe we het museum
en de kunstwerken kunnen gebruiken om deze vragen met elkaar te delen. De
experimentele vormgeving van de tentoonstelling doorbreekt het traditionele
model van de moderne witte kubus en opent op speelse wijze nieuwe mogelijkheden om kunst te ervaren. Regelmatig brengen we in de tentoonstelling
veranderingen aan, samen met bezoekers en groepen die vanuit een eigen
perspectief scherpte toevoegen aan de tentoongestelde thematiek.

Zaaloverzicht The Way Beyond Art,
foto Marcel de Buck
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PROJECTZAAL 2E VERDIEPING
Op de 2e verdieping bevindt zich ook een Projectzaal waar regelmatig
 isselende presentaties te zien, zoals:
w

BROOK ANDREW, AHY-KON-UH-KLAS-TIK 15.09 - 31.12.2017
Als Australische Kelt en Wiradjuri (Aboriginal Australiër) vermengt Brook
Andrew zijn archief, waarin de nadruk ligt op stereotype en koloniale weergaven
van de niet-Westerse gemeenschap, met de werken uit de collectie en het
archief van het Van Abbemuseum. Hij vraagt hiermee om een herziening van
onze verhouding tot de geschiedenis.

Kunstenaar Brook Andrew geeft
toelichting op Ahy-kon-uh-klas-tik,
foto Marcel de Buck

*

*

10 TOPSTUKKEN ON TOUR 06.01 - 28.01.2018
Voor Nederland verworven dankzij de BankGiro Loterij
Klinkende namen als Rembrandt, Appel, Steen, Monet en Picasso – uit de
collecties van het Kröller-Müller Museum, het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Mauritshuis – in één tentoonstelling. Dankzij de tour kunnen
musea als het Van Abbe werken tonen waarvoor het publiek normaal
gesproken verder moet reizen. In de tentoonstelling voegt het Van Abbe
museum zijn eigen perspectief op deze bijzondere aankopen toe. Zo worden
er –.in het kader van het Special Guests programma.– voelreplica’s van deze
10 werken gemaakt. Dit maakt de werken toegankelijk voor mensen met een
visuele beperking, maar het levert ook een extra dimensie voor de 'gewone'
bezoeker. Tevens wordt er archiefmateriaal toegevoegd van onze eigen
historie en ervaring met privé-mecenaat.

*

TONY CHAKAR 10.02 - 22.04.2018
Tony Chakar is een Libanese architect, kunstenaar en schrijver wiens oeuvre
literatuur, filosofie en theorie omvat. In de Projectzaal wordt het werk Of Other
Worlds that Are in this One getoond.

RADICALLY MINE! 26.04 - 10.06.2017

Enkele deelnemers aan Radically Mine!
2017. Foto Marcel de Buck

Talentvolle eindexamenleerlingen exposeren in het Van Abbe. Na acht succes
volle edities doen dit jaar maar liefst elf middelbare scholen - in totaal meer
dan 250 leerlingen - mee aan het project Radically Mine! Geïnspireerd op de
collectie van het Van Abbemuseum maken zij eigen kunstwerken. Een selectie
hiervan wordt tentoongesteld in het museum, op de tweede verdieping van het
collectiegebouw. Zo worden ze onderdeel van de collectiepresentatie en
maak je via deze b
 ijzondere vertalingen op een nieuwe manier kennis met
de collectie.

Werken uit de 10 topstukken on tour. Rembrandt Portret van een oude man, 1667,
* M
auritshuis, Den Haag / Claude Monet Molens bij Zaandam, 1871, Van Gogh
 useum, Amsterdam / Jan Havicksz. Steen Adolf en Catharina Croeser, bekend
M
als ‘De burgemeester van Delft en zijn dochter’, 1655. R
 ijksmuseum, Amsterdam
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OUDBOUW
Het originele gedeelte van het museum uit 1936 is de plek voor tijdelijke
tentoonstellingen. Voor 2017-2018 staan de volgende tentoonstellingen
gepland:

TRACES #1 BEYOND GENERATIONS 07.10 - 05.11.2017
Design Academy Eindhoven & Van Abbemuseum
Rondom de Dutch Design Week (21-29 oktober) organiseert het museum
samen met Design Academy Eindhoven een tentoonstelling. Beyond Generations
blikt terug op verschillende generaties docenten en studenten in 70 jaar
Design Academy en de discussies over de functies van design.
SAMENWERKING MET DESIGN ACADEMY EINDHOVEN T/M 2022:
Beyond Generations is de eerste tentoonstelling in een reeks van vijf met
als titel Traces. Hierin kijkt Design A
 cademy Eindhoven in aanloop naar haar
75-jarig jubileum in 2022 terug op de sporen die zij naliet in de samenleving.
Al deze tentoonstellingen vinden plaats in het Van Abbemuseum rondom
de periode van de Dutch Design Week.
Beyond Generations, foto Peter Cox

GLOW: STOP LICHT 11.11 - 19.11.2017
Tijdens het Eindhovense lichtkunstfestival GLOW presenteert het museum
de GLOW Special STOP LICHT. Voor deze tentoonstelling is een selectie
gemaakt van kunstwerken waarin het licht als bron van het zien centraal staat.
Dat kan op vele manieren: licht van een scherm of van een lampje, geprojecteerd licht of een lichtanimatie. Verschillende kunstenaars uit binnen- en
buitenland laten zien wat voor mogelijkheden licht biedt om er kunst mee
te maken. Tevens wordt er een zaal beschikbaar gesteld voor een winnaar
van de Foederer Talent Award.
SAMENWERKING MET GLOW T/M 2019:
Voor 2017 tot en met 2019 heeft tussen het Van Abbe en de organisatie van
GLOW afstemming plaatsgevonden over deelname van het museum aan dit
festival. In de oudbouw wordt gedurende GLOW rondom het jaarthema een
museale lichttentoonstelling samengesteld. Hierin staan steeds de werken
van (inter)nationale lichtkunstenaars centraal.
Pierre Huyghe & Phillipe Parreno, Skin of Light,
2001. Foto Peter Cox

RASHEED ARAEEN: EEN RETROSPECTIEF 02.12.2017 - 25.03.2018
Het eerste volledige retrospectief van de 60-jarige c
 arrière van Rasheed
Araeen (woonachtig in Londen, geboren in Karachi, Pakistan, 1935). Zijn
artistieke praktijk is van grote invloed geweest op generaties van kunstenaars,
schrijvers en denkers. In de tentoonstellingen komen zijn schilderijen, minimalistische sculpturen, land art, performances, fotografie en zijn werk als schrijver
en curator aan bod. Een terugkerend onderwerp in zijn werk is de achter
gestelde positie van de zwarte kunstenaar. Na het Van Abbemuseum reist
Rasheed Araeen: Een retrospectief door naar MAMCO in Genève, het B
 ALTIC
Centre for Contemporary Art in Gateshead en het G
 arage Centre for
Contemporary Art in Moskou.

Rasheed Araeen,
foto Socrates Mitsios
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TRADE MARKINGS - FRONTIER IMAGINARIES ED. Nº4
07.04 - 31.06.2018

Winnaars Dr. A.A. Heinekenprijs voor
de Kunst, 1988 t/m 2016

Kunstenaars onderzoeken wat het betekent het om ‘ergens’ vandaan te komen,
om ‘autochtoon’ te zijn. Het enorme globale bereik van de handelsrelaties van
Eindhoven en de geschiedenis van Eindhoven als een relatief jonge industriestad in de regio Brabant vormen de inspiratie voor deze tentoonstelling.
2016 Yvonne Dröge Wendel

2006 Job Koelewijn

1996 Karel Martens

2014 Wendelien van Oldenborgh

2004 Daan van Golden

1994 Matthijs Röling

2012 Peter Struycken

2002 Aernout Mik

1992 Carel Visser

2010 Mark Manders

2000 Guido Geelen

1990 Marrie Bot

2008 Barbara Visser

1998 Jan van de Pavert

1988 Toon Verhoef

HEINEKENPRIJS VOOR DE KUNST 14.07 – 30.09.2018
JUBILEUMTENTOONSTELLING
In 2018 bestaat de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst – de grootste prijs
binnen de beeldende kunst in Nederland – exact dertig jaar. In deze jubileumtentoonstelling is werk van alle 16 eerdere winnaars te zien; Yvonne Dröge
Wendel (2016), Wendelien van Oldenborgh (2014), Peter Struycken (2012),
Mark Manders (2010), Barbara Visser (2008), Job Koelewijn (2006), Daan
van Golden (2004), Aernout Mik (2002), Guido Geelen (2000), Jan van de
Pavert (1998), Karel Martens (1996), Matthijs Röling (1994), Carel Visser
(1992), Marrie Bot (1990) en Toon Verhoef (1988). Ook vindt er in de laatste
week van de tentoonstelling een symposium plaats over de ontwikkeling van
het mecenaat in de kunstsector.

KLEINERE TENTOONSTELLINGSRUIMTES
BIBLIOTHEEK VAN ABBEMUSEUM
In de bibliotheek van het museum zijn het hele jaar door kleine tentoonstellingen. De exposities tonen onder andere werken op papier, bijzondere
edities en kunstenaarsboeken. De bibliotheek werkt daarbij samen met
kunstenaars, verzamelaars en uitgevers.
HARTMUT ANDRYCZUK,
uit de LS Collectie
20.02 - 04.05.2018

SOLOTENTOONSTELLING
HANS STEVENS
04.09 - 16.11.2018

MAX ERNST DE 1000-JARIGE
ASTRONAUT,
uit de collectie Schmidt
15.05 - 31.07.2018

MER. STATION:
A NEW SPIRIT IN BOOKING
27.11.2018 - 08.02.2019

Peter Struycken, Zonder titel, 1966.
Collectie Van Abbemuseum,
foto Peter Cox

Tentoonstelling in bibliotheek,
foto Peter Cox
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HET OOG
Het Oog is een ovale patio in het museum, dat dient als een podium waar de
gekozen kunstenaar een half jaar aan het werk gaat. Het bijzondere is dat het
publiek het ontstaan van een kunstwerk kan volgen, of er in sommige gevallen
zelf aan kan deelnemen. Bezoekers kunnen in gesprek komen met de kunstenaar
en meer horen over de achterliggende motieven. De interactie tussen het
museum, de kunstenaar en het publiek is voor het Van Abbemuseum belangrijk; het gaat allang niet meer om het ‘passief’ kijken naar kunstobjecten. Het
museum is een levende instelling, gemaakt door en voor mensen.
Tot 7 januari 2018 is de muurschildering Echo Chamber van de uit Londen
afkomstige Navine G. Khan-Dossos te zien. In 2018 gaan de Belgische
kunstenaar Michèle Matyn en de Eindhovense kunstenaar Gam Bodenhausen
aan de slag.

THEODORA NIEMEIJER PRIJS
In samenwerking met Stichting
Niemeijer Fonds heeft het Van
Abbemuseum de Theodora N
 iemeijer
prijs, een stimuleringsprijs voor
beginnende, vrouwelijke beeldende
kunstenaars, ingesteld. Het is de
enige Nederlandse beeldende kunst
prijs speciaal voor vrouwelijke
kunstenaars. De prijs werd in 2012
geïntroduceerd omdat v rouwen
namelijk nog steeds sterk in de
minderheid zijn in tentoonstellingen
en museale collecties. In 2018 vindt
de vierde editie van deze prijs plaats
en wordt weer een oproep uitgedaan
voor projectvoorstellen. De winnaar
mag haar werk in 2019 daadwerkelijk
realiseren.

Het Oog: Roland Schimmel aan het werk.
Foto Perry van Duijnhoven

COLLECTIEGEBOUW

toren

2e verd.

3e

1e verd.

museumcafé

begane
grond
beneden verdieping / studio

OUDBOUW / bibliotheek

Het Oog
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2.3 PUBLIEKSBEMIDDELING

DE CULTUURRAAD:
De Cultuurraad ziet dat het Van Abbe, onder de noemer
Publieksbemiddeling, het publiek meer wil betrekken bij
zijn programma en graag een dialoog wil aangaan met
verschillende doelgroepen. ‘Verbinden’ is het centrale
thema. De Cultuurraad vindt dit een goed streven en is
positief over de in het concept Beleidsplan beschreven
uitgangspunten.
Wel zou ze graag meer concreet zien hoe het museum
een brug slaat tussen zijn complexe artistieke en geëngageerde visie enerzijds en de ambitie om een breed
publiek te bereiken en met hen in dialoog te komen
anderzijds. Hoe wil het museum het aantal bezoekers
toe laten nemen en toegankelijker zijn voor de diversiteit
aan doelgroepen, die ze wil bereiken?
REFLECTIE VAN ABBE:
De Cultuurraad stelt een aantal scherpe vragen. Het
museum gaat hier graag nader op in.
Voor het Van Abbe is de geconstateerde spanning tussen
enerzijds zijn ethische culturele missie en anderzijds zijn
doelstelling om er voor iedereen te zijn, een bekend thema.
Het snapt dat de Commissie graag zou willen zien hoe
dit de komende jaren wordt opgepakt.
Het Van Abbe is zich in de loop der jaren bewust
geworden van de urgentie en de noodzaak om methodes
te ontwikkelen, toegesneden op diverse publieks
segmenten. Het artistiek kader en de invulling van
publieksbereik zijn zo steeds meer in balans gekomen.
Het Van Abbemuseum beseft dat bovenstaande doorkijk
op het gebied van publieksbereik minder expliciet in zijn
Beleidsplan is verwoord. Hierna wordt een aantal concrete
voorbeelden uitgewerkt.

In de publieksbemiddeling staat de vertaling van het
artistieke beleid naar het bredere publiek via heldere
communicatie en toegankelijke bemiddeling (educatie)
centraal. Wij zijn ons ervan bewust dat hedendaagse
kunst soms als moeilijk en minder toegankelijk wordt
ervaren. Daarnaast heeft het Van Abbe ook nog eens een
culturele missie waarbij de rafelranden van de samen
leving opgezocht worden; met de keuze van onderwerpen
en kunstenaars begeven we ons vaak op onontgonnen
gebied. In onze tentoonstellingen komen onderwerpen
aan bod die vaak gevoelige (en daarom belangrijke)
vraagstukken aanstippen en daarom discussie oproepen.
Die discussie gaan wij graag aan, omdat we geloven dat
wij ‘de waarheid’ niet in pacht hebben. Juist door met
elkaar in gesprek te gaan, kan een museumbezoeker
zijn eigen beeld vormen, aanscherpen of misschien wel
compleet veranderen. Directeur Charles Esche vat het
samen in de uitspraak 'Imagine the world otherwise'.
Wij zijn ons er zeker van bewust dat niet iedereen deze
discussie wil voeren en dat niet iedereen deze discussie
op eenzelfde niveau wil voeren. Het museum wil graag
naar de stemmen luisteren van bezoekers die tot nu toe
minder werden gehoord. Het is onze bedoeling de
communicatie te structureren van laagdrempelig tot
en met verdiepend, zodat voor iedereen een ingang
wordt geboden.
Het museum is er ook voor de bezoeker die gewoon
‘mooie dingen’ wil komen bekijken, van de museum
architectuur wil genieten en lekkere koffie wil drinken.
Dit kan en mag zeker ook. In de informatie bij tentoonstellingen en in de teksten op onze website en folders
streven we ernaar om zo duidelijk en concreet mogelijk
zijn; in heldere taal. Voor de bezoeker die verdieping
zoekt, is er aanvullende informatie beschikbaar.

Rondleiding. Foto Bram Saeys

10

Daarnaast zijn onze gastheren en –vrouwen heel belangrijk; deze vrijwilligers zijn het ‘goud’ van het Van Abbe. Zij
zijn degene die op zaal in direct contact staan met de
bezoekers. Ze worden continu begeleid in de manier
waarop zij met de verschillende bezoekers in gesprek
kunnen gaan. Uitgangspunt hierbij zijn altijd de vragen
van de bezoekers zelf. Dagelijks is er een museumdocent
met een kunsthistorische achtergrond aanwezig. Samen
met de gastheren en -vrouwen vormen zij een waardevolle
brug tussen de vragen van de bezoekers en de verhalen
van het museum. Zij worden ook zeer gewaardeerd; via
reviews op Social Media en in het gastenboek worden de
gastvrijheid en de persoonlijke benadering vaak geroemd.
In de externe communicatie leggen we ook de brug naar
het brede publiek door het ‘menselijke karakter’ van het
museum te benadrukken. Na een uitgebreide merk- en
identiteitsanalyse door Eysink Smeets retail business
consultancy in 2015, kwam naar voren dat het Van Abbe
zich helderder moet positioneren als het museum van nu,
met de onderwerpen van nu. Een voortrekker, een labora
torium. Dit is mooi passend bij Eindhoven, dat al de voortrekker is op design en technologisch gebied. Een plek
van verwondering. Maar wel met een menselijk gezicht
en in de communicatie de bezoeker, de kunstenaar of
de gebruiker van het museum centraal stellen.
Voor de opening van onze nieuwe collectietentoon
stellingen in september 2017 hebben we dit in de uitingen
vertaald door verschillende Eindhovenaren – elk met een
band met het museum - te portretteren in het museum.
Daarmee willen we ook aangeven dat het hun collectie is,
de collectie van de stad Eindhoven en haar inwoners.

In het marketingbeleid van het museum kijken we naar
het artistieke programma en identificeren we steeds
beter welke tentoonstellingen en activiteiten een breed
publiek kunnen aanspreken en welke wat meer gericht
zijn op een niche, of een publiek van kunstkenners. De
inzet van middelen sluit daar vanzelfsprekend op aan.
Het publiek van kunstkenners kunnen we heel goed via
specialistische media of onze eigen netwerken bereiken.
We zetten meer middelen in voor tentoonstellingen en
projecten waarin we wel een breder publiek kunnen
bereiken. Dit kunnen grote solotentoonstellingen zijn,
zoals de overzichtstentoonstelling van Qiu Zhijie in 2017
waar veel mensen op af zijn gekomen, maar ook relatief
kleine projecten als Radically Mine met het werk van middelbare scholieren uit de regio. Door mensen binnen te
halen via toegankelijke tentoonstellingen en activiteiten,
willen we ze ook kennis laten maken met de rest van het
museum. De ervaring van onze gastheren en –vrouwen,
die onze gasten dagelijks in de zalen ontmoeten, leert ons
dat mensen als ze eenmaal binnen zijn in het museum
heel aangenaam verrast zijn.

LED scherm VVV/Brandstore Eindhoven, 2017.
Foto Marcel de Buck

Juist nu! Campagne voor nieuwe collectietentoonstellingen
2017. Foto Marcel de Buck
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In 2018 zetten we voor de tentoonstellingen Rasheed
Araeen, 10 topstukken on tour, Radically Mine, de Heineken
Prijs jubileumtentoonstelling, en met onze samenwerkingen
in de DDW en GLOW, in op een breed publiek. Hier wordt
ook een relatief groot deel van het marketingbudget aan
besteed. We vinden het daarbij heel belangrijk om goed
zichtbaar te zijn in de stad (en regio) Eindhoven. Dit
gebeurt onder meer via A0 posters en de middelen van
Eindhoven247 zoals de City Beacons en LED schermen
onder meer op de VVV/Brandstore.
Het door de EU gefinancierde project smART Places
met vele Europese partners zal binnen de komende
beleidsperiode voor een groei van het internationale online publiek zorgen. Het ligt in de lijn van de Eindhovense
ontwikkelingen om het digitale publiek even serieus te
nemen als het fysieke bezoek. Uiteraard zullen hierbij in
de toekomst ook verdienmodellen aan de orde komen,
zoals bijvoorbeeld nu al de mogelijkheid van het online
boeken (en betalen) van de museumrobot.
Het museum hecht aan goede contacten met basis- en
middelbare scholen. Zij komen vaak voor openingstijd
van het museum, waardoor al vroeg in de ochtend in alle
ruimtes van het museum de stemmen van scholieren
klinken. De scholieren worden uitgenodigd hun eigen
vragen te stellen en blijken unieke interpretaties te kunnen
geven of uit te kunnen beelden bij de kunstwerken die zij
tegenkomen. Scholieren zijn in potentie toekomstige
museumbezoekers en inspirerende jeugdervaringen
hebben waarde voor de toekomst.
Aan de andere kant van het spectrum –het wetenschappelijk onderwijs- werkt het museum bij zijn onderzoeksprogramma’s samen met de Open Universiteit. Tijdens
vijf modules, met elk gemiddeld 15 studenten onder leiding
van Prof. Paul van den Akker en dr. Mieke Rijnders, hebben
studenten onder begeleiding van het museum, onderzoek
gedaan naar de kunstcollectie. De resultaten vloeien terug
naar het museum. Daarnaast heeft deze samenwerking
geleid tot een aantal promotietrajecten. Een onderzoek
naar baanbrekende educatieve projecten van het museum
uit de periode 1960-1980 wordt gepubliceerd door de
Open Universiteit. Een andere promotietraject betreft
een onderzoeksplan naar het beleid van het museum
en zijn veranderende functie in de samenleving

CONSTITUENCIES
Met behulp van onze constituencies willen we de stille
kracht van Eindhoven zichtbaar en inzichtelijk maken.
Welke thema’s spelen een rol in de belevingswereld van
bijvoorbeeld de expats en maatschappelijk geëngageerde
ontwerpers? Welke onderwerpen kan het museum ont
lenen aan ontwikkelingen binnen de Queer gemeenschap
of bij het GGzE? En welke rol kan duurzaamheid in het
museum spelen? Het doel is uiteindelijk om groepen met
een gedeelde interesse niet alleen als publiek te benaderen,
maar ook als een partner in productie van inhoud. Dit is
een radicale doorontwikkeling van ons beleid en deze
emancipatie van de toeschouwer levert nu al voor grote
belangstelling van collega musea op. Twee van deze
constituencies brengen wij hier iets uitgebreider in beeld:
• EXPAT SPOUSES: dit is een groot netwerk van
hoogopgeleide mannen en (overwegend) vrouwen, die
meeverhuizen naar Eindhoven met hun echtgenoot of
echtgenote. De kennis die in deze groep aanwezig is,
wordt niet altijd gezien of gebruikt, waardoor de potentie
verloren gaat. Door deze groep actief te benaderen en
uit te nodigen om deel te nemen aan bijvoorbeeld onderzoeken naar thematieken rondom arbeidsmigratie en
internationalisering van de stad Eindhoven, kan hun
kennis breder gedeeld worden.
• QUEERING THE COLLECTION: het Van Abbe is een
inclusief museum, waarbinnen verschillende stemmen
te horen zijn. Musea spreken van oudsher vanuit één
perspectief; het Van Abbe heeft door de jaren heen juist
veel ervaring opgebouwd met meerstemmigheid omdat
het recht doet aan de samenleving waarvan het museum
onderdeel uitmaakt . In dit project geven we actief een
stem aan de queer gemeenschap in Eindhoven. Deze
stem, dus de stem van mensen met een niet-normatieve
seksualiteit of gender-identiteit, geven we een podium,
net zoals we binnen ons Special Guests programma het
museum ontsluiten voor mensen met een niet-normatieve
lichaamsbeleving.

Queering the Collection rondleiding. Foto Niek Tijsse Klasen
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Het werken met deze verschillende doelgroepen is een
doorontwikkeling van eerdere projecten, contacten en
samenwerkingen. Het museum heeft een band opgebouwd met deze groepen. Deze relatie past goed in de
rol van het museum als pionier: werken met partners in
de stad om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe manieren
om samen te verbinden en te werken.
In de collectietentoonstelling The Way Beyond Art komen
drie thema’s aan de orde, namelijk Land, Thuis en Werk.
Het uitwerken van deze thema’s gebeurt niet alleen samen
met de constituencies, maar komt ook terug bij projecten
als Radically Mine. De visie van de scholieren op de
museumcollectie en de thema’s die we onderzoeken,
geven ons weer nieuwe inzichten en input om (samen)
verder te gaan. Diverse schoolprogramma’s worden
rondom deze thema’s vormgegeven, waarbij we samen
met onderwijsinstellingen werken aan nieuwe les
methodes. Zo is ons debatprogramma voor scholieren het
startpunt geweest voor de ontwikkeling van de instelling
Coöperatief Denken i.s.m. Buro Drijfpunt (gerund door
twee docenten van het Van Maerlant College in Eindhoven).
Hierin werkt het museum mee aan scholing van docenten
over de manier waarop leerkrachten een open gesprek
rondom moeilijk te bespreken thema’s kunnen houden.

AMBASSADEURS
Door de intensieve samenwerking met (regionale ) partners,
hebben we een groot netwerk van ambassadeurs. Onze
betrokkenheid raakt meerdere groepen in Eindhoven.
Het ambassadeurschap betreft ook partners als Vitalis
en Archipel.

Scholieren in het museum. Foto Marcel de Buck

Onze gastheren en gastvrouwen zijn de grootste en meest
betrokken groep ambassadeurs. Meer dan 80 mensen uit
(met name) Eindhoven, zetten zich met ziel en zaligheid
in voor het museum en dragen deze liefde voor het
museum uit buiten het museum. Zij ontvangen veel lof voor
de gastvrije ontvangst die zij verzorgen in het museum.
Daarnaast zijn de Stichting Promotors Van Abbemuseum
en Vereniging Vrienden Van Abbemuseum reeds vele
jaren met vele leden verbonden aan het museum.
Naast de Vereniging Vrienden is de Young Art Crowd -de
jonge generatie actieve Vrienden- een van de oudste en
bekendste constituencies. Behalve hun maandelijkse
programmering zijn de twee jaarlijkse edities van de Young
Art Night een onmisbaar hoogtepunt in de evenementen
agenda van Eindhoven geworden. Jong en creatief Eindhoven test elke keer opnieuw de grenzen van het museum
en zet -nu ook na de tiende editie- het museum bij een
hip publiek op de kaart.

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL GERENOMMEERD
Het museum wordt als een belangrijke speler gezien
binnen het museumbestel, ook op het gebied van educatie
en publieksbemiddeling. Met name de zelfstandige rol die
we geven aan onze bezoekers, partners , medewerkers en
kunstenaars wordt gezien als zeer bijzonder en leerzaam.
Door Nederlandse en internationale partners worden we
regelmatig gevraagd onze expertise te delen en worden
we beloond voor onze inspanningen, onder andere door
de uitnodiging deel te nemen aan verschillende Dutch
Culture uitwisselingen, de Museumeducatieprijs en de
WOW dag.

Young Art Night tijdens 80 jarig bestaan Van Abbe. Foto Rosie Zopfie
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BREED PUBLIEK
Als pionier, op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en doelgroepen, vergeten we onze bezoekers niet. Een bezoeker
die op zoek is naar bijzondere ontmoetingen met kunst,
inhoudelijk interessante lezingen en activiteiten kan in
het museum terecht. Zo was het publieksprogramma bij
de tentoonstelling Qiu Zhijie zeer succesvol en bereikten
we een breed publiek.
Met programma’s als Thuis in het Van Abbe en de
donderdagavondprogrammering zetten we in op toe
gankelijke programmering voor een breed publiek.
Ook onze examentrainingen voor het middelbaar onderwijs zijn succesvol, scholen uit Eindhoven (maar ook ver
daarbuiten) komen naar het museum op zich voor te
bereiden op hun beeldend eindexamen. Voor de docenten
is het een immense uitdaging de leerlingen voor te bereiden
op hun eindexamen, waarbij zij zelf het curriculum op
moeten stellen aan de hand van een aantal eindtermen.
Het museum helpt hen hierbij.
Bij het opzetten van grote publiekstrekkers zijn naast
inhoudelijke ook met name financiële overwegingen
cruciaal. Een publiekstrekker vereist namelijk een
behoorlijk ruim tentoonstellingsbudget. Dit wordt
veroorzaakt door de hoge kosten van het kunsttransport
en de verzekering behorende bij de kunstwerken van
dergelijke tentoonstellingen. Reguliere financiering plus
onze inkomsten van derden zijn niet voldoende om zulke
projecten te realiseren. Het aantal externe fondsen, dat
in staat en bereid is de benodigde middelen voor een
dergelijk project te verschaffen, is schaars. Binnen zijn
financiële mogelijkheden is het Van Abbe blijvend op zoek
naar bijzondere tentoonstellingen over hedendaagse kunst.
Momenteel loopt een aanvraag voor een grote tentoonstelling in 2019 bij het Turing fonds, het zogenaamde
'blockbusterfonds' (het betreft een aanvraag ter waarde
van €500.000). Begin november volgt de toekenning.
Het betreft een prachtig actueel project maar de
concurrentie is groot.

Kalligrafieworkshops tijdens Qiu Zhijie tentoonstelling.
Foto Marcel de Buck
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2.4 SPECIAL GUESTS

DE CULTUURRAAD:
De Cultuurraad spreekt lovend over het Special Guests
programma. Zij constateert dat het het museum goed
lukt om in de activiteiten in het Special Guests programma
speciale groepen actief bij kunst en cultuur te betrekken.
Wat zij minder terugleest is de verbinding van het
programma met de artistieke en geëngageerde visie
van het Van Abbe.
REFLECTIE VAN ABBE:
Het Special Guests programma is voor het museum een
groot goed. Ervaringen opgedaan in dit programma
hebben andere programma’s beïnvloed. Daar ontwikkelde
methodieken worden nu ook in reguliere programma’s
ingezet. Waar de-kolonisatie en de-modernisatie benadrukken dat superioriteit verlaten wordt en dat ieders
stem waardevol is, kun je Special Guests met recht een
voorbeeld ‘avant la lettre’ noemen. De term ‘Special
Guests’ is feitelijk niet passend voor een inclusief
museum. De inzet van het museum is daarom ook om
gedachtengoed en methodiek te integreren in zijn totale
programmering.

Najaar 2017 richt het Van Abbe samen met het Stedelijk
Museum Amsterdam het Kennis- en Expertisecentrum
Inclusie en Toegankelijkheid op, waarmee het van Abbe
en het Stedelijk meerjarig laboratorium worden voor
ontwikkeling en verspreiding van nieuwe methoden
van toegankelijkheid en inclusiviteit. Dit is een grootse
ontwikkeling, waarin ervaringen van twee musea gebundeld worden. Sinds 2012, als voorloper van het Special
Guests programma, werken beide musea samen. Door
de gezamenlijke inspanning zijn er inmiddels, sinds begin
2017, in meer dan twaalf musea in Nederland en België
programma’s voor mensen met Alzheimer.
Op de derde verdieping van de Nieuwbouw wordt
‘A Multi-Sensory Design Approach in Architecture’
gepresenteerd. Het is de start van een in de tijd door
lopende dialoog over inclusieve architectuur. In samenwerking met de architecten Peter-Willem Vermeersch,
Tomas Dirrix en de KU Leuven wordt het gebouw als
een mogelijkheid voor multi-zintuiglijke inclusieve
museumervaringen onderzocht. In workshops wordt
met verschillende gehandicapte experts van het Special
Guests programma verkend en beproefd op welke wijze
de architectuur van het museumgebouw geoptimaliseerd
kan worden. Het streven is de eerste resultaten medio
2018 te tonen. Uiteindelijk zal dit project zijn weerslag
hebben op hoe het museum tentoonstellingen maakt
in de toekomst.

Rondleiding in gebarentaal. Foto Marcel de Buck
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2.5 OVERIGE VRAGEN EN REFLECTIES DAAROP

2.5.1 MEERWAARDE VOOR DE STAD: NETWERKEN
DE CULTUURRAAD:
De Cultuurraad vindt dat het Van Abbemuseum als
BIS-instelling een aantoonbare meerwaarde heeft voor
de stad en dat het kiest voor een uniek concept dat past
in het ecosysteem van de beeldende kunst in Eindhoven.
Het museum is een aanvulling op het culturele aanbod
van de stad en draagt bij aan de diversiteit ervan. Het
museum schetst een breed ecosysteem van netwerkpartners; lokaal, nationaal en internationaal. De Cultuurraad heeft vraagtekens bij de mate van verknoping met
lokale partners en de mate waarin de samenwerking een
blijvend effect heeft.
Ook bij het thema ‘Meerwaarde van de stad’ twijfelt de
Cultuurraad of de combinatie van een artistiek intellectueel
programma met een streven naar grote toegankelijkheid
en samenwerking mogelijk is. (Zie ook de reflectie in de
paragrafen 2.2 en 2.3) De Cultuurraad vraagt zich tevens
af of de aandacht voor het internationale niet lastig combineert met aandacht voor lokale ontwikkeling en de wens
een laagdrempelig museum te zijn.

REFLECTIE VAN ABBE:
Het museum beschikt over een groot netwerk, waarbij de
intensiteit van het contact met partners over de jaren heen
natuurlijk fluctueert en waarbij sommige samenwerkingen
een meer structureel karakter hebben dan anderen. Het
totaalplaatje van zijn netwerken zal er bij een volgend
beleidsplan zonder meer deels anders uitzien. Het van
Abbe koestert zijn netwerkrelaties en samenwerkingen,
maar heeft ook de ervaring dat een wisselende dynamiek
past bij de aard van het netwerken.
Het klopt dat het Van Abbe in het concept Beleidsplan
expliciet aangeeft dat de verbinding met de stad belangrijk
wordt gevonden. Dit omdat het museum vindt dat, bij alle
energie en creativiteit ten behoeve van zijn museale en
(internationale) netwerkprogramma’s, de stad zijn eerste
kring is. De Cultuurraad zelf legt een groot accent op stad
en regio. Voor een ook internationaal museum als het Van
Abbe ligt de scope ook op nationaal en internationale
profilering. Het is voor het museum dan ook prikkelend om
zich te verbinden met een stad, die -net als het Van Abbe
zelf- zijn profilering zowel lokaal, regionaal, nationaal als
internationaal ziet. Samen optrekken met de stad betekent
dan eveneens; samen optrekken in een internationaal
project als de L’Internationale en smART Places. Maar
uiteraard doelt Van Abbe met een verbinding met de stad
eveneens op Eindhovens/regionaal publiek, verbindingen
met plaatselijke cultuurinstellingen, diverse onderwijs
instellingen, zorginstellingen, culturele manifestaties en
festivals. Dat gebeurt binnen eenmalige projecten tot en
met meerjarig terugkerende manifestaties. Voorbeelden
van dit laatste zijn de doorlopende samenwerkingen met
Eindhovense organisaties als GLOW, Design Academy
Eindhoven en de DDW, en met het project Radically Mine;
de eindexamententoonstelling van diverse middelbare
scholen. Verder participeert het Van Abbe actief binnen het
netwerk van directeuren van Eindhovense BIS-instellingen.
Ook met kleinere initiatieven en projecten vindt uitwisseling
plaats. Het museum schakelt tussen lokale betrokkenheid
en internationale ambitie.

Netwerken in het Van Abbe. Foto Marcel de Buck
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2.5.2 OPDRACHT GEMEENTE,
VASTGESTELD CULTUURBELEID

2.5.3 INZET VAN MEDEWERKERS

DE CULTUURRAAD:
Men vraagt zich af hoe de artistieke en geëngageerde
ambitie zich verhoudt tot de opdracht van de gemeente
Eindhoven, tot het vastgesteld cultuurbeleid.

DE CULTUURRAAD:
Kan het museum zijn divers publieksbereik realiseren in
relatie tot de extra inzet die dit vraagt van het museum
en zijn medewerkers?

REFLECTIE VAN ABBE:
De gemeente heeft haar museum inhoudelijk steeds
artistieke ruimte gegeven en heeft op dit punt ook nu geen
specifieke opdracht geformuleerd. Wel is het beleidsplan
2018-2020 een doorontwikkeling die aansluit bij de
inhoudelijke lijn in het vorig - door de gemeenteraad
geaccordeerde - beleidsplan (2013-2017). Bestuurlijk en
ambtelijk heeft bij de uitwerking van beleidsplan voor de
komende periode regelmatig afstemming plaatsgevonden.
Aan het door de gemeenteraad vastgestelde cultuur
beleid is in het beleidsplan inderdaad niet expliciet
gerefereerd. Toch zijn bij de opzet en de uitwerking van het
beleidsplan de inhoudelijke criteria zoals geformuleerd in
de c
 ultuurbrief voor BIS-instellingen wel steeds een van
de belangrijke referentiepunten geweest: publieksbereik,
educatie, participatie, verbinden, ondernemerschap. Zo
ook enkele Plus-criteria: internationale programmering,
co-creatie, domeinoverschrijding (vb GGzE, Vitalis),
talentontwikkeling en cultuureducatie (4 - 25 jarigen).

REFLECTIE VAN ABBE:
De genoemde activiteiten in het beleidsplan kunnen allen
binnen de huidige formatie worden uitgevoerd. Vanuit het
(cultureel) ondernemerschap van het Van Abbe worden
eventuele personele aangelegenheden zo efficiënt
mogelijk binnen de kaders opgelost.

L’Internationale symposium september 2017. Foto Marcel de Buck
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3 TOT SLOT
DE CULTUURRAAD HEEFT HET CONCEPT
BELEIDSPLAN VAN HET VAN ABBE LANGS EEN
KRITISCHE MEETLAT GELEGD, waardoor het museum
zicht heeft gekregen op zaken, die voor het museum
vanzelfsprekend zijn, maar bij een buitenstaander toch
vragen oproepen. Dat heeft het Van Abbe de m
 ogelijkheid
gegeven verschillende thema’s uitgebreider toe te lichten.
In een aantal gevallen heeft bij de vraagstelling van de
Cultuurraad mogelijk meegespeeld dat het beleidsplan
van het Van Abbemuseum binnen de gemeentelijke
systematiek is uitgewerkt; het beschrijft kaders en
hoofdlijnen van het beleid in de komende periode. Nadat
deze kaders door de gemeenteraad zijn vastgesteld volgt
binnen het museum een verdere uitwerking gekoppeld
aan activiteiten en bedrijfsvoering. De informatie, die de
stichting Cultuur Eindhoven van de BIS-aanstellingen
vraagt, is veel gedetailleerder. Dit hangt uiteraard mede
samen met haar verantwoordelijkheid in advisering ten
aanzien van subsidie. Het museum is een gemeentelijke
sector en opereert daarmee binnen de gemeentelijke
financiële regelgeving en kaders.
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