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INTRODUCTIE

Het Ondernemingsplan 2021-2024 van het Amsterdam 
Museum is geschreven in 2019 als basis voor de 
subsidieaanvraag van de kunstenplanperiode 2021-
2024. Het verwoordt het beleid van het museum en 
is de leidraad voor de activiteiten van het museum op 
weg naar 2025, het jaar waarin we het verbouwde, 
nieuwe Amsterdam Museum aan de Kalverstraat hopen 
te openen. 

De voor u liggende versie van het Ondernemingsplan 
wijkt in enkele opzichten af van het plan dat we 
indienden bij onze subsidieaanvraag. Allereerst 
hebben we het plan aangepast op het toegekende 
subsidiebedrag. Bovendien kwam het oorspronkelijke 
plan tot stand in een tijd waarin nog niemand wist 
hoe de wereld in korte tijd zou veranderen door de 
coronapandemie. Ook de gevolgen hiervan hebben 
we, voor zover die zijn te voorzien, meegenomen in 
dit aangepaste plan. Dat laatste geldt – voorlopig - 
bijvoorbeeld voor de voorgenomen programmering 
in het buurpand van Museum Willet-Holtuysen. 
Desalniettemin hopen we het overgrote deel van onze 
plannen wel te kunnen realiseren en blijven we trouw 
aan onze visie en ambities. 

Dat de coronapandemie ook een vruchtbare bron voor 
creativiteit was, is te zien aan het ontstaan van twee 
onvoorziene projecten Corona in de stad en AM-live. 
Deze activiteiten waren niet voorzien maar bleken een 
bijzonder succesvolle manier om actuele programma’s 
te maken met en voor ons publiek in tijden dat onze 
museumdeuren noodgedwongen gesloten waren. 

Tijdens het schrijven van deze update is het museum 
alweer maanden gesloten voor publiek en is het 
nog steeds niet duidelijk wat de exacte gevolgen 
zullen zijn van de coronapandemie, en of we onze 
plannen ook daadwerkelijk zullen kunnen realiseren. 
Blijf op de hoogte van onze activiteiten en de laatste 
ontwikkelingen via www.amsterdammuseum.nl.

Judikje Kiers
directeur
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SAMENVATTING

Met de grootschalige ingrijpende renovatie van onze 
locatie aan de Kalverstraat, het Burgerweeshuis, staat 
het Amsterdam Museum in 2021-2024 voor een stevige 
opgave. Voortbouwend op aanwezige ervaring en 
expertise, willen we de komende jaren zichtbaarder en 
relevanter worden. Wij laten ons hierbij leiden door (1) 
de wens om een museum voor álle Amsterdammers te 
zijn, (2) de intentie een agenderende rol te vervullen 
ten opzichte van ontwikkelingen in de stad, en (3) het 
plan om onze collectie op een inclusieve manier te 
ontsluiten en te vergroten.

Deze doelstellingen brengen we in de praktijk met 
een programmerings- en verzamelbeleid dat niet 
gehoorde verhalen, grootstedelijke thema’s en 
de input van bewoners, externe experts en jonge 
kunstenaars en makers centraal stelt. Wij initiëren 
de nieuwe programmalijn Collecting the City en 
breiden de bestaande lijn New Narratives verder uit. 
Als netwerkmuseum spreiden we onze activiteiten 
door de hele stad en richten wij ons expliciet tot een 
divers publiek. In de Hermitage Amsterdam komt 
een nieuwe tentoonstelling over het verleden, heden 
en de toekomst van Amsterdam, en in Nieuw-West 
onderzoeken we de opties voor een nieuwe tijdelijke 
locatie. Samen met lokale, nationale en internationale 
partners wisselen wij kennis uit en verstevigen wij 
onze positie als innovatief stadsmuseum. Educatie 
speelt een centrale rol en wordt in 2021-2024 verder 
uitgebouwd.

Om aan onze ambities te kunnen voldoen hebben 
wij ten aanzien van onze bestaande subsidie 
van de Gemeente Amsterdam een aanvullend 
bedrag van 275.000 euro per jaar nodig voor de 
exploitatie, de programmering en het beheer en 
behoud van de collectie. Daarnaast hadden we 
vanaf 2022 nog eens 500.000 euro per jaar extra 
aangevraagd ter compensatie van sterk teruglopende 
publieksinkomsten door de tijdelijke sluiting van 
het Burgerweeshuis in verband met de verbouwing. 
Helaas zijn deze extra middelen niet beschikbaar 
gesteld, waardoor ons programmabudget voor 
de periode 2021-2024 grotendeels ingezet moet 
worden ter bekostiging van de teruglopende 
inkomsten. Ons programma is hierop aangepast en 
we proberen aanvullende financiering te vinden om 
onze oorspronkelijke plannen toch nog uit te kunnen 
voeren. Daarnaast zullen we ons de komende jaren 
inspannen om het bedrag van ca. 15 miljoen euro bijeen 
te brengen dat nodig is voor de programmering en 
herinrichting van het Nieuwe Amsterdam Museum in 
2025.

Ons doel is om met de opening van het gerenoveerde 
Burgerweeshuis in 2025 een inclusief en toegankelijk 
stadsmuseum te presenteren dat gaat over verleden, 
heden en toekomt van de stad  en vernieuwend, 
grensverleggend, open en gastvrij is.
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INLEIDING

2025, dat is de stip op de horizon waar we ons als 
museum op richten en waar we in alles wat we doen 
naartoe werken. In 2025 openen we het nieuwe 
Amsterdam Museum aan de Kalverstraat na een 
grootschalige renovatie.

Op 27 oktober om precies te zijn, op de 750ste 
verjaardag van Amsterdam, als cadeau voor alle 
Amsterdammers en bezoekers van de stad. Passend 
in een lange historische lijn kunnen we niet om deze 
datum heen. De 750ste verjaardag van de stad werkt 
voor ons als een vliegwiel.

Het was in 1925 dat de gemeente besloot dat er een 
Amsterdams Historisch Museum moest komen. Dat 
opende een jaar later in de Waag. Vijftig jaar later, als 
onderdeel van de viering van Amsterdam 700 jaar, 
werd het op een nieuwe locatie geopend: in het oude 
Burgerweeshuis, het historische gebouwen- complex 
tussen de Kalverstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal.

En nu, weer vijftig jaar later, trekken gemeente en 
museum schouder aan schouder op om het Amsterdam 
Museum in het Burgerweeshuis klaar te maken voor 
de toekomst. Bureau Neutelings Riedijk Architecten 
zal het ontwerpen tot een uiterst publieks-vriendelijk, 
100% toegankelijk museum; tot een toekomstbestendig 
museum dat niemand over het hoofd kan zien, met 
een helder museaal parcours en veel ruimte voor 
educatie en interactie. Én voor verbinding met de stad 
eromheen. Het nieuwe Amsterdam Museum vormt het 
kloppend hart van het netwerkmuseum dat we zijn. Het 
wordt gevoed door en verbindt zich actief met de oude 
binnenstad én met de diverse locaties in de rest van de 
stad waar het Amsterdam Museum actief is.

De omvangrijke renovatie grijpen we aan om met een 
scherpe blik te kijken naar onze rol en toekomst. We 
bevinden ons in een transitiefase die ruimte biedt 
aan een herdefinitie van onze museale activiteiten 
en een herbeschouwing van partners, platforms 
en activiteiten. En achter de schermen werken we 
volop aan een nieuwe organisatie die het mogelijk 
maakt dat ons museum toegankelijker, relevanter, 
toonaangevender en vooral zichtbaarder wordt. Met 
de aanstelling van een artistiek directeur gaven we 
ons museale beleid in 2019 al een stevige impuls. 
Ook op het gebied van communicatie en marketing 
maken we grote stappen: met actuele vormen van 
communicatie, een nieuwe website en een team van 
specialisten in en om het museum positioneren we ons 
met een duidelijke signatuur, actief op vele plekken in 
Amsterdam, dichtbij en mét de Amsterdammers.
 
Doelstellingen 2021-2024
In de komende beleidsperiode leggen wij het 
fundament voor het nieuwe museum. We tonen onze 
collectie op verschillende locaties binnen en buiten 
de stad en experi-menteren nadrukkelijk met nieuwe 
manieren van presenteren. Daarnaast is digitale 

content meer dan ooit van belang, en zijn educatieve 
projecten en samenwerkings-verbanden essentieel 
voor onze programmering. Onze (inter)nationale 
positie als vernieuwend stadsmuseum willen wij verder 
verstevigen.

Inhoudelijk voelt het Amsterdam Museum zich thuis bij 
de nieuwe (nog niet geaccepteerde) ICOM-definitie. 
Wij zien deze vooral als een verzameling waarden die 
wij nadrukkelijk omarmen en door middel van onze 
activiteiten zo veel mogelijk in de praktijk willen en 
kunnen brengen. Voor de periode 2021-2024 gaan 
wij hierop voortbouwen. We hebben voor de periode 
2021-2024 een drietal doelstellingen geformuleerd:

1. Zoveel mogelijk bewoners, bezoekers en 
liefhebbers van Amsterdam bereiken;

2. Agenderend zijn op het gebied van Amsterdamse 
geschiedenissen en de grootstedelijke actualiteit; 

3. De Collectie Amsterdam innovatief en inclusief 
beheren, tonen, onderzoeken en uitbreiden.

Als museum van onze gelaagde en veelkleurige stad 
en metropool zoeken wij naar nieuwe manieren om 
diverse publieksgroepen bij onze programmering en 
collectie te betrekken, bestaande én nieuwe groepen, 
en divers in de brede zin van het woord. Op het gebied 
van meerstemmigheid, inclusie en diversiteit willen 
wij de komende jaren actief in de voorhoede blijven 
spelen, voortbouwend op onze lange traditie op dit 
gebied én vernieuwend vanuit de actuele urgentie 
die we voelen. We zetten in op dialoog en gaan 
noodzakelijke discussies niet uit de weg. Liever nog: 
we agenderen ze uit overtuiging, zoals we dat in 2019 
deden rondom het gebruik van de term Gouden Eeuw. 
Het is voor ons belangrijk dat dingen bespreekbaar 
zijn en ook daadwerkelijk besproken worden, ook als 
meningen soms schuren en denkbeelden uiteen lopen. 
In een stad met bijna 200 nationaliteiten zien we het 
als een grote verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk 
stemmen en verhalen een plek te geven. Daarbij wordt 
zowel ons programma als onze (netwerk) organisatie 
meer dan voorheen een reële afspiegeling van de 
stedelijke samenleving. Co-creatie met en participatie 
van het publiek zijn in dit proces cruciaal.

Inhoudelijke invulling
Vanaf 2021 brengen we ons nieuwe tentoonstellings- 
en verzamelbeleid in de praktijk. Dat zullen we doen op 
verschillende locaties in de stad. Eind 2021 verhuizen 
we onze vaste presentatie van de Kalverstraat naar ons 
tijdelijke onderkomen in de Hermitage Amsterdam. 
Daar openen we, in de Amsterdam Museum-vleugel 
een geheel nieuwe presentatie over verleden, 
heden, en toekomst van de stad voor bezoekers uit 
binnen- en buitenland. Deze tentoonstelling over de 
geschiedenissen van de stad wordt geflankeerd door 
kleine tentoonstellingen waarin de programmalijnen 
Collecting the City en New Narratives een belangrijke 
rol spelen. 
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Naast onze bestaande biografische, mensgerichte 
focus schenken wij laagdrempelig aandacht aan 
grootstedelijke thema’s vanuit de lange lijn van de 
geschiedenis maar vooral ook in relatie tot het nu en 
de toekomst. Wonen, milieu, migratie, de toekomst 
van de stad: het zijn thema’s met lokale en mondiale 
betekenis die om verdieping vragen en relevant zijn 
voor bewoners én bezoekers van onze stad. Sterker 
dan voorheen zal hedendaagse beeldende kunst een 
rol gaan spelen in onze tentoonstellingen en collectie.

De plannen en ambities die in dit ondernemingsplan 
zijn beschreven vormen één groot verhaal dat zich 
afspeelt op diverse locaties in samenwerking met 
een rijk geschakeerd palet van partners. Bij alles wat 
we doen zijn we erop gericht zowel bewoners als 
bezoekers uit te dagen hun kennis van, betrokkenheid 
bij en relatie tot de stad te verdiepen en zelf kennis 
bij te dragen. Als agenderend museum willen we een 
actieve rol in de dynamiek van de stad spelen, maken 
we gedurfde keuzes, laten we zien wat er speelt en 
gaat spelen, en stimuleren we dialoog. We zijn zowel 
thermometer als aanjager, en willen iets betekenen 
voor alle Amsterdammers. Nu en in de periode 2021-
2024. Op weg naar 2025!

Missie en visie
In de aanloop naar 2025 nemen we niet alleen het 
gebouw maar ook onze werkwijze grondig onder 
handen. Daarbij past ook dat we kritisch naar onze 
missie kijken. Waar de oude missie de nadruk legde 
op ‘identiteit’ en ‘geschiedenis’ (zie ‘Terugblik en 
zelfevaluatie’), is de nieuwe missie opener en actueler: 
het Amsterdam Museum wil de veranderingen van de 

stad Amsterdam verzamelen, voelbaar maken en een 
plek bieden voor verbinding en reflectie.
Onze nieuwe missie wordt gedragen door het 
inzicht dat Amsterdam binnen enkele decennia een 
superdiverse stad is geworden met bijna een miljoen 
inwoners, waar steeds meer mensen bijkomen. 
Het is een unieke plek met een stadscentrum dat 
tot werelderfgoed hoort, maar ook een metropool 
die geconfronteerd wordt met sociale, culturele en 
economische uitdagingen.

Wij hebben de ambitie om als netwerkmuseum van 
Amsterdam een relevante bijdrage te leveren aan 
grootstedelijke vraagstukken, vanuit een hedendaags 
en (trans)historisch perspectief. Het is onze overtuiging 
dat iedereen in Amsterdam (dus ook de forens, de 
naar andere plaatsen verhuisde Amsterdammer en de 
bezoeker) zich mede-eigenaar zou moeten voelen van 
de stad.

We geloven dat we met onze programma’s en 
tentoonstellingen een bijdrage leveren aan het ervaren 
en delen van dit eigenaarschap. Zo kan een gevoel 
van afstand of vervreemding omgezet worden in 
een gevoel van erbij horen – een basis om je beter 
tot elkaar te verhouden in een veranderende stad. 
Wat verdeelt ons en wat verbindt ons? Hoe kunnen 
wij op een goede manier samenleven? Dat zijn ook 
belangrijke vragen die we agenderen als we in 2025, 
in het gerenoveerde Burgerweeshuis, het 750-jarige 
bestaan van de stad vieren.
 

Lezing in de tentoonstelling Vrijdenkers: Van Spinoza tot nu
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ARTISTIEK BELANG

Artistieke visie
In het verleden ontvouwde het Amsterdam(s 
Historisch) Museum hét verhaal over de geschiedenis 
van de stad. Dat zien wij inmiddels genuanceerder. Een 
stadsmuseum van de 21ste eeuw verzamelt en deelt 
een veelgelaagde collectie, vertelt de uiteenlopende 
verhalen over het verleden, het heden en de toekomst 
van de stad. En betrekt daar zoveel mogelijk 
Amsterdammers bij, ook de mensen die hier tijdelijk 
verblijven. Meerstemmigheid, inclusie en placemaking 
staan centraal in onze programma’s. De theorie van de 
museale vernieuwer Nina Simon – dat we ‘van, door 
en voor allen’ programmeren en verzamelen – vormt 
daarbij een belangrijke leidraad.

Grootstedelijke thema’s
Ons museum wil een reflectie zijn van wat er 
leeft en verandert in de stad. We laten zien wat 
lange lijnen in de geschiedenis zijn en hoe actuele 
ontwikkelingen zich verhouden tot wat er in de rest 
van de wereld gaande is. Dit doen wij door samen 
met Amsterdammers te programmeren, maar ook 
door actief aanjager te zijn in het debat over of 
onderzoek naar grootstedelijke thema’s, zoals migratie, 
woningnood, sociaal-economische verschillen, 
stedenbouw- kundige vraagstukken en uitdagingen in 
verband met de klimaatverandering. Dit zijn universele 
thema’s die mensen uit verschillende groepen van over 
de hele wereld aanspreken.

Participatie en co-creatie
We werken op grote schaal samen met individuen 
en communities uit de verschillende stadsdelen. We 
hebben hier al veel ervaring mee. Vanuit participatie 
en co-creatie – het gezamenlijk ontwikkelen van 
(artistieke) projecten, waarbij deelnemers nadrukkelijk 
mede-eigenaar worden gemaakt – nodigen wij 
bewoners en bezoekers uit om onderdeel te worden 
van de verhalen, het erfgoed en de identiteiten van 
de stad Amsterdam. Met als doel onze collectie 
en presentaties een representatieve weergave te 
laten zijn van stedelijke ontwikkelingen. Zodat alle 
Amsterdammers, ook de tijdelijke, zich herkennen en 
betrokken kunnen voelen bij ons aanbod.

Onderbelichte verhalen
We zijn op zoek naar nieuwe manieren om 
onderbelichte verhalen te ontsluiten. De komende jaren 
zullen we verder experimenteren met nieuwe vormen 
om deze te (laten) delen voor een zo groot mogelijk 
publiek. Verhalen hebben een grote verbindende 
waarde. Objecten zijn de dragers van verhalen van 
de stad: ze vertellen over de stad, haar verleden en 
veranderingen. Maar bovenal over de mensen die 
er wonen, over hun levens, familiegeschiedenissen, 
ondernemingslust, uitdagingen, opstandigheid, reizen, 
geloven, uitvindingen, de zorgen en hun dagelijkse 
beslommeringen.

Actueel en agenderend
We kunnen een actueel en divers beeld geven van 
wat er leeft in Amsterdam en onder Amsterdammers. 
Zo ontstaat een rijker en gelaagder verhaal dat recht 
doet aan de superdiversiteit van de stad. We geven 
hedendaagse kunstenaars en makers opdrachten om 
nieuw werk te maken dat relateert aan verleden, heden 
of toekomst van de stad. Wij zetten hedendaagse 
cultuur in om thema’s bespreekbaar te maken, 
perspectieven te verrijken en nuances aan te brengen. 
Wij agenderen en bevragen kritisch, niet alleen door 
tentoonstellingen te organiseren maar ook door 
begeleidende publieksprogramma’s, voorstellingen, 
debatten, symposia, onderzoeken, publicaties en 
andere vormen van ontmoeting, waarbij we de inbreng 
van bewoners en externe partijen stimuleren.

Spreiding door de stad
Door programma’s op locatie te ontwikkelen in 
samenwerking met organisaties en bewoners uit alle 
stadsdelen zijn we als netwerkmuseum in staat de 
verhalen van Amsterdam optimaal te vertellen en een 
zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken. Daarbij 
leggen we een connectie tussen de programmering op 
locatie en de historische collecties van ons museum, 
waardoor we deze voorzien van eigentijdse context. 
Verhalen uit andere stadsdelen vinden hun plek in 
het museum, en vice versa. De locatie in het centrum 
wordt daarmee nadrukkelijk geen geïsoleerd eiland dat 
stilstaat in de tijd.
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Mode-tentoonstelling Maison Amsterdam in De Nieuwe Kerk Het roze danspaleis

After Hours-publieksprogramma over Vrijdenkers

Museumnacht 2021
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PROGRAMMALIJNEN

In aanloop naar de opening van het vernieuwde 
museum in 2025, gaan we op tal van manieren 
onderzoeken hoe we nieuwe publieksgroepen aan ons 
museum kunnen verbinden én ons bestaande publiek 
kunnen blijven boeien.

We bouwen daarmee voort op de rijke traditie van 
innovatief en participatief werken van ons museum, 
en zullen dan ook blijven experimenteren met nieuwe 
vormen van participatie en co-creatie. In onze 
programmering voor de periode 2021-2024 hebben we 
twee gerelateerde programmalijnen: New Narratives 
en Collecting the City. Deze lichten wij hieronder 
nader toe omdat zij inhoudelijk sturend zijn voor een 
substantieel deel van onze activiteiten.

New Narratives
In 2017 zijn we gestart met New Narratives. Onder 
deze noemer nemen we de verhalen onder de loep die 
we presenteren over geschiedenis. We organiseren 
regelmatig rondleidingen en (digitale) bijeenkomsten, 
waarbij we het woord geven aan sprekers van 
buiten het museum. Dat kan een schrijver zijn, een 
programmamaker, spoken word-artiest of fotograaf.

Maar ook een Amsterdammer uit Almere, een 
scholier uit de Bijlmer, de nachtburgemeester of een 
bewoner uit Bos en Lommer. Als gids delen zij hun 
kijk op de museumstukken die ze tegenkomen, en 
op de manier waarop die worden gepresenteerd en 
toegelicht. De thematiek varieert van feminisme, het 
slavernij- en koloniale verleden van Amsterdam tot 
LHBTQI-gerelateerde onderwerpen, religie en een 
hedendaagse blik op grootstedelijke vraagstukken. De 
gastrondleiders nodigen bezoekers nadrukkelijk uit om 
hun mening te geven of verhaal te delen. Door de tours 
komen in het museum uiteenlopende perspectieven 
aan bod die vaak nieuwe inzichten bieden, zowel voor 
bezoekers als medewerkers.

Met New Narratives brengen we een duurzame 
verandering binnen het museum teweeg die op 
verschillende niveaus plaatsvindt. De samenwerkingen 
met en interventies van externen hebben een blijvende 
impact op hoe wij opereren. De verkregen input 

wordt onderdeel van een leerproces dat leidt tot 
aanpassingen in onze presentaties, in teksten
en aanvullingen van de collectie. In de periode 2021-
2024 zullen de opgedane inzichten en ontwikkelde 
methodiek van New Narratives vergaand vervlochten 
worden in al onze activiteiten.
 
Collecting the City
Het Amsterdam Museum wil actief de stad van nu 
verzamelen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? We denken 
vaak: de hele stad en de inwoners zijn de collectie. 
Maar hoe behoud je dat wat van betekenis is voor het 
nageslacht? Welke thema’s zijn van belang? En welke 
keuzes maak je?

Waar musea zich in het verleden met name richtten 
op het bewaren van materiële objecten is er nu veel 
aandacht voor immaterieel erfgoed, waaronder 
verhalen, rituelen en gebruiken. Ook deze kunnen 
onderdeel worden van een stadscollectie, zoals het 
toonaangevende Peale Center for Baltimore History 
and Architecture in Baltimore bewijst. Onder leiding 
van directeur Nancy Proctor is dit instituut erin 
geslaagd door middel van crowdsourcing honderden 
verhalen over de Amerikaanse stad op te halen. Niet 
een fysieke collectie staat hier centraal, maar het 
collectieve geheugen van de inwoners.

Ook bij het Amsterdam Museum is al langere tijd 
veel aandacht voor lokale verhalen. Maar wat is de 
betekenis van het verzamelen van dit soort immaterieel 
erfgoed? Hoe draagt dit bij aan de sociale cohesie 
van de stad? En hoe meet je dat? En hoe verschillen 
de verhalen van objecten waarmee een verhaal 
zintuigelijk tastbaar wordt? Deze en andere vragen 
gaan we in het kader van de programmalijn Collecting 
the City nader onderzoeken, o.a. door middel van 
een grootschalig interactief verzamelproject in de 
verschillende Amsterdamse stadsdelen (zie ‘Overige 
programmering’). We verwachten dat Collecting the 
City een blijvende impact zal hebben op ons collectie- 
en verzamelbeleid.
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New Narratives

Collecting the City: Jacob Geelstraat Buurt
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TENTOONSTELLINGEN

2021: Overgangsjaar
In 2021 – het laatste jaar vóór onze grote renovatie – 
presenteren we nog twee nieuwe tentoonstellingen: 
In de zomer organiseren we een meerstemmige 
tentoonstelling rondom de Gouden Koets. In zes 
zalen rondom de koets (die in een glazen huis op 
de meisjesbinnenplaats van het museum wordt 
gepresenteerd) krijgt het publiek inzicht in de 
geschiedenis, het gebruik en het hedendaagse gesprek 
over dit erfgoed. Daarnaast hebben 12 kunstenaars een 
opdracht gekregen om nieuw werk te maken waarin 
wordt gereflecteerd op verschillende aspecten van 
de koets. Het actuele debat over de toekomst van de 
koets, naar aanleiding van met name het zijpaneel 
‘Hulde der Koloniën’ neemt een wezenlijke plek in de 
tentoonstelling en gerelateerde programmering. 

Een overzichtstentoonstelling met de titel ‘Vrijdenkers: 
van Spinoza tot nu’, in samenwerking met het 
Humanistisch Verbond. Hierin is zowel aandacht voor 
historische vrijdenkers zoals Spinoza als hedendaagse 
vrijdenkers in de diverse Amsterdamse culturele 
gemeenschappen.

2022: Verhuizing naar de Hermitage Amsterdam
Omdat we in het voorjaar van 2022 onze thuisbasis 
aan de Kalverstraat verlaten, zochten we naar een 
vervangende locatie voor onze activiteiten en (een 
deel van) de collectie. Dit resulteerde in het verlengen 
van de bestaande samenwerking met de Hermitage 
Amsterdam. De huidige presentatie die momenteel 
te zien is, Groepsportretten van de 17e eeuw, gaat 
naar alle waarschijnlijkheid internationaal reizen. 
Daardoor komt er ruimte om in de periode vanaf begin 
2022 tot de opening van het vernieuwde museum 
in 2025 in de Amsterdam-Museum vleugel in de 
Hermitage Amsterdam een nieuwe presentatie over de 
geschiedenissen van Amsterdam te tonen. Dit wordt 
een meerstemmige opstelling waaraan een divers team 
van gastconservatoren zal gaan werken en waarbij op 
onderdelen, aan Amsterdammers gevraagd wordt om 
een inhoudelijke bijdrage te leveren.

De tentoonstelling biedt bezoekers een gelaagde 
biografie van de stad waarin iconische momenten 
worden afgewisseld met nieuwe verhalen en actuele 
interventies vanuit persoonlijke, lokale, regionale en 
internationale perspectieven (o.a. in samenwerking met 
de Amsterdamse buurtmusea verenigd in Stichting Het 
Museum om de Hoek). Daarnaast is er ruimte op de 
bovenverdieping voor twee kleinere tentoonstellingen 
die om het half jaar zullen wisselen. Hierbij staan de 
programmalijnen van het museum, Collecting the City 
en New Narratives centraal. 
 
Ook wordt gewerkt aan een rijk publieks- programma 
in de avond en zomer-programmering in de 
binnentuinen van de Hermitage Amsterdam. Het 
geheel is nadrukkelijk ook bedoeld als testfase en 
onderzoeksruimte voor de nieuwe museale opstelling 

waarmee het gerenoveerde Amsterdam Museum in 
2025 zijn deuren zal openen.

Museum Willet-Holthuysen
Museum Willet-Holthuysen aan de Herengracht 
geeft het publiek een belangrijke kijk in de woon- 
en verzamelgeschiedenis van Amsterdam in de 
negentiende eeuw. Waar andere grachtenhuismusea 
met name de zeventiende eeuw belichten, maakt 
Museum Willet-Holthuysen de negentiende eeuw 
zichtbaar en voelbaar. Zowel huis als roerende 
collectie behoren tot de Collectie Amsterdam; het 
Amsterdam Museum draagt zorg voor behoud van 
de collectie en een belevingsvolle presentatie die 
bezoekers uit binnen- en buitenland raakt en inspireert. 
We onderzoeken in deze beleidsperiode de wijze 
waarop deze locatie in de toekomst beter kan worden 
aangesloten op de collectie historische stijlkamers en 
andere gerelateerde collectieonderdelen.

Semi-permanent museum in Nieuw-West
In voorbereiding op een toekomstige 
tentoonstellingslocatie van het Amsterdam Museum 
in Nieuw-West, onderzoeken in 2021-2024 de 
mogelijkheid om – mits hier extra financiering voor 
wordt gevonden - een tijdelijke locatie te openen 
in dit stadsdeel. Deze locatie zal fungeren als 
verzamelpunt van de in de stadsdelen verzamelde 
objecten en verhalen uit de programmalijn Collecting 
the City. Bewoners uit alle stadsdelen kunnen 
hier tijdens de gehele duur van het project hun 
bijdragen leveren (voor hen die de intake- events in 
het eigen stadsdeel hebben gemist) en de allengs 
groeiende verzameling bekijken. Het publiek kan 
de verschillen en overeenkomsten per stadsdeel 
bestuderen, en er worden stadsdeeloverschrijdende 
thematentoonstellingen samengesteld van het 
ingezamelde materiaal.

Tijdelijke tentoonstellingen dichtbij - op locatie
Tijdens de grootschalige renovatie van het pand 
aan de Kalverstraat zal het museum vanaf 2022 
enkele tijdelijke tentoonstellingen op andere locaties 
organiseren. Voorbereidingen voor een tentoonstelling 
met de Nieuwe Kerk Amsterdam en met het Frans 
Halsmuseum in Haarlem in de periode 2021-2024   
worden getroffen.

Internationaal
De collectie groepsportretten van de stad, nu te zien 
in de presentatie Groepsportretten van de 17e eeuw 
die tot 2021 in de Amsterdam Museumvleugel van de 
Hermitage Amsterdam getoond wordt, zal tijdens de 
renovatie – indien praktisch en financieel haalbaar - 
internationaal gaan reizen. Om zo – naar onder meer 
het voorbeeld van het Mauritshuis – de collectie 
toegankelijk te houden en om aanvullende inkomsten 
te genereren. Wereldwijd is er voor deze unieke 
combinatie reusachtige zeventiende-eeuwse werken 
interesse getoond door zowel Europese, Aziatische als 
Amerikaanse en Australische instellingen. 
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De komende tijd zullen we deze opties verder 
onderzoeken op haalbaarheid; de onzekerheden 
die het gevolg zijn van de coronapandemie zijn 
medebepalend voor de mogelijkheden. Ook het 
fotoproject Hollandse Meesters Her-zien van 
gastcurator Jörgen Tjon A Fong is relevant in deze 
context. In het kader van de vierhonderdste verjaardag 
van New York in 2024 wil het Museum of the City 
of New York dit project samen met enkele van de 
historische groepsportretten tonen.

Na hun grand tour zullen de groepsportretten in 2025 
een eervolle plek krijgen in de ruime zalen van het 
gerenoveerde Burgerweeshuis aan de Kalverstraat. 
De renovatie voorziet speciaal in een monumentale 
zaal om deze belangrijke kern uit collectie van het 
Amsterdam Museum permanent te tonen, iets wat nu 
niet mogelijk is.

Tentoonstelling Vrijdenkers: Van Spinoza tot nu

Tentoonstelling Refresh Amsterdam

Tentoonstelling De Gouden Koets
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Opening tentoonstelling De Gouden Koets

Opening tentoonstelling Vrijdenkers: Van Spinoza tot nu
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Educatieprogramma De Gouden Koets en Mijn Verhaal

Tentoonstelling Vrijdenkers: Van Spinoza tot nu
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OVERIGE PROGRAMMERING

Refresh Amsterdam
Iedere twee jaar organiseert het Amsterdam Museum 
met diverse partners in de stad Refresh Amsterdam, 
Na de eerste editie in 2021 volgen edities in 2023 en 
2025.

Bij Refresh Amsterdam ligt de focus op grootstedelijke 
thema’s zoals migratie, koloniale erfenissen en andere 
maatschappelijk relevante onderwerpen. Kunstenaars 
en andere makers worden door middel van een open 
call uitgenodigd hun nieuwe perspectieven in te 
zenden. In totaal worden ca. 20 bijdragen geselecteerd 
voor presentaties in de diverse betrokken instellingen.

Na iedere editie worden vijf werken geselecteerd 
en opgenomen in de collectie van ons museum. Bij 
elke tentoonstelling verschijnt een publicatie en 
ontwikkelen we een interactief publieksprogramma.

Publieksprogramma
Met het oog op het intensiever betrekken van 
diverse groepen Amsterdammers organiseren 
we een gevarieerd publieksprogramma op onze 
verschillende locaties en digitaal. Van tours en talks 
in het weekend en een tweewekelijkse talkshow tot 
avondopenstellingen met filmvertoningen, workshops, 
performances en debatten.

Met de ambitie om vanaf 2025 in het gerenoveerde 
gebouw aan de Kalverstraat drie avonden per week 
open te zijn, zal de programmeringsfrequentie de 
komende jaren toenemen. Wanneer we met onze 
nieuwe Amsterdam-tentoonstelling zijn neergestreken 
in onze tijdelijke huisvesting in de Hermitage 
Amsterdam zal het publieksprogramma in de periode 
2022-2024 ook de vorm aannemen van zomerfestivals 
in samenwerking met diverse instellingen in de stad.

New Narratives
Vanaf 2020 is Imagine IC in Amsterdam Zuidoost 
de vaste onderzoeks- en programmapartner van 
New Narratives. Imagine IC is een archief, museum 
en debatcentrum in één en verzamelt materieel en 
immaterieel erfgoed over het dagelijks leven in de 
buurt. We continueren de samenwerking binnen hun 
Co-collectielab (een netwerk met ook het Stadsarchief, 
OBA en het Research Center for Material Culture) 
en verduurzamen op inhoudelijk vlak door naast 
twee à drie publiek toegankelijke bijeenkomsten 
per jaar ook expliciet in te zetten op kennisdeling 
achter de schermen over betekenisgeving aan (im)
materieel erfgoed en het verder ontwikkelen van een 
participatieve verzamelmetho- dologie (community 
curating). Dit sluit ook weer aan bij de programmalijn 
Collecting the City.

Collecting the City
Collecting the City ging van start in 2019 met de 
tentoonstelling Opslaan als... hoe verzamel je de 
stad? Hierin namen we de huidige collectie van het 
Amsterdam Museum onder de loep, door vragen 
te stellen als: ‘Wat is er verzameld, door wie, welke 
verhalen kunnen ermee verteld worden, en waar 
liggen nog uitdagingen?’ De tentoonstelling was een 
nulmeting en beginpunt voor een groot ambitieus 
verzamelproject in de buurten. De komende 5 jaar 
gaan we alle stadsdelen langs in het kader van de 
750ste verjaardag van Amsterdam die in 2025 gevierd 
gaat worden. Met de OBA en andere partners in de 
stad gaan we op zoek naar de mooiste en meest 
veelzeggende verhalen en objecten van de stad van nu.
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De gezichten van Noord-Holland
Het Frans Hals Museum en het Amsterdam Museum 
zijn samen in de BIS van het Rijk gekomen voor de 
periode 2021-2024, met het project ‘ De gezichten 
van Noord Holland’. Algemene doelstelling van 
het programma is om samen met verschillende 
gemeenschappen groepsportretten te realiseren, 
geïnspireerd door historische portretten en met de 
kennis van nu. Portretten die het verhaal vertellen van 
bepaalde communities die niet altijd onmiddellijk en 
dominant zichtbaar zijn binnen de openbare ruimte 
van de gevestigde musea. Dit doen we om nieuwe 
publieksgroepen aan ons te verbinden, maar ook om 
nieuwe verhalen en perspectieven in het museum te 
brengen en met onze bestaande publieksgroepen te 
delen. Tegelijkertijd verrijken we de bestaande canon 
van portretten. Het project resulteert o.a. in een 
dubbeltentoonstelling in beide musea in 2024.

De vrouwen van….
Na het succes van Vrouwen van Nieuw-West wordt dit 
project in 2021-2024 uitgerold naar andere buurten, 
te beginnen in Noord en Zuidoost. Vrouwennetwerken 
worden benaderd voor interview- en fotosessies, in 
nauwe samenwerking met betrokken medewerkers van 
de gemeentebesturen in deze stadsdelen.

Online
De in 2021/22 nieuw te ontwikkelen website voor 
het museum biedt de mogelijkheid om veel meer 
digitale content te programmeren in nauwe synergie 
met onze social media-campagnes. Streven is om 
onze hele collectie, materieel en immaterieel erfgoed, 
toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. 
We doen dit onder meer door ons digitale programma 
AM-Live en door online take-overs te faciliteren, 

waarbij spraakmakende Amsterdammers aan de hand 
van recente gebeurtenissen in de stad in een serie 
podcasts een gesprek voeren over het Amsterdam van 
toen, nu en de toekomst.

Werk in opdracht / artist residencies
De afgelopen zeven jaar heeft ons museum samen 
met Centrum Beeldende Kunst Zuidoost jaarlijks een 
werk in opdracht gegeven aan een Amsterdamse 
kunstenaar. In ons vernieuwde museum aan de 
Kalverstraat is er ruimte gecreëerd om per 2025 
een permanente werkplek in ons eigen huis te 
faciliteren. De aankomende beleidsperiode zetten 
we onze samenwerking met CBK Zuidoost voort en 
gaan we nieuwe samenwerkingen aan. Zo maken we 
vanaf 2020 deel uit van het Tilting Axis Fellowship 
waarbij gevestigde onderzoekers, kunstenaars of 
andere cultuurproducenten uit de Caraïbische regio 
de mogelijkheid geboden wordt zes maanden in 
Nederland te werken. We werken daarin samen met 
The Black Archives, de Rijksakademie, Het Nieuwe 
Instituut, De Appel en Witte de With. 
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Opening tentoonstelling Refresh Amsterdam

Opening tentoonstelling Monumenten der Regentessen
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Werkzaamheden aan visuele panelen United Painting - Optimistisch Verzet (Refresh Amsterdam)

Tentoonstelling Maison Amsterdam in De Nieuwe Kerk
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COLLECTIE

Het Amsterdam Museum is verantwoordelijk voor het 
beheer, behoud, de ontsluiting en presentatie van een 
jaarlijks groeiende stadscollectie die op dit moment 
bestaat uit bijna 100.000 objecten. De verzameling is 
buitengewoon divers en omvat onder meer kostuums, 
gebruiksvoorwerpen, kunstwerken en geregistreerde 
verhalen, daterend van de middel- eeuwen tot 
nu. Hierin ligt een belangrijke noodzaak voor de 
renovatie van het Burgerweeshuis besloten: het pand 
is momenteel onvoldoende toegerust om belangrijke 
werken, zoals de imposante groeps- portretten van de 
zeventiende eeuw, op een manier te laten zien die de 
werken recht aan doet.

Niet alleen het gebouw is toe aan een upgrade – 
de collectiebeheersovereenkomst is dat tien jaar 
na opstelling ook. Hierin zijn de voorwaarden op 
gebied van onder meer verwervingen, bruiklenen en 
zichtbaarheid opgenomen. Het Amsterdam Museum 
zal hiertoe een voorstel doen richting de gemeente 
Amsterdam. We trekken hierin op met het Stedelijk 
Museum Amsterdam.

Uitgangspunten verzamelbeleid
In lijn met onze missie, visie en uitgangspunten voor 
de programmering hebben we een aantal inhoudelijke 
uitgangspunten voor ons verzamelbeleid gedefinieerd. 
We richten ons op opdrachtgever- schap, co-creatie en 
participatie, toegankelijkheid, verduurzaming alsook op 
samenwerking en co-acquisitie. Bijzondere aandacht 
gaat uit naar het in kaart brengen van blinde vlekken 
in het verzamel- beleid tot nu toe. We gaan nieuwe 
perspectieven op cultureel erfgoed aanreiken, ruimte 
maken voor grootstedelijke vraagstukken, persoonlijke 
verhalen uitlichten en stadscultuur in kaart brengen. 
Tevens blijft er ruimte voor retrospectieve aankopen en 
schenkingen.

Bijzondere aandacht gaat in ons verzamelbeleid ook uit 
naar hedendaagse kunst en design. Bij de oprichting 
van het museum in 1926 werd er nog vanuit gegaan 
dat het Amsterdam(s Historisch) Museum zich vooral 
richtte op geschiedenis en het Stedelijk Museum op 
moderne kunst. Dat is inmiddels een achterhaalde 
gedachte. Ons museum houdt zich bezig met vroeger, 
nu en morgen.Hedendaagse kunst en design spelen 
daarin een belangrijke rol: kunstenaars en vormgevers 
bieden nieuwe perspectieven op de geschiedenis 
van en het leven in de stad. De komende jaren zullen 
we onder de vlag van het meerjarige project Refresh 
Amsterdam (zie ‘Tentoonstellingen’) actief inzetten op 
de aankoop van hedendaags werk. Ons verzamelbeleid 
stemmen we af met dat van het Stedelijk Museum 
en het Stadsarchief, zodat we gezamenlijk met onze 
respectievelijke collecties zo optimaal mogelijk alle 
verschillende aspecten van de stad verzamelen en 
belichten.

Daarnaast wordt ook immaterieel erfgoed belang- 
rijker: internationaal leggen meer musea zich toe op 
het verzamelen, beheren en tonen van immaterieel 

erfgoed. Door het verzamelen van tradities, verhalen, 
gebruiken, rituelen en ambachten wordt het ontastbare 
geheugen van een samenleving of sociale groep 
bewaard. Het Amsterdam Museum is al geruime 
tijd actief op dit terrein en zal de komende jaren 
vooral in de programmalijnen Collecting the City en 
New Narratives (zie ‘Programmalijnen’ en ‘Overige 
programmering’) op zoek gaan naar immateriële 
aanvullingen van de stadscollectie.

Aanvullende ontsluiting van de collectie
Elk jaar reizen tussen de 200 en 300 collectiestukken 
van het museum over de hele wereld naar tijdelijke 
tentoonstellingen in andere musea. Hiermee wordt de 
zichtbaarheid van de collectie aanzienlijk vergroot. 
Het Amsterdam Museum heeft – mede dankzij een 
ruimhartig bruikleen- beleid – een groot (inter)
nationaal netwerk dat ons als tegenprestatie, in staat 
stelt om werk te lenen voor tentoonstellingen in 
eigen huis. Wij hechten eraan – net als de gemeente 
Amsterdam – dat zoveel mensen kennis kunnen 
maken met de collectie van de stad. We zullen ons 
daarom de komende jaren verder inspannen om meer 
collectiestukken wereldwijd te presenteren. We doen 
dat zowel online (op onze nieuwe website) als op tal 
van plekken in de stad en bij andere musea in het 
binnen- en buitenland.

Online zullen we de collectie optimaal zichtbaar maken 
voor zoveel mogelijk mensen. Deze online ontsluiting 
van de collectie is belangrijk in een periode waarin 
onze hoofdvestiging gesloten is. Om relevantie en 
zichtbaarheid te houden is de verbinding met ons 
groeiend online publiek essentieel. Dat doen we op 
onze eigen website, maar ook binnen het netwerk 
A’damnet: een netwerk van 34 Amsterdamse 
erfgoedinstellingen en bibliotheken. 

We blijven actief deelnemer aan het door ons 
geïnitieerde Modemuze, een online platform waarop 
Nederlandse musea hun kostuumcollecties ontsluiten. 
De verhalensites voor de stadsdelen (geheugenvan.
amsterdam) en het educatie-tool Groeistad (zie 
‘Cultuureducatie en -participatie’) zullen de komende 
jaren een update krijgen.

Collectiebeheer
Duurzaam behoud van de collectie is een van de 
kerntaken van het museum. Ten aanzien van de zorg 
voor de collectie is er een afzonderlijk collectieplan 
dat elke vier jaar wordt bijgewerkt. Het plan gaat in 
op behoud en beheer, conservering en restauratie, 
registratie, documentatie en ontsluiting.
Dit betreft niet alleen de fysieke collectie maar 
ook de groeiende digitale collectie wat vraagt om 
duurzaam beheer. Het digitaal koppelen van materiële 
objecten aan immaterieel erfgoed en het opzetten 
van gebruiksvriendelijke netwerken om informatie te 
ontsluiten is een nieuwe en noodzakelijke ontwikkeling. 
Het Amsterdam Museum kan en wil hierin een 
voortrekkersrol spelen. Het Amsterdam Museum 
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beheert tevens een aantal bijzondere interieurs op 
locaties buiten het museum. Hieronder vallen onder 
meer de historische ensembles in de Beurs van 
Berlage, het Scheepvaarthuis (Amrath Hotel), het 
voormalige stadhuis (Hotel The Grand), het gebouw 
van de Bazel (Stadsarchief) en de ambtswoning 
van de burgemeester. Samen met Monumenten en 
Archeologie gaat het museum zich de komende jaren 
inspannen om een eenduidig onderhoudsplan op te 
stellen en achterstallig onderhoud in te lopen. Op die 
manier blijven de interieurs ook voor de toekomst 
bewaard en (deels) toegankelijk voor publiek.

De renovatie van de locatie aan de Kalverstraat brengt 
een tijdelijke verhuizing van collecties uit deze locatie 
met zich mee. Hierbij is speciale aandacht en expertise 
noodzakelijk voor die onder- delen die onderdeel 
zijn van het gebouw en min of meer vastzitten zoals 
de Regentenkamer en de Wezenkastjes. We grijpen 
het moment van uithuizing aan om te bepalen welke 
stukken wij willen tonen vanaf 2025 en welke wij 
dientengevolge moeten restaureren en zien dit als kans 
om ons restauratiebeleid te integreren met ons overige 
programma- en verzamelbeleid. 

Onderzoek
Het Amsterdam Museum heeft een goede staat van 
dienst als het gaat om (kunst)historisch onderzoek 
en is daarmee zichtbaar in het (internationale) 
wetenschappelijke circuit. In dit kader zijn we 
betrokken bij diverse universitaire onderzoeksprojecten 
en werken we veelvuldig samen met diverse 
organisaties in het binnen- en buitenland. De lopende 
onderzoeken – bijvoorbeeld op het gebied van 
contested histories in relatie tot het koloniale verleden 
– zetten we de komende jaren voort. Resultaten delen 
we via onze conservatoren die actief deelnemen aan 
internationale conferenties, symposia en publiceren.

In de praktijk zal worden gekeken hoe dergelijke 
nieuwe levende collecties kunnen worden gekoppeld 
aan de collectiedatabases van onder meer het 
Stadsarchief. In dat kader werken wij samen met het 
Amsterdam Time Machine-project van de Universiteit 
van Amsterdam. De uiteenlopende vragen komen 
samen in het onderzoeks- project Collecting the City 
(zie ‘Programmalijnen’ en ‘Overige programmering’) 
resulterend in conferenties en een internationaal 
online peer reviewed tijdschrift (twee keer per jaar te 
verschijnen vanaf 2022).

Nieuw zijn de projecten die tot stand komen op 
basis van het hoogleraarschap Media en Kunst in de 
Museale Praktijk aan de Universiteit van Amsterdam 
van artistiek directeur Margriet Schavemaker. In haar 
onderzoek stelt Schavemaker vragen als: “welke 
betekenis heeft het verzamelen van immaterieel 
erfgoed zoals (persoonlijke) verhalen, hoe dragen deze 
bij aan de sociale cohesie, en hoe verschillen verhalen 
van objecten waarbij het verhaal zintuiglijk tastbaar 
wordt?”.

Positie binnen de culturele keten
Het Amsterdam Museum is sinds jaar en dag stevig 
verankerd in het stedelijke, landelijke én internationale 
culturele landschap. We werken nauw samen met een 
uitgebreid netwerk aan organisaties en instellingen 
uit diverse disciplines (zie ‘Appendix’). We bieden 
armslag en zichtbaarheid voor kleine instellingen en 
organisaties die belangrijke thema’s agenderen en 
nieuwe perspectieven aanreiken die wij vervolgens 
op een toegankelijke manier presen- teren. In 
de afgelopen periode hebben we op die manier 
samengewerkt met onder meer The Black Archives 
en met OSCAM (zie ‘Terugblik en zelfevaluatie 
2017-2020’). Door middel van opdrachtgever- 
schap en projecten zoals Refresh Amsterdam (zie 
‘Tentoonstellingen’ en ‘Collectie’) geven we ruimte 
aan makers die daardoor kunnen doorstromen naar 
andere plekken. Wij dienen als voorbeeld voor andere 
instellingen die met co-creatie en participatie aan 
de slag willen gaan. We functioneren als belangrijke 
schakel tussen grassroots-initiatieven en highbrow 
instellingen, maar ook tussen gemeente en bewoners. 
Omdat wij ons richten tot een breed publiek (‘álle 
Amsterdammers’) is deze rol en functie bij uitstek voor 
ons weggelegd. Grootstedelijke thema’s agenderen wij 
op een bijzonder toegankelijke manier waardoor ook 
de drempel naar andere instellingen die met dezelfde 
thema’s bezig zijn, wordt verlaagd. Waar mogelijk 
delen we onze kennis met andere spelers in het veld.

Experiment en innovatie
Experiment en innovatie lopen de komende vier 
jaren als een rode draad door veel activiteiten die 
we verder ontwikkelen. Dit geldt voor wisselende 
tentoonstellingen, onderzoek, het publieksprogramma, 
het verzamel- en collectiebeleid, de online platforms 
en de nieuwe semi-permanente presentatie in de 
Hermitage Amsterdam. We geven de sleutel regelmatig 
uit handen aan makers, bezoekers en bewoners en 
hopen daarmee niet alleen nieuwe perspectieven, maar 
ook nieuwe presentatievormen het museum binnen te 
halen.

Belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is dat 
we ook willen innoveren op het gebied van (publieks)
onderzoek. Wie bereiken we met onze programma’s? 
Wie nog niet? Op welke manieren kunnen we (nieuwe) 
groepen (nog beter) bedienen? Samen met partijen 
zoals het Museum voor Wereld- culturen gaan we op 
zoek naar nieuwe manieren om de impact van onze 
activiteiten te meten. Met Muziekschool Amsterdam, 
Mocca en OBA onder- zoeken we de impact van 
educatie- en participatieprogramma’s voor scholieren 
en hun ouders. Dit onderzoek naar groei en impact van 
Cultureel Vermogen zetten we in de periode 2021-2024 
door, waarbij we ons ervoor zullen inspannen dat meer 
Amsterdamse instellingen gaan deelnemen.
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Mobiele onderzoeksinstallatie over de Gouden Koets

Medewerkers met Metro 54 (2017) van Brian Elstak
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BELANG VOOR DE STAD

Cultuureducatie en -participatie
Onze ambitie is dat per 2025 alle Amsterdamse 
basisschoolleerlingen minimaal één keer in hun 
schoolloopbaan een bezoek brengen aan ons 
museum. Daarom zullen we in de periode 2021-
2024 stevig investeren in educatie. We willen niet 
alleen dat meer leerlingen ons bezoeken, maar 
ook dat ze als  ervarings-deskundigen bijdragen 
aan de verhalen van Amsterdam. Met als doel om 
deze jonge Amsterdammers de eigen positie in de 
culturele dynamiek van de stad te laten onder- zoeken, 
ontdekken en bepalen. Om zo een open blik te bewerk-
stelligen op de (mede)bewoners van onze inmiddels 
superdiverse stad en de wereld daaromheen.

Deze ambitie sluit aan bij de voorstellen voor het 
vernieuwde onderwijscurriculum in het primair 
onderwijs en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Meerstemmigheid, verschillende 
perspectieven, maken, meemaken en betekenis 
geven zijn daarin belangrijke pijlers. De komende 
beleidsperiode gaan we samen met het onderwijs 
onderzoeken en experimenteren om zo tot een 
duurzame programmering te komen die aansluit bij 
het nieuwe curriculum. Om dit te realiseren starten 
we een nauwe samenwerking met zeven basis- 
scholen – één school uit elk stadsdeel. Deze scholen 
worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe 
programma’s in het nieuwe museum. We integreren 
hierbij inzichten uit het New Narratives-project 
en betrekken hedendaagse makers bij de nieuwe 
onderwijsprogrammering.

De komende periode kijken we ook hoe het 
vernieuwde museum kan programmeren voor het 
speciaal onderwijs. Voor de ontwikkeling van deze 
programmering werken wij samen met Mocca 
(expertisecentrum cultuuronderwijs) dat een netwerk 
heeft in het speciaal onderwijs. Tests en pilots worden 
uitgevoerd in de semi-permanente tentoonstelling in 
onze tijdelijke huisvesting in de Hermitage Amsterdam 
(Zie ‘Tentoonstellingen’). Bestaande kennis en ervaring 
met onze speciale programmering voor blinden, 
slechtzienden, doven en slechthorenden wordt 
hierin meegenomen. Met een aantal vmbo-scholen 
gaan wij in gesprek over mogelijke aansluiting van 
museumprogramma’s bij beroepsvoorbereidende 
opleidingen. We zien kansen bij de profielen recreatie, 
zorg en welzijn, bouwen, wonen en interieur, mobiliteit 
en transport.

In samenwerking met Modemuze is tevens een 
meerjarig mbo-programma ontwikkeld dat de 
komende jaren wordt voortgezet in samenwerking 
met het Centraal Museum Utrecht. Vanuit de nauwe 
samenwerking met de partner- scholen zetten 
wij tevens een teach the teacherprogramma op. 
Leerkrachten en docenten krijgen workshops en/
of trainingsdagen aangeboden over relevante 
onderwerpen die spelen binnen het museum en het 
onderwijs. Hierin werken we thematisch samen met 

collega-instellingen zoals het Tropenmuseum en het 
Stadsarchief en putten we in belangrijke mate uit het 
New Narratives-onderzoek.

Ook op het gebied van educatie zien we verschillende 
kansen voor experiment en onderzoek in de komende 
jaren. Zo vormt het museumbreed uitgerolde 
participatieproject Collecting the City een uitstekende 
gelegenheid om scholieren actief te betrekken bij het 
proces van verzamelen. Leerlingen vormen de basis 
van de stad in al haar diversiteit en meerstemmigheid. 
Leerlingen kunnen verhalen en objecten aandragen 
maar ook met kunstenaars/ makers zelf creëren en 
agenderen. Deze activiteiten zullen veelal op school 
of bij de OBA’s plaatsvinden. In de semi-permanente 
presentatie in de Amsterdam Museumvleugel in 
de Hermitage Amsterdam wordt een ruimte voor 
onderzoek, dialoog en experiment geopend (Stadslab) 
waarin samen met het onderwijs verschillende thema’s, 
werkvormen en samenwerkingen worden getoetst. De 
uitkomsten worden meegenomen in de uitwerking van 
educatieve ruimtes in ons gerenoveerde museum aan 
de Kalverstraat.

De komende beleidsperiode nemen we het voortouw 
om de Leerlijn Erfgoed en Identiteit een extra 
impuls geven. Het doel van de Leerlijn is om betere 
aansluiting te bewerkstelligen tussen het aanbod 
van erfgoedinstellingen enerzijds en het curriculum 
en de behoeften in het onderwijs anderzijds. Met 
de samenwerkende partijen (Tropenmuseum, het 
Scheepvaartmuseum, Stadsarchief, Monumenten en 
Archeologie, ARCAM, Imagine IC, het Joods Cultureel 
Kwartier, Mocca en drie basisscholen) zullen we ons 
gezamenlijk inspannen om meer erfgoedinstellingen 
te laten meedoen en het aanbod nog overzichtelijker 
te ontsluiten middels een nieuwe website. Samen 
met Mocca wordt gekeken of er een cultuurcoach 
aangetrokken kan worden die de scholen helpt de 
leerlijn te implementeren door naar de scholen toe te 
gaan. Als A-BIS-in- stelling willen we zorgdragen voor 
de totstandkoming van deze website en zullen daarom 
ook een extra aanvraag doen voor de financiering.

Het programma Groeistad speelt, mede op nadrukkelijk 
op verzoek van de scholen, een belangrijke rol in 
de Leerlijn Erfgoed en Identiteit. Groeistad is een 
digitaal onderwijsprogramma waarbij kinderen uit het 
basisonderwijs het erfgoed in hun stad ontdekken. 
Het programma is in 2018 door het Amsterdam 
Museum, Monumenten en Archeologie, Stadsarchief, 
ARCAM en CBK Zuidoost gelanceerd, en wordt de 
komende jaren steviger verankerd in het curriculum 
van alle basisscholen. Groeistad is destijds met externe 
financiering ontwikkeld en geïmplementeerd, onder 
penvoerderschap van het Amsterdam Museum. Samen 
met een cultuurcoach willen we ervoor zorgen dat ook 
niet-schoolgebonden organisaties en (naschoolse) 
buurtactiviteiten aan Groeistad worden verbonden.
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Rondleiding voor blinden en slechtzienden

Educatieprogramma in het Stadslab

Educatieprogramma in de vaste tentoonstelling
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Voor cursisten Nederlands als tweede taal zullen we 
in de periode 2021-2024 het educatieve programma 
Stad en Taal aanbieden in onze presentatie in de 
Hermitage Amsterdam. Ook hebben we de ambitie 
om een speciaal programma voor laaggeletterden te 
ontwikkelen. We verkennen de mogelijkheden om het 
programma buiten de museummuren, bijvoorbeeld in 
Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West verder uit 
te rollen.

In de weekenden en schoolvakanties organiseren we 
publieksactiviteiten voor families in de Hermitage 
Amsterdam en Museum Willet-Holthuysen. Ook 
hierbij worden nieuwe werkvormen, workshops 
en samenwerkingen met bijvoorbeeld makers uit 
de stad getest met als doel om in het vernieuwde 
museum in 2025 een bijzonder, verrassend en 
samenhangend programma te presenteren. Ons 
museum aan de Kalverstraat is in de huidige situatie 
buitengewoon slecht toegankelijk voor mensen met 
een fysieke beperking. De vele niveau- verschillen en 
de ingewikkelde structuur van het gebouwencomplex 
maken dat het museum in zijn huidige vorm niet 
voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vandaag 
de dag worden gesteld. Het verbeteren van de 
toegankelijkheid is dan ook één van de hoofdredenen 
voor onze renovatie in komende jaren. In de huidige 
situatie doen we er alles aan om een bezoek voor 
mensen met een fysieke beperking toch mogelijk te 
maken.

We bieden gratis hulpmiddelen aan zoals een 
leenrolstoel en bij evenementen zorgen we dat er een 
doventolk aanwezig is. Voor slechthorenden en doven 
stellen we audiotourteksten op schrift beschikbaar 
en bieden we de mogelijkheid een rondleiding te 
volgen met een schrijftolk. Ook voor visueel beperkte 
bezoekers zijn er speciale rondleidingen. Deze 
voorzieningen hebben we in de afgelopen jaren al 
ontwikkeld en zullen we ook tijdens de renovatie op 
onze locaties elders zoveel mogelijk handhaven. In de 
toekomst willen we ons programma aanbod verder 
uitbreiden voor mensen met een mentale beperking, 
zoals dementie. We zullen daarin samenwerken met 
Studio i.

Verbinding met de stad
Als we vooruitblikken op het Amsterdam Museum 
van 2025 is het niet zozeer één museumgebouw vol 
collectie dat we zien. Het is niet één plek die oplicht 
op de kaart van Amsterdam. Het is een netwerk aan 
locaties. Waarvan sommige stevig zijn verankerd in 
de stad en andere meer tijdelijk en fluïde zijn. Het zijn 
plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar kunst 
en (immaterieel) erfgoed worden gemaakt, getoond 
en gedeeld. Waar mensen niet alleen de stad leren 
kennen, maar ook elkaar.

De komende jaren zullen we verdergaan op het door 
ons ingeslagen pad om dichtbij actief te zijn in en met 
de stadsdelen. Het project Vrouwen van Nieuw-West 
zal een vervolg krijgen in Noord en Zuidoost en met 
het onderzoeks- en verzamelprogramma Collecting 
the City betrekken we Amsterdammers uit alle 

stadsdelen. . Het is onze ambitie dat onze toekomstige 
locatie in Nieuw-West een plek is waar bewoners 
uit het stadsdeel zich thuis voelen en waarvan de 
programmering een aantrekkingskracht heeft die tot 
ver buiten het stadsdeel reikt.

Met onze tentoonstellingen en publieksactiviteiten 
creëren we een aanbod dat bezoekers en bewoners 
stimuleert om op ontdekking te gaan in nieuwe delen 
van de stad. We werken samen met een scala aan 
partners, voornamelijk op het gebied van onderzoek en 
educatie. Een selectie van deze partners is opgenomen 
in de appendix met daarbij een toelichting op de aard 
van de samenwerking voor de komende jaren.

Internationale visie
We vervullen de rol van internationale voorloper op 
verschillende gebieden. Zo zijn we actief in de ICOM-
commissie voor stadsmusea (CAMOC), maken we 
deel uit van internationale onderzoeks- projecten en 
worden onze conservatoren en educatoren geregeld 
uitgenodigd voor gastlezingen in het buitenland. 
Internationale organisaties benaderen ons regelmatig 
voor samenwerking. We zijn een drijvende kracht in 
het internationale debat over het stadsmuseum van de 
toekomst en werken daarin samen met diverse musea 
in het buitenland zoals Museum of the City of New 
York. Tevens hebben we zelf een internationaal team 
van toonaangevende academici en museumdirecteuren 
ingeroepen als klankbordgroep voor onze omvangrijke 
renovatie- plannen .

In de discussie over de maatschappelijke relevantie 
van musea in een bredere zin, vervult het Amsterdam 
Museum een prominente positie. Al langere tijd zijn 
we een belangrijke speler in het internationale debat 
over het koloniale en slavernijverleden. Niet alleen 
nationaal maar ook internationaal heeft het nuanceren 
van de term ‘Gouden Eeuw’ (zie ‘Terugblik’) veel 
teweeg gebracht; het museum wordt nu wereldwijd 
gevraagd om als expert en adviseur op te treden. Dat 
onze werkwijze als voorbeeld stellend wordt gezien, 
blijkt ook uit het feit dat instellingen als BOZAR 
(Brussel) en FOMU (Antwerpen) het vernieuwende 
rondleidingsformat hebben overgenomen dat we 
hebben ontwikkeld binnen de programmalijn New 
Narratives.

Het Amsterdam Museum is vernieuwend in de wijze 
waarop hedendaagse kunst en design worden 
verweven met geschiedenis. We zijn trendsetter in een 
internationale ontwikkeling waarin historische musea 
steeds meer het verzamelen van heden- daagse kunst 
en culturele praktijken omhelzen, en kunstmusea meer 
aan community-projecten doen. Omdat wij al langere 
tijd voortrekker zijn op het gebied van participatie en 
co-creatie en toenemend ook in relatie tot immaterieel 
erfgoed, zijn we daarin een belangrijk referentiepunt 
en voorbeeld voor andere musea. Tenslotte laten wij 
zien dat een museum niet meer noodzakelijk gebonden 
is aan één plek of gebouw: als netwerkmuseum 
kruipen we in de haarvaten van de stad en leveren 
we voorbeelden van succesvolle programmering op 
locatie, dichtbij de Amsterdammers.
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Internationaal publiek
Wij geloven dat als je weet waar je bent, je weet wie 
je bent. En dat je pas emotioneel kunt verbinden met 
mensen, buurten en steden als je ze leert kennen. 

Met onze programma’s dragen we bij aan die 
verbondenheid. De kennismaking van mensen met 
de stad, en met elkaar. Wij geloven dat dit zowel 
interessant en relevant is voor bewoners als voor 
bezoekers uit het binnen- en buitenland. Onze 
programma’s geven context aan de stad: aan de relatie 
tot haar geschiedenis en tot de wereld eromheen. 
De grootstedelijke thema’s die aan de orde komen, 
zijn niet louter van toepassing op Amsterdam en als 
zodanig voor veel buitenlandse bezoekers herkenbaar.

Tijdens de renovatie ligt het voor de hand dat 
internationale bezoekers vooral onze locaties in het 
centrum zullen bezoeken: Museum Willet-Holthuysen 
en onze tentoonstelling in de Amsterdam Museum-
Vleugel in de Hermitage Amsterdam. Maar we zouden 
graag zien dat bezoekers aan de stad ook andere 
buurten dan de historische binnenstad ontdekken. 
Daarom zullen we onze marketinginspanningen 
voor de jaarlijkse tijdelijke tentoonstellingen (zie 
‘Tentoonstellingen’) ook op internationale bezoekers 
richten.

Verduurzaming
Elke dag opnieuw zorgen we er voor dat de collectie 
van de stad bewaard wordt voor de generaties na 
ons. Tot die collectie behoren ook de gebouwen 
waarin we gehuisvest zijn: Museum Willet-Holthuysen, 
ons Collectiecentrum in Amsterdam Noord en het 
voormalige Burgerweeshuis aan de Kalver- straat. 
Binnen de mogelijkheden die het pand van Museum 
Willet-Holthuysen biedt, worden de komende jaren 
zoveel mogelijk energiebewuste en duurzame 
voorzieningen getroffen. Het in 2011 opgeleverde 
Collectiecentrum voldeed al ruimschoots aan 
eigentijdse eisen op het gebied van duurzaamheid.
De renovatie van het Burgerweeshuis biedt ons 
de kans om grote en concrete stappen te zetten 
op het gebied van duurzaamheid. We doen dat op 
verschillende manieren: in het ontwerp, gebruik van 
materialen, installaties, in de keuzes die we maken in 
onze bedrijfsvoering (zie ‘Innovaties bedrijfs- voering’) 
en in de programmering.

Het vernieuwde museum zal veel meer dan voorheen 
ook het verhaal vertellen van de geschiedenis 
van het gebouw. Neutelings Riedijk Architecten 
kiezen er in hun ontwerp voor om de kwaliteiten 
van het monumentale gebouwencomplex niet 
alleen te behouden, maar bovendien nog sterker te 
benadrukken. De architecten geven de voorkeur aan 
duurzame materialen die refereren aan de historie 
van het pand en die tegelijkertijd milieutechnisch een 
verantwoorde keuze zijn. In onze plannen voegen we 
voor de toekomst ook een nieuw element toe aan het 
gebouw: een daktuin. Deze biedt niet alleen uitzicht 

op (en daardoor verbinding met) de stad eromheen, 
maar is tevens de uitgelezen plek om onderwerpen 
als duurzaamheid en stedelijke natuur te agenderen. 
De komende beleidsperiode zullen we samen met 
partners zoals Mediamatic onderzoeken op welke 
wijze we de daktuin het beste kunnen vormgeven en 
programmeren.

In onze tentoonstellingen en publieksprogramma’s 
is steeds meer aandacht voor onderwerpen als ‘de 
leefbare stad’. Dit doen we in het kader van actuele 
grootstedelijke thema’s die we prominenter zullen 
adresseren en agenderen.

Op het gebied van werkgeverschap en interne 
communicatie speelt sociale en organisatorische 
duurzaamheid een belangrijke rol. Onze medewerkers 
voelen zich betrokken bij het museum, doordat ze 
onze missie kennen en onderschrijven. We werken 
met duidelijke organisatiedoelstellingen die gedragen 
worden door alle teams. Om ervoor te zorgen dat 
medewerkers gemotiveerd voor het museum (blijven) 
werken, wordt geïnvesteerd in diversiteitsbeleid en 
persoonlijke ontwikkeling. 

IN/VISIBLE, een interventie in de vaste tentoonstelling Amsterdam DNA

29



UITVOERBAARHEID

Toelichting Meerjarenbegroting
De geplande noodzakelijke renovatie van ons museum 
heeft zeer grote gevolgen voor de meerjarenbegroting. 
Door de te verwachte meerkosten en wegvallende 
inkomsten, is het een forse uitdaging om de begroting 
sluitend te houden. Daarom vragen we voor periode 
2021-2024 aanvullende middelen aan.

Structurele hogere kosten 
Het vergroten van de zichtbaarheid en het beheer 
van de groeiende collectie van de stad leidt ieder jaar 
tot extra kosten. Om aan deze noodzaak te kunnen 
blijven voldoen is aanvullend 100.000 euro per jaar 
nodig. In de begroting 2020 is de structurele loon- en 
prijscompensatie van euro 175.000 vervallen. Om aan 
de aangepaste eisen voor onder andere de uitvoering 
van de Fair Practice Code te voldoen, is het van belang 
dat deze compensatie alsnog wordt toegekend in de 
begroting 2021.

Teruglopende inkomsten door sluiting en verhuizing
De afgelopen jaren heeft het Amsterdam 
Museum grote stappen gezet om het eigen 
inkomstenpercentage te verhogen (gemiddeld 38%). 
Met de naderende sluiting van de locatie aan de Kalver- 
straat voor de noodzakelijke renovatie komen de 
inkomsten ter hoogte van 1,7 miljoen euro te vervallen. 
Om dit probleem op te lossen nemen we maatregelen 
om de kosten zoveel mogelijk te verminderen en om 
eigen inkomsten te blijven genereren, bijvoorbeeld 
door entree-in- komsten van onze presentaties op 
andere locaties zoals de Hermitage Amsterdam. 
Naast de grote capital campaign ten behoeve van 
de inrichting van ons gerenoveerde museumgebouw 
aan de Kalverstraat en de programmering aldaar na 
opening, spannen we ons in om ook voor de overige 
activiteiten in de periode 2021-2024 zoveel mogelijk 
aanvullende fondsen, sponsorgelden en subsidies te 
werven. 

Desondanks voorzien we een tekort op de begroting. 
Om de begroting sluitend te houden ontkomen we 
er niet aan om het programmabudget aan te spreken 
waardoor het een uitdaging wordt om aan onze 
doelstellingen voor spreiding en ontwikkeling van 
activiteiten in de stadsdelen te kunnen voldoen. 

Financieringsmix
In de komende periode staan we voor een stevige 
uitdaging qua ondernemerschap: niet alleen moeten 
we een ambitieuze wervingsactie inzetten voor de 
inrichting en programmering van de te renoveren 
en uit te breiden locatie aan de Kalverstraat, tevens 
willen we relevanter zijn voor meer Amsterdammers 
in de wijken door middel van participatieprojecten. 
Beide projecten kosten extra geld waartegenover in de 
periode 2021-2024 nauwelijks extra inkomsten worden 
gegenereerd. Daarnaast is het nog onvoldoende zeker 
hoeveel mensen hun weg naar onze programmering 
in de Hermitage Amsterdam zullen weten te vinden, 
waardoor de inkomsten uit entreegelden wellicht 
lager uitvallen. En er bestaat het risico dat de 
gemeente Amsterdam net als de afgelopen jaren 
geen compensatie verleent voor inflatie, wat feitelijk 
neerkomt op een bezuiniging voor het museum. Toch 
zijn we optimistisch en denken we dat dit door strak 
monitoren en goed 0ndernemerschap beheersbare 
risico’s betreffen waarop we de komende jaren goed 
kunnen bijsturen.

Innovaties bedrijfsvoering
We grijpen de periode in aanloop naar de heropening 
van het vernieuwde Amsterdam Museum in 2025 
aan om op tal van terreinen te onderzoeken hoe 
we in de toekomst slimmer en duurzamer kunnen 
werken. We doen dit op alle bedrijfsonderdelen: van 
afvalverwerking tot beveiliging, van energieverbruik 
tot flexibilisering van ons personeelsbestand. Met 
name op het gebied van duurzaamheid willen we 
grote stappen zetten, waarbij we ernaar streven om 
in 2025 een geheel afvalloos museum te zijn. Vanaf 
2020 onderzoeken we welke concrete doelen voor ons 
haalbaar zijn binnen het monumentale pand waarin het 
museum zich bevindt. We betrekken daar alle teams in 
het museum bij en laten ons adviseren door experts en 
partners uit de stad.

Samenstelling personeelsbestand
Er verandert veel voor ons in aanloop naar de 
heropening in 2025. Tijdens de renovatie zijn zowel 
onze publieksactiviteiten als onze kantoren te vinden 
op verschillende (tijdelijke) locaties in de stad. We 
zullen samenwerken met veel verschillende partners, 
voor verschillende (soms nieuwe) doelgroepen en met 
vernieuwende methodieken.
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Buitententoonstelling Corona in de Stad

Luna Lunettes geeft tijdens de COC Shakespeare Club 2020 een virtuele queer 
rondleiding

Het Stadslab

Museum Willlet-Holthuysen

31



Daarnaast hebben we voor de renovatie van het 
Burgerweeshuis tijdelijk specifieke expertise nodig 
die nu niet in de organisatie aanwezig is. Dit betekent 
concreet dat de samenstelling van ons personeel 
gaat fluctueren in omvang en samenstelling van 
expertise. En vraagt om flexibilisering zodat we kunnen 
meedeinen op de vraag. We zullen ons bestaande 
team daarom waar nodig aanvullen met nieuwe - soms 
tijdelijke - medewerkers met specifieke expertise. Om 
dit te realiseren denken we vanaf 2022 drie jaar lang 
0,5 miljoen extra nodig te hebben om inkoop van 
expertise en flexibilisering van personeel mogelijk 
te maken. Voor deze kosten vragen we geen extra 
ondersteuning vanuit het Kunstenplan. Streven is om 
deze kosten te dekken uit de opbrengsten van de 
capital campaign.

Diversiteit en inclusie
In de afgelopen decennia hebben we verschillende 
maatregelen genomen om een diverse en inclusieve 
organisatie te zijn. We hebben een sterke traditie op 
het gebied van participatief programmeren, en hebben 
verschillende programma’s en hulpmiddelen voor 
bezoekers met een beperking. In 2020 worden onze 
ambities verder geformaliseerd, met de oprichting van 
een interdisciplinaire adviesraad. Deze groep voorziet 
de bestuurder en het managementteam van concrete 
adviezen om diversiteit en inclusie te verbeteren 
daarbij uitgaande de in de Code Diversiteit & Inclusie 
genoemde ‘4 P’s’: Programma, Publiek, Personeel en 
Partners. In 2020 voeren we een nulmeting uit, waarna 
streefcijfers als doelen gesteld worden voor de periode 
2021-2024. Deze cijfers vormen het vertrekpunt voor 
evaluatie en jaarlijkse rapportages over de voortgang 
van het beleid. Zie voor verdere toelichting het 
Actieplan diversiteit en inclusie.

Gedragscodes
Zowel de Code Diversiteit & Inclusie als de Governance 
Code Cultuur en de Fair Practice Code worden 
door ons toegepast, nageleefd en uitgevoerd. De 
Code Diversiteit & Inclusie is voor ons een bijzonder 
belangrijk uitgangspunt. Wij zetten daar al langere 
tijd op in, maar denken dat dit door de verwachte 
inkrimping en flexibilisering van de organisatie in de 
komende jaren nog meer inzet vergt. De Governance 
Code Cultuur is al jaren ingebed in onze organisatie. 
De Stichting Amsterdam Museum hanteert bij de 
uitwerking het Raad van Toezicht-model.De genoemde 
praktijkaanbevelingen voor het Raad van Toezicht-
model worden zonder uitzondering toegepast 
en er wordt transparant (via de website van het 
museum) gecommuniceerd. We onder- schrijven 
de uitgangspunten van de Fair Practice Code en 
vinden het vanzelfsprekend dat makers een redelijke 
vergoeding krijgen voor geleverde diensten.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)
Het Amsterdam Museum heeft in de periode 2021-2024 
drie vaste locaties in beheer: het Burger- weeshuis, het 
Museum Willet-Holthuysen en het Collectiecentrum. 
De locaties Museum Willet-Holthuysen en 
Collectiecentrum zijn voorzien van een MOP. De 
bedragen zijn opgenomen in de begroting. Met 

betrekking tot de locatie Kalverstraat is afgesproken 
dat het MOP-bedrag tijdens de ingrijpende renovatie 
beschikbaar blijft om ingezet te worden voor 
verhuizingen en tijdelijke huisvesting. Na afronding van 
de renovatie zal er een nieuw MOP opgesteld worden.

Naast de locaties in beheer gaan we uit van de 
huur van minstens drie en mogelijk vier locaties: 
De Amsterdam Museum-vleugel in de Hermitage 
Amsterdam, het buurpand van Museum Willet-
Holthuysen, het buurpand van het Collectiecentrum 
en een nieuwe tijdelijke locatie in Nieuw-West. 
In de Hermitage Amsterdam brengen we tijdens 
de renovatie onze hoofdtentoonstelling onder 
(zie ‘Tentoonstellingen’). De buurpanden van het 
Collectiecentrum en Museum Willet-Holthuysen 
worden gebruikt als kantoorpanden; de begane grond 
van Willet-Holthuysen wordt ingericht als projectruimte 
en krijgt een publieksfunctie. In Nieuw-West onder- 
zoeken we de mogelijkheden voor een tijdelijke locatie 
met uitzicht op vast.

Weesmeisjes Burgerweeshuis
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Enough (2020) door Antonis Pittas in de tentoonstelling Refresh Amsterdam.

Opening tentoonstelling De Gouden Koets
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