
1 
 

 

  



2 
 

 
 

Inhoudsopgave 
 
1.0. Inleiding 
2.1. Missie, visie en profiel 
2.2. Kwaliteit: activiteitenprogramma 2017-2020 
2.3. Educatie en participatie 
2.4. Maatschappelijke waarde: publieksbereik 
2.5. Ondernemerschap 

 

 

 
 
 

1.0. Inleiding 
Met ingang van 1 januari 2017 werkt het RKD binnen het nieuwe bekostigingsstelsel van het 
Ministerie van OCW. De subsidie bestaat met ingang van die datum uit de componenten: 
 
1) Erfgoedwet: een langjarige subsidie voor de instandhouding van het RKD, bestaande uit 

budgetten voor huisvesting (€ 1.391.695) en collectiebeheer (€ 2.100.000).1 
2) BIS (Culturele Basis Infrastructuur): een subsidie voor de cultuurnotaperiode 2017-2020 ten 

behoeve van het activiteitenprogramma, waarvoor een bedrag van € 1.490.000 is vastgesteld.2  
 
Ten aanzien van (het budget voor) huisvesting werken het RKD, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het 
Letterkundig Museum (LM) met het Rijks Vastgoed Bedrijf aan een ‘Businesscase Renovatie KB-
complex’ (gereed in mei 2016). Op dit moment is er nog veel onzeker, het is zelfs mogelijk dat het 
RKD en het LM zullen kiezen voor autonome huisvesting op een andere locatie in Den Haag of elders. 
Hoe dan ook is voor onze instelling van groot belang dat de missie en doelstellingen van het instituut 
goed verankerd worden in de nieuwe situatie. Het RKD beoogt niet alleen een sterkere profilering 
voor zijn doelgroepen, maar ook een besparing op de kosten van (tijdelijke) huisvesting en 
ingrijpende verhuizing(en).3  
 
Paragraaf 2.1. van dit activiteitenplan zoomt in op de missie en het profiel van het RKD. 
Vanzelfsprekend heeft deze paragraaf betrekking op zowel de instandhouding (Erfgoedwet) als op 
het activiteitenprogramma (BIS) van het RKD en de Stichting CODART. De paragrafen 2.2. t/m 2.5 
hebben betrekking op de activiteiten, die gepland zijn voor de cultuurnotaperiode 2017-2020. Deze 
paragrafen vormen de basis van de BIS-subsidie-aanvraag. De begroting en prestatiegegevens 
(paragraaf 3) hebben betrekking op de instandhouding (Erfgoedwet) en het activiteitenprogramma 
(BIS).4  
 
Dit activiteitenplan is opgesteld conform het format, zoals dat is opgenomen in het 
aanvraagformulier ‘Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020’ (Artikel 3.27 van de Regeling op het 
Specifiek Cultuurbeleid).  

                                                           
1
 Zie: OCW-brief 823421, dd. 16/11/15 

2
 Regeling OCW, 25 oktober 2015, nr. WJZ/761523 (10589), wijziging van de Regeling op het specifiek 

cultuurbeleid, criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2017–2020 (Subsidieregeling culturele 
basisinfrastructuur 2017–2020), art. 3.27/3.28. 
3
 Gezien de onzekerheden en de verschillende opties van dit renovatieproject, zijn de hiermee gepaard gaande 

kosten niet opgenomen in de meerjarenbegroting 2017-2020. De huisvestingslasten zijn voorlopig afgestemd 
op het budget, dat in het kader van de Erfgoedwet aan het RKD is toegewezen. In de loop van 2016 zal aan 
OCW een ‘Businesscase Renovatie KB-complex’ worden gepresenteerd, waaruit zal blijken in hoeverre het 
toegekende huisvestingsbudget voldoende is om de renovatie tot een succes te maken. 
4
 Paragraaf 3 is een bijlage van het activiteitenplan. 
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2.1. Missie, visie en profiel 
Het RKD behoort met zijn analoge en digitale collecties van beelddocumentatie, bibliotheek en 
archivalia tot de belangrijkste kunsthistorische kenniscentra ter wereld. Wij staan bekend om onze 
uitstekende dienstverlening en zijn van oudsher een betrouwbare samenwerkingspartner.  
 
Missie en visie 
Het RKD verwerft, beheert, behoudt, onderzoekt en ontsluit kunsthistorische kennis en informatie 
ten behoeve van musea, wetenschap en publiek. De instelling vervult deze kerntaken sinds 1932. In 
de komende cultuurnotaperiode wordt de invulling hiervan beïnvloed door ontwikkelingen en 
ambities ten aanzien van (digitale) dienstverlening, publieksbereik en digitale duurzaamheid. Het 
RKD wil het publiek meer betrekken. Wij richten de blik naar buiten om maximaal gestalte te geven 
aan onze missie: 
 
Het RKD maakt kennis en informatie over kunst uit de Nederlanden in internationale context 
wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek. 
 
In de periode 2017-2020 ontwikkelen wij ons tot een ondernemend kennisinstituut. Wij hebben een 
plek midden in de samenleving, op een uitnodigende locatie. Onze collecties zijn ontsloten, 
grotendeels digitaal beschikbaar en gemakkelijker op afstand raadpleegbaar. Wij verrichten 
(getarifeerd) onderzoek, participeren in museale en universitaire onderzoeksprogramma’s en 
verzorgen publicaties en tentoonstellingen. Professionele partners gebruiken onze digitale 
infrastructuur en als netwerkorganisatie bieden wij een uitdagende, inhoudelijke programmering. 
Wij bereiken een internationaal, in kunst geïnteresseerd publiek. Het is onze ambitie om in 2020 
tenminste 7.000 bezoekers in het eigen huis te ontvangen en 1.500.000 bezoeken op onze website. 
Hoewel daartoe niet verplicht, streeft het RKD er naar om met zijn palet aan diensten ca. 15% aan 
eigen inkomsten te genereren. 
 
Onze belangrijkste waarden zijn: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, toegankelijkheid en 
professionaliteit. De kwaliteit van onze diensten en activiteiten laat zich kenmerken door de 
samenhang tussen onze programma’s en activiteiten, door onze gewaardeerde dienstverlening 
(digitaal en analoog), en door de intensiteit en kwaliteit van onze samenwerkingsverbanden. 
Bijzondere vermelding verdient hier de samenwerking met Stichting CODART5, onze partner bij de 
netwerkversterking van het internationale museale veld. 
 
 
 
 

                                                           
5
 Zie: www.codart.nl  

http://www.codart.nl/
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Strategische doelstellingen 
De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn: 
 

1) de transitie van fysieke naar digitale collectie-ontsluiting en de daarmee samenhangende 
digitale acquisitie, beschikbaarstelling, en duurzame opslag; 

2) uitbreiding van de kennisnetwerk- en platformfunctie voor de doelgroepen; 
3) verbetering van het fysiek beheer en behoud van de collecties, met bijzondere aandacht voor 

veiligheidszorg en preventieve conservering.6 
 
Ten aanzien van de digitale dienstverlening zijn digitale duurzaamheid, kwaliteit van informatie 
(metadata), interactiviteit, gebruikersvriendelijkheid en eigentijdse vormgeving van het grootste 
belang. Het RKD vindt aansluiting bij de Digitale Agenda7 en onderkent het belang van het 
semantische web om ‘ongelijke’ kunsthistorische data en informatie doorzoek- en vindbaar te 
maken, onder meer met behulp van visuele research tools. 
 
Collectieprofiel 
Wij beheren een internationaal vermaarde rijkscollectie, die betrekking heeft op de beeldende 
kunsten van de Nederlanden in internationale context vanaf ca. 1200. De objecten hebben een hoge 
informatiewaarde en zijn – door hun onderlinge samenhang – een onmisbare bron voor 
kunsthistorisch onderzoek. De collectie wordt toegankelijk gemaakt door een gedegen (digitale) 
basisregistratie. Wetenschappelijk onderzoek leidt enerzijds tot verrijking van deze kennis en 
aanvulling van de collectie en anderzijds tot een levendig gebruik van deze kennis voor culturele en 
maatschappelijke doeleinden. 
 

 
 
De hoofdbestanddelen van de door ons beheerde rijkscollectie zijn: 
 

1. een collectie beelddocumentatie (foto’s, analoge en digitale reproducties) van ca. 7 
miljoen stuks, aangevuld met microfiches van andere, eveneens omvangrijke bestanden; 

2. een omvangrijke collectie archivalia, waaronder meer dan 650 archieven van kunstenaars 
en -verenigingen, kunsthistorici, kunsthandels, verzamelaars; 

3. de grootste kunsthistorische bibliotheek van Nederland met ca. 475.000 banden; 

                                                           
6
 Zie ‘Inspectierapport 2015’, Erfgoedinspectie, Den Haag. 

7
 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/03/09/digitaal-erfgoed-zichtbaar-bruikbaar-en-

houdbaar  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/03/09/digitaal-erfgoed-zichtbaar-bruikbaar-en-houdbaar
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/03/09/digitaal-erfgoed-zichtbaar-bruikbaar-en-houdbaar
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4. een omvangrijke en veel geraadpleegde digitale collectie, bestaande uit verschillende 
databases met kunsthistorische informatie en thesauri; 

5. overige collecties: technische documentatie, persdocumentatie , veilingcatalogi, 
tekeningen en prenten. 

 
Voor een nadere beschrijving van het collectieprofiel en de daarmee samenhangende beheerstaken 
wordt verwezen naar de Beheersovereenkomst8 en naar het Collectieplan 2014-2020 (RKD, 2014). De 
reguliere beheerstaken worden bekostigd uit het budget, dat aan het RKD is toegekend in het kader 
van de Erfgoedwet. De werkzaamheden die specifiek betrekking hebben op de periode 2017-2020 
zijn opgenomen in het desbetreffende activiteitenprogramma; zie paragraaf 2.2. 
 
Doelgroepen 
Onze doelgroepen zijn afkomstig uit maatschappelijke domeinen: 
 

1. vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuursector: musea, universiteiten en 
kennisinstituten; 

2. vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuursector: kunsthandel en veilingwezen; 
3. cultuurdragers, waaronder particuliere verzamelaars; 
4. studenten (in de geesteswetenschappen); 
5. een breder, in kunst en cultuur geïnteresseerd publiek, op zoek naar verdieping.  

 
Unieke positie 
Het RKD bekleedt tegelijkertijd een onafhankelijke en een samenbindende positie. Deze maakt het 
mogelijk om verschillende velden en domeinen optimaal te bedienen. 

 

 
 
Het RKD staat middenin de zogenaamde Gouden Driehoek van musea, universiteiten en publiek. 
Binnen deze kennisinfrastructuur verrichten wij onderzoek en leveren en ontvangen wij kennis en 
informatie. Met deze platformfunctie leveren wij een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van 
initiatieven, in het bijzonder als deze betrekking hebben op zaken die niet tot het specifieke 
taakgebied van een instelling behoren: het RKD is complementair aan zijn doelgroepen. 
 
Domein 1: Musea en universiteiten 
Het RKD is ingebed in het museale bestel van rijksgesubsidieerde musea, waarvoor het een 
ondersteunende rol vervult. Dankzij onze instelling kunnen musea hun eigen voorzieningen op het 
gebied van onderzoek, documentatie en collectievorming beperken tot hetgeen voor het dagelijks 

                                                           
8
 ‘Protocol van overdracht bij de verzelfstandiging van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie’, 

Ministerie van OCW, 31 december 1994. 
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werk in het eigen huis noodzakelijk is. De ondersteuning van musea en onderzoeksinstituten komt 
ook tot uiting in onze taak als collectiebeheerder: het RKD fungeert vaak als een safe haven voor 
documentatiecollecties en archieven, die erfgoedinstellingen minder goed kunnen beheren. Deze 
overdrachten leiden tot inhoudelijke versterking van de collecties. 
 
Ons onderzoeksprogramma sluit nauw aan bij Perspectief, de onderzoeksagenda Kunstgeschiedenis, 
met focus op kunst van de Nederlanden.9 Hiermee wordt niet alleen kunst van Nederlandse 
kunstenaars bedoeld, maar ook die van buitenlandse kunstenaars, voor zover deze aanwezig is in 
Nederlandse collecties, alsmede Nederlandse kunst in buitenlandse collecties. Er wordt dus ruime 
aandacht gegeven aan internationale connecties en aan de daarmee samenhangende migratie van 
personen, objecten en ideeën. Ook collectievorming, de geschiedenis van kunstwerken en de wijze 
waarop kunstwerken worden gepresenteerd zijn onderwerp van onderzoek, evenals de waardering 
van kunst door verzamelaars, musea en publiek.  
 
Het RKD ontwikkelt deze activiteiten in samenwerking met partners als: 
 
1) Stichting CODART – International Network of curators of Dutch and Flemish Art 

Samen met CODART werken wij aan het zichtbaarder en toegankelijker maken van het 
internationaal verspreide Nederlandse erfgoed van vóór 1900. Met 700 leden in 300 musea in 50 
landen draagt CODART bij aan de internationale uitwisseling van expertise, kunstwerken, 
tentoonstellingen en personen. CODART is uniek. De samenwerking is structureel verankerd: 
CODART ontvangt sinds 2009 rijkssubsidie via het RKD.  
 

2) European Society for Nineteenth-Century Art (ESNA) 
ESNA is het enige Europese netwerk van conservatoren en onderzoekers van kunst uit de periode 
ca. 1800-1920. Samen met het RKD streeft ESNA ernaar dit kennisdomein toegankelijker te 
maken voor musea, wetenschap én publiek. ESNA heeft ruim 100 leden in zo’n 25 musea in circa 
10 landen.  
 

3) Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) 
De OSK is het landelijke samenwerkingsverband van de kunsthistorische opleidingen en enkele 
musea en erfgoedinstellingen. De onderzoekschool staat onder voorzitterschap van het RKD. 
Richtinggevend voor de activiteiten van de OSK is Perspectief.10  

 
4) Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA) 

RIHA is een netwerk van 35 internationale onderzoeksinstituten, waarmee het RKD samenwerkt 
en afstemming zoekt, zeker daar waar het de kunst van de Nederlanden betreft. Dit netwerk 
staat vanaf 2016 onder voorzitterschap van het RKD. 

 
5) Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS) 

Eind 2015 is, op basis van een subsidie van NWO, het NICAS van start gegaan. In de periode 
2017-2020 werkt het RKD met dit instituut samen aan de verwerking van onderzoeksresultaten 
in het documentatiesysteem. 

 
6) Onderzoeksinstituut Rubenianum 

Sinds 2013 werken het Rubenianum (Antwerpen), onderzoeksinstituut voor Vlaamse kunst van 
de 16de en 17de eeuw, en het RKD structureel samen. Het Rubenianum maakt gebruik van onze 
digitale infrastructuur. Op deze wijze wordt de digitale collectie aan Vlaamse kunst van de 16de 
en 17de eeuw dagelijks verrijkt en voor het publiek toegankelijk gemaakt.  

 

                                                           
9
 Zie: Perspectief - Onderzoeksagenda Kunstgeschiedenis 2015–2020, Onderzoekschool Kunstgeschiedenis, 

Utrecht 2014. 
10

Zie noot 8. 
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7) Vereniging Nederlandse Kunsthistorici (VNK) 

De VNK, opgericht in 1939, telt meer dan 1000 leden en biedt kunst- en architectuurhistorici een 
platform voor ontmoeting, discussie en advies. Ook vertegenwoordigt de VNK 
gemeenschappelijke kunsthistorische belangen. Het RKD biedt de vereniging een thuishaven, 
beheert haar archief en ondersteunt activiteiten. 

 
Naast de bovenstaande structurele samenwerkingsverbanden werken wij samen met talrijke musea 
en universiteiten; zie daarvoor paragraaf 2.2. 
 
Domein 2: Publiek en particuliere markt 
Het RKD is een betrouwbare partner voor organisaties als kunsthandels en veilinghuizen, fondsen, 
stichtingen en bedrijven. De aard van de samenwerking varieert van de ontwikkeling van activiteiten 
tot structurele partnerships binnen digitaliseringstrajecten, programma’s, publicaties en 
onderzoeken. 
 
Belangrijke structurele partners zijn: 
 
1) Vriendenstichting Cornelis Hofstede de Groot 

Onze Vrienden (ca. 500 leden) zijn belangrijke ambassadeurs en ondersteunen ons instituut, 
vooral bij bijzondere aankopen en de uitgave van het RKD Bulletin. Er worden speciale 
activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en bezoeken aan tentoonstellingen.  

 
2) Verzekeringsmaatschappij HISCOX 

Vanaf 2016 zijn het RKD en HISCOX verbonden als Partners in kennis voor een periode van vijf 
jaar. Dit partnerschap biedt HISCOX haar business-to-business en particuliere relaties de 
mogelijkheid aan om bij het RKD een onderzoeks-abonnement af te sluiten en toegang te 
verkrijgen tot exclusieve evenementen.  
 

3) Kunst- en cultuurplatform See All This 
Het RKD is founding partner van het kunst- en cultuurplatform See All This, dat zo’n 20 musea 
verbindt met als doel de schatkamer van Nederland aan het publiek te presenteren.  
 

Voor de activiteiten, die met deze en andere partners uit de particuliere markt worden ondernomen, 
wordt verwezen naar paragraaf 2.2. Het publieksbereik en de maatschappelijke relevantie daarvan 
komen aan bod in de paragraaf 2.3 en 2.4. 
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2.2. Kwaliteit: activiteitenprogramma 2017-2020 

Dit activiteitenprogramma heeft betrekking op publieksactiviteiten en andere activiteiten, zoals het 
toegankelijk maken van de collectie door digitale ontsluiting, wetenschappelijk onderzoek en 
(digitale) publicaties. Kennisvalorisatie, oftewel ‘betekenis geven aan de collectie’, is hierbij het 
kernbegrip.  
 
Alle onderstaande activiteiten, waarvoor een BIS-plafond van € 1.490.000 is vastgesteld, zijn 
aanvullend op het beheer van onze collectie in de zin van de Erfgoedwet. Dit bedrag wordt gebruikt 
als basisbudget voor de kosten van projectleiding, een deel van de uitvoering, assistentie en 
materiële kosten. Ten behoeve van de volledige realisatie van de activiteiten wordt het basisbudget 
vermeerderd met ‘eigen inkomsten’ uit fondsenwerving en publieksbereik. Dit hoofdstuk heeft 
uitsluitend betrekking op het basisbudget; de ‘eigen inkomsten’ komen aan bod in paragraaf 2.5, 
alsmede in de toelichting op de begroting 2017-2020. 
 

 
 

Toegankelijkheid 
 
a) Digitaal: RKD Boxes 
Het RKD beheert met ca. 7.000.000 beelden een van de omvangrijkste beelddocumentaties ter 
wereld, die tot op heden in volle omvang slechts in huis kan worden geraadpleegd. Met RKD Boxes 
wordt de gehele beelddocumentatie toegankelijk via computer, tablet of mobiele telefoon; 
wereldwijd, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Musea, wetenschap en publiek krijgen op deze 
wijze toegang tot miljoenen afbeeldingen en metadata. Met RKD Boxes kan het RKD doorgroeien tot 
een internationaal opererende netwerkorganisatie en WIKI-functie. Tevens vergemakkelijkt de 
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digitale beschikbaarheid het doen van onderzoek, verhoogt het de doelmatigheid van onze 
publieksfunctie en biedt het de mogelijkheid om nieuwe activiteiten en producten te ontwikkelen. 
Last but not least: de zichtbaarheid van de kunst van de Nederlanden zal wereldwijd toenemen.11 

 
 

 
 
b) Digitaal: webservices 
Het RKD streeft ernaar om gegevens in een duurzaam formaat voor hergebruik aan wetenschap en 
publiek aan te bieden. Zo levert het RKD een bijdrage aan het verbinden van data van culturele 
instellingen, bijvoorbeeld in relatie tot de biografische kunstenaarsdatabank RKDartists, de 
Nederlandse vertaling van de internationaal gebruikte Art & Architecture Thesaurus (AAT) en 
Iconclass.  
 
 

                                                           
11

 Zie het haalbaarheidsonderzoek Marktanalyse RKD Boxes, ontwikkeling van een verdienmodel van Pleiade 
Management and Consultancy (Amsterdam 2015). 
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c) Digitaal: visual search technieken 
Het RKD ondersteunt de ontwikkeling van geavanceerde, digitale visual search technieken, waardoor 
identieke en gedeeltelijk identieke afbeeldingen kunnen worden getraceerd. Met behulp van visual 
search technieken nieuwe verbanden tussen kunstwerken worden gelegd.  
 
d) Digitaal: interactieve dataverwerking 
Het RKD werkt samen met externe deskundigen om de databanken te kunnen verrijken, zoals het 
Rubenianum waar het de kunst van de Zuidelijke Nederlanden betreft. Onze instelling richt zich in 
toenemende mate op het faciliteren van gegevensverwerking met als resultaat dat steeds meer 
relevante gegevenssets beschikbaar komen ten behoeve van wetenschappelijke analyses. Op deze 
wijze biedt het RKD een platform waar de doelgroepen niet alleen informatie kunnen raadplegen, 
maar ook kunnen toevoegen. Hiermee worden ontmoetingen en discussies gestimuleerd.  
 
e) Digitaal: e-publicaties 
De behoefte bij onze doelgroepen om digitale publicaties, zoals proefschriften, scripties, tijdschriften 
en veilingcatalogi, te kunnen downloaden neemt toe. Het RKD gaat de digitale infrastructuur 
(download, opslag, toegankelijkheid) daarop toesnijden. Ook de beschikbaarstelling van 
gedigitaliseerd materiaal, onder meer via Metamorfoze projecten, krijgt vorm binnen onze digitale 
infrastructuur. 
 

Partners Mede op basis van de agenda Digitaal Erfgoed werkt het RKD samen met het 
Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Cornell 
University, Bureau Metamorfoze, (inter)nationale onderzoeksinstellingen en 
marktpartijen. 

Prioriteit RKD Boxes.  

Cultuurnota 
2013-2016 

RKD Explore trekt sinds 2013 dagelijks zo’n 3.000 bezoekers (2012: 800). Er zijn 
honderdduizenden nieuwe c.q. aangepaste records te raadplegen. RKDartists is 
aan het uitgroeien tot dé internationale standaard. 

 
*** 

 

Onderzoek 
 
a) Mondriaan Editieproject 
Met dit project gaat een breed gekoesterde wens in vervulling om de complete correspondentie en 
theoretische teksten van een van de belangrijkste grondleggers van de abstracte kunst, Piet 
Mondriaan (1872-1944), online te publiceren. Het schriftelijke oeuvre van Mondriaan, waarvan het 
RKD meer dan een derde beheert, wordt internationaal toegankelijk gemaakt voor wetenschap en 
publiek. Het betreft een Engelstalige, wetenschappelijke, digitale teksteditie, die wordt 
gepresenteerd in samenhang met Mondriaans kunstwerken en met gegevens over collecties, zaken 
en personen. Het project geeft tevens een impuls aan de totstandkoming van tentoonstellingen, 
publicaties en educatieve projecten in binnen- en buitenland. 

 
 

 
 



11 
 

b) Rembrandt Database 
‘Alles wat u over Rembrandt wil weten, maar nog niet kon vinden.’ De online database, 
www.Rembrandtdatabase.org, met onderzoeksdata over Rembrandt (uit nationale en internationale 
restauratie- en onderzoeksprojecten van musea en onderzoeksinstellingen uit binnen- en 
buitenland), biedt vanaf 2017 tevens data over schilderijen, tekeningen, prenten en archieven. In 
2020 zijn tenminste 500 Rembrandt-schilderijen, voorzien van uitvoerige kunsthistorische informatie 
en technische documentatie, online beschikbaar voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden.  
 
c) Van Gogh Worldwide 
Als een van de meest bekende en geliefde kunstenaars ter wereld is Vincent van Gogh (1853-1890) 
voor velen  een belangrijke inspiratiebron. Ondanks zijn betekenis kunnen onderzoekers nergens 
terecht voor verdiepte kennis, omdat deze verspreid is over  musea, documentatiecentra, 
archiefinstellingen en individuele Van Gogh-vorsers. In samenwerking met (inter)nationale partners 
ontwikkelt het RKD een digitaal, wetenschappelijk-gefundeerd, vrij-toegankelijk en duurzaam 
platform voor kennis en informatie over het oeuvre van de kunstenaar in zijn context. In 2016 start 
een pilot - met steun van de Vincent Van Gogh Stichting - ter voorbereiding van het beoogde 
meerjarenproject.  
 
d) Materiaal-technisch onderzoek 
Samen met het NICAS wordt onderzocht hoe de resultaten van materiaal-technisch kunstonderzoek 
kunnen worden geborgd. Dit betreft niet alleen het duurzame beheer, maar ook het verdere 
(wetenschappelijke en museale) gebruik van gegevens, die voortkomen uit de technische 
behandeling van kunstwerken. Ter voorbereiding wordt thans verkend hoe de resultaten van het 
onderzoeksprogamma Science4arts (NWO)12 via het RKD digitaal kunnen worden ontsloten en 
gepubliceerd. 
  
e) Gerson Digital 
Met Gerson Digital wordt de rijke onderzoekstraditie voortgezet betreffende de relatie tussen 
Nederlandse kunst en het buitenland en/of die tussen buitenlandse kunst en Nederland. Doel is het 
geven van een coherent, wetenschappelijk-verantwoord beeld van de verspreiding en het Nachleben 
van de 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst in een groot aantal Europese landen. Daarvoor worden, 
naast unieke en doorzoekbare onderzoeksgegevens, ook de belangrijkste bronnen m.b.t. de receptie 
en verspreiding (en invloed) van de Hollandse, 17de-eeuwse schilderkunst online gepubliceerd. 
Gerson Digital vergroot de zichtbaarheid van de kunst van de Gouden Eeuw en versterkt de positie 
van het RKD binnen het kunsthistorisch veld. 
 
f) Retour de Paris: artistieke uitwisseling tussen Nederland en Frankrijk in de 19e eeuw 
Kunst kent geen grenzen en Nederlanders zijn reislustig. Van de 5740 Nederlandse kunstenaars die 
tussen 1775 en 1875 werden geboren, verbleef er ongeveer één op de vijf voor langere tijd in het 
buitenland. Retour de Paris legt de artistieke uitwisseling tussen Nederland en Frankrijk bloot op 
basis van vier aandachtsgebieden: opleiding, kunsthandel, tentoonstellingsreceptie en netwerk. 
Kennis en inzichten worden onder meer in een internationale tentoonstelling (Amsterdam en Parijs) 
gevalideerd.  
 
g) Art & Project: collection and archives 
Het RKD ontsluit in dit project  de museale collecties, die zijn voortgekomen uit de toonaangevende 
galerie Art & Project (1968-2001). Deze kunstcollecties bevinden zich in het Kröller-Müller Museum, 
Rijksmuseum Twenthe, Gemeentemuseum Den Haag, Museum Boijmans Van Beuningen en het 
MoMA. Het RKD beheert het complete archief en de (deels zeldzame) kunstenaarsboeken van de 
galerie. De collecties én het archief van deze galerie zullen worden gepresenteerd in een digitale, 
Engelstalige publicatie. Het project maakt de geschiedenis en het internationale netwerk van Art & 
Project inzichtelijk. Het onderzoek en de publicatie belichten de grote betekenis van de galerie voor 

                                                           
12

 Zie: http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/science4arts  

http://www.rembrandtdatabase.org/
http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/science4arts
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de Nederlandse museale verzamelgeschiedenis, de internationale (conceptuele) kunst en de 
kunstwereld van na 1965.  
 

 

 

Partners a) Huygens ING, Gemeentemuseum Den Haag, Getty Research Institute, 
Fondation Custodia, Tate Archives, Bibliothèque Kandinsky – Musée National 
d’Art Moderne/Centre Pompidou, Mondrian/Holzman Trust (New York), 
TERRA Foundation (Parijs), Gieskes Strijbis Fonds, IMAF. 

b) Andrew W. Mellon Foundation (New York), Mauritshuis, Rijksmuseum, 
Kunsthistorisches Museum (Wenen) en ca. 25 musea en 
onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. 

c) Van Gogh Museum, Kröller Müller Museum, The Metropolitan Museum of 
Art, The Chicago Art Institute, Musée d’Orsay 

d) NICAS, NWO, Universiteit van Amsterdam, TU-Delft, RCE 
e) Diverse musea, onderzoeksinstellingen en stichtingen in binnen- en 

buitenland. 
f) Van Gogh Museum, Petit Palais, NWO, Universiteit Groningen, Fondation 

Custodia 
g) Kröller-Müller Museum, Rijksmuseum Twenthe, Gemeentemuseum Den 

Haag, Museum Boijmans Van Beuningen, MoMA. 

Prioriteit Mondriaan Editieproject (2015-2021); The Rembrandt Database (duurzaam vanaf 
2018); Van Gogh World Wide (2016-2019); Gerson Digital: Germany (2016-2019); 
Retour de Paris (2015-2019); Art & Project (2015-2019). 

Cultuurnota 
2013-2016 

Afronding Oranjezaal (2016). Andere resultaten: Levende Meesters, Van Gogh & 
Nature, The Rembrandt Database, Science4Arts en de pilot van het Mondriaan 
Editieproject. Veel nieuwe initiatieven en ondersteunde projecvoorstellen. 

 
*** 

 

(Digitale) Publicaties 
 
Het publicatieprogramma van het RKD biedt een gevarieerd aanbod aan analoge en digitale 
wetenschappelijke uitgaven, bronnenuitgaven, tentoonstellings- en collectiecatalogi. Om 
wetenschap en publiek wereldwijd te bereiken en te betrekken zet het RKD in op uitgaven voor 
verschillende doelgroepen, waaronder een breder publiek. 
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a) RKD Monographs 
RKD Monographs belicht wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van een kunstenaar of van 
een onderzoek gewijd aan een specifiek onderwerp binnen ons collectiegebied. Het betreft een 
dynamische publicatievorm: het biedt de mogelijkheid aanvullingen en nieuwe inzichten toe te 
voegen en te verwijzen naar bronnen als archiefmateriaal, literatuur, bewegend beeld of gesproken 
woord. Deze digitale publicatievorm, waarmee informatie uit databases van RKD wordt 
gepresenteerd in samenhang met die van andere instellingen, wordt ontwikkeld tot een ‘state-of-
the-art’ publicatie-platform voor wetenschap en publiek. 
 

 
 
b)  Wetenschappelijke publicaties 
Het RKD publiceert in samenwerking met gespecialiseerde uitgevers zijn Bronnenreeks (eens in de 
twee jaar), Oud-Holland (4 per jaar), het RKD Bulletin (2 per jaar) en, incidenteel, publicaties, 
waaronder verschillende Libers en catalogi (gemiddeld 1 per jaar). 

 
 

 
 

c)   Publiekstijdschriften 
Het RKD is founding partner van het nieuwe kunst- en cultuurplatform See All This. Het 
kwartaalmagazine See All This verschijnt in een oplage van 25.000 ex. (NL en ENG). Het RKD belicht 
hierin recent kunsthistorisch onderzoek. Daarnaast draagt het RKD bij aan een keur van 
kunsthistorische tijdschriften, waaronder Origine. 
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Partners Uitgevers: Brill, Waanders en Primavera Pers, See All This. 

Prioriteit RKD Monographs; ontwikkeling van aparte reeksen RKD Studies: Van Eyck 
Studies, Rembrandt Studies en Mondrian Studies. 

Cultuurnota 
2013-2016 

Bijdragen aan tientallen tentoonstellingscatalogi en publicaties. Eigen publicaties 
o.m. Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven, 1910-1920, Den Haag/Zwolle 
2013 en enkele RKD Monographs, waaronder Jan Sluijters: het geschilderde 
oeuvre. 

 
*** 

 

Platformfunctie 
 
Samenwerken en kennis delen zijn inherent aan alle activiteiten van het RKD. Deze platformfunctie 
krijgt gestalte door de onderstaande activiteiten. 
 
a) Stichting CODART – International Network of curators of Dutch and Flemish Art 
Met ondersteuning door het RKD organiseert CODART: 
 

1. Een jaarlijks internationaal congres voor conservatoren Nederlandse en Vlaamse kunst. Deze 
bijeenkomsten hebben betrekking op een actueel thema dat relevant is voor het vak van de 
conservator. Zij worden gehouden op prestigieuze locaties, zoals het Rijksmuseum, National 
Gallery Londen of Prado Madrid.  

2. Expert meetings, georganiseerd op verzoek van musea (minimaal een per jaar). Doel: 
inhoudelijke kennis van conservatoren verdiepen, platform gezamenlijke onderzoek, 
tentoonstellingen, bruiklenen.  

3. De website www.codart.nl (1.000 bezoekers per dag) is het digitale samenwerkingsplatform 
op het gebied van Nederlandse en Vlaamse kunst in musea en daarmee tevens het 
belangrijkste instrument om het netwerk van conservatoren te onderhouden en het brede 
publiek te informeren omtrent museale actualiteiten. Museumconservatoren uit de hele 
wereld leveren doorlopend materiaal aan waarmee de website wordt gevoed. Via de site 
vinden vakgenoten verspreid over de hele wereld gemakkelijk elkaars gegevens. 

4. De online berichtendienst (3.000 abonnees, 4.500 volgers) en het digitale magazine eZine 
(20.000 hits) verspreiden informatie over actuele tentoonstellingen van Nederlandse en 
Vlaamse kunst. De website is essentieel voor de bevordering van internationale 
samenwerking op het gebied van tentoonstellingen, onderzoek en publicaties; projecten die 

http://www.codart.nl/
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uiteindelijk een groot publiek bereiken.  
 

Voor de periode 2017-2020 is het de ambitie van CODART om de kwaliteit van bovenstaande 
activiteiten te verdiepen, de frequentie ervan te handhaven, en meer in te zetten op nieuwe digitale 
mogelijkheden. 
 

 
 
b) Visiting fellowships 
Het RKD streeft naar een betere aansluiting bij ontwikkelingen in de universitaire wereld. In verband 
hiermee worden RKD Fellowships georganiseerd: onderzoekers worden uitgenodigd om, ter 
voorbereiding van een publicatie, lezingen, seminars en workshops (voor studenten) te verzorgen. 
Het aantal fellowships neemt geleidelijk toe van één tot vier per jaar, steeds ingevuld met 
vernieuwend en spraakmakend onderzoek op het gebied van de oude, moderne of hedendaagse 
kunst. Het RKD organiseert de fellowships in samenwerking met musea als het Mauritshuis en het 
Stedelijk Museum Amsterdam, of met universitaire opleidingen en/of onderzoeksinstellingen, zoals 
NIAS13. 
 
c) Zomercursus 
Het RKD zet de reeks van zomercursussen voort, die het sinds 1993 organiseert samen met het 
Rijksmuseum en de Amsterdam Maastricht Summer University (AMSU). De doelgroep bestaat uit 
recent afgestudeerde kunsthistorici en master-studenten, die zich specialiseren in Nederlandse 
kunst. In de loop der jaren hebben honderden (internationale) kunsthistorici deelgenomen. De 
cursus is tot nu toe gefocust op Nederlandse 17de-euwse kunst, maar ook andere kennisdomeinen 
behoren tot de mogelijkheden. Deze samenwerking stelt jonge kunsthistorici in staat kennis te 
maken met musea, onderzoeksinstituten en professionals in Nederland. 
 
d) Evenementen: symposia, expert meetings en academische lezingen 
In aanvulling op het kennisdomein van CODART organiseert het RKD jaarlijks minimaal één 
internationaal symposium op het collectiegebied van de kunst der Nederlanden in internationale 
context. Dit symposium vindt plaats in nauwe samenwerking met externe partijen en heeft een 
thema dat relevant is voor een specifiek kunsthistorisch vakgebied. Ook de expert meetings 
(gemiddeld vier per jaar) worden (mede op verzoek van derden) georganiseerd met als doel kennis te 
ontwikkelen, te delen en te valoriseren. Tevens organiseren wij, onder meer in samenwerking met de 

                                                           
13

 Netherlands Institute for Advanced Studies 
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Vrienden, jaarlijks gemiddeld vier lezingen op het collectiegebied en in samenhang met het 
onderzoeksprogramma. 

 
 

 
 
 
e) RKDradar 
Met RKDradar realiseert het RKD een door het veld zeer gewenst, digitaal portal van archieven op 
het gebied van de Nederlandse beeldende kunst en vormgeving (in nationale en internationale 
collecties). RKDradar brengt de verspreide en versnipperde informatie over beeldende 
kunstarchieven op één centraal punt bijeen en maakt deze toegankelijk en eenvoudig doorzoekbaar. 
Hiermee komen ook gegevens beschikbaar over locaties waar zich verwant archiefmateriaal bevindt. 
Alleen significante gegevens worden opgenomen; voor details kan worden doorgelinkt naar 
beherende instellingen. Als onderdeel van ons succesvolle platform RKD Explore maakt RKDradar 
gebruik van standaardnamenlijsten en thesauri. Het eerder door het RKD onderhouden Centraal 
Register Vormgevingsarchieven wordt opgenomen in RKDradar. 
 
f) Publieksmanifestaties 
Om onze instelling meer zichtbaar te maken, betrekken wij ook een breder in kunst geïnteresseerd 
publiek. Hiervoor organiseren wij beoordelingsdagen (3/jaar), publiekslezingen (10/jaar), nemen wij 
deel aan kunstbeurzen (o.a. TEFAF) en bieden wij de mogelijkheid tot het verrichten van getarifeerd 
onderzoek. 
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g) Online: Website, Nieuwsbrief, Sociale Media 
De website is en blijft een van de belangrijkste middelen van het RKD om virtuele (online) en fysieke 
(on-site) bezoekers te bereiken en met de collecties van het RKD kennis te laten maken. Wij beogen 
hiermee een grotere zichtbaarheid van het RKD als kennisinstituut, een effectievere communicatie 
met ons (beoogd) publiek, en een aantrekkelijke, beeldgerichte, interactieve en modern-ogende 
uitstraling. Hiermee worden bezoekers verleid tot een intensiever gebruik van onze online en on-site 
diensten. Het RKD geeft hiertoe ook een tweetalige nieuwsbrief uit. Om het bereik te verder te 
vergroten onder jongere kunsthistorici en studenten zullen de social media gerichter worden ingezet.  
 

Partners Alle platformactiviteiten worden ontwikkeld in samenwerking met zowel de 
structurele partners (zie paragraaf 2.1) als met de media. 

Prioriteit Het RKD onderkent het belang van CODART voor het museale veld, en van de 
OSK, RIHA, NWO en (onder meer) ESNA voor het wetenschappelijke veld. De 
verdere ontwikkeling van Visiting Fellowships heeft prioriteit. Een tweede 
kernactiviteit wordt RKDradar. 

Cultuurnota 
2013-2016 

Het RKD organiseerde, in samenwerking met CODART, de OSK en ESNA, tientallen 
evenementen. In 2015 was het RKD mede-organisator van het Festival de 
l’histoire de l’Art in Fontainebleau (30.000 bezoekers). 

 
*** 

 

Conclusie 
 
De bovenstaande activiteiten hebben betrekking op de toegankelijkheid van de collectie, op het 
kunsthistorisch onderzoek dat dankzij de collectie kan worden verricht en op de wijze waarop de 
resultaten van dit onderzoek voor het voetlicht worden gebracht. Voor een overzicht van de kosten 
en het dekkingsplan van deze activiteiten wordt verwezen naar de toelichting op de bijgaande 
begroting 2017-2020. 
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2.3. Educatie en participatie 
Onze collecties herbergen duizenden verhalen over grote en kleine meesters, over successen en 
gefnuikte ambities, over bonafide en malafide handelaren, gepassioneerde verzamelaars, 
initiatiefrijke kunstenaarsverenigingen, wonderlijke ontdekkingen, minutieuze restauraties en 
verpoetste doeken. Wij vertellen deze verhalen aan een ieder die verdieping zoekt en aan al 
diegenen, die tentoonstellingen, publicaties en educatieve programma’s voorbereiden. Zo bereiken 
wij – zij het indirect – ook jongeren, die het publiek en de cultuurdragers van de toekomst zijn. Alle 
projecten, die hierboven zijn opgesomd, hebben een educatieve dimensie. 
 
Talentontwikkeling 
Wij zetten ons maximaal in voor talentontwikkeling. Zo richt het Mondriaan Editieproject zich op 
studenten en pas-afgestudeerden, die werkervaring kunnen opdoen en hun talent willen 
ontwikkelen. Ook in andere projecten ─ The Rembrandt Database, Gerson Digital, Van Gogh World 
Wide en meer ─ spelen stagiairs van diverse studierichtingen een belangrijke rol. Jaarlijks worden de 
eerste- en tweedejaarsstudenten van alle universitaire opleidingen kunstgeschiedenis uitgenodigd 
voor een bezoek aan het RKD. Talentontwikkeling wordt ook bevorderd door seminairs, Visiting 
Fellows en zomercursussen. CODART zet in op talentontwikkeling o.a. door een beurzenprogramma 
waardoor veelbelovende conservatoren in staat worden gesteld aan de activiteiten deel te nemen. 
 

 
  



19 
 

2.4. Maatschappelijke waarde: publieksbereik 
Uit recent klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 93% van onze relaties een ‘promotor’ is van het 
RKD; een ongekend hoge score.14 Ook de dienstverlening wordt met een 8,6 zeer hoog gewaardeerd. 
Naar aanleiding hiervan zijn de strategische doelstellingen ten aanzien van publieksbereik, alsmede 
de middelen die daarvoor worden ingezet, bijgesteld en beschreven in het Communicatieplan RKD 
(Den Haag, 2015).  
 
In 2015 heeft een intern onderzoek plaatsgevonden naar het maatschappelijk potentieel van de 
collecties van het RKD. De resultaten hiervan kunnen als volgt worden weergegeven15: 
 

 
 
Het RKD ondersteunt het museale veld bij het onderzoek ten behoeve van tentoonstellingen en 
catalogi, maar geeft daarnaast ook objecten in buikleen, om tentoon te stellen. 
 
Bezoekcijfers 
Het publieksbereik van RKD en CODART kan als volgt worden weergegeven. 
 

RKD 
website 

RKD 
fysiek 

CODART 
website 

   

 

 Het aantal RKD-websitebezoeken is in de afgelopen jaren verveelvoudigd en zal tot 2020 nog 
verder toenemen.  

 De kolom ‘RKD-fysiek’ heeft betrekking op de studiezaalbezoekers (82%) en de deelnemers aan 
lezingen, rondleidingen en excursies (18%).  

 Het aantal CODART-websitebezoekers stijgt van 290.000 naar 400.000. Daarnaast zijn er jaarlijks 
circa 350 fysieke bezoekers: deelnemers aan congressen en expert meetings. CODART investeert 
in kwaliteit. 

 

  

                                                           
14

 Zie: Klanttevredenheidsonderzoek RKD, onderzoek onder de gebruikers en stakeholders van het RKD – 
Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis’ (Pleiade Management, Amsterdam 2014). Het betreft hier de ‘Net 
Promotor Score’ voor klanttevredenheid.  
15

 Zie notitie ‘Collectiewaardering uitslagen’, Den Haag, 15/11/15 
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2.5. Ondernemerschap  
Het RKD heeft in 2013-2016 op het gebied van cultureel ondernemerschap belangrijke stappen gezet. 
In deze periode ontving de instelling van OCW een subsidie van ca. € 21,5 miljoen; dit is een 
bezuiniging van ca. 15% t.a.v. de daaraan voorafgaande cultuurperiode. Om deze structurele korting 
op te kunnen vangen en om een meer solide financiële positie te creëren op basis van 
ondernemerschap, is het beleid gericht op het verminderen van structurele salarislasten en het 
verhogen van eigen inkomsten.  
 
De resultaten hiervan geven een diffuus beeld: de salarislasten bleven hoog, met name door 
frictiekosten en niet begrote lasten bij de pre-pensionering van medewerkers (amendement-
Vendrik). De exploitatieresultaten werden daarnaast aanzienlijk vertekend door de verplichte 
dotering van huisvestingsmeevallers (de zgn. ‘Zaagtand’). Positief is het ‘verdienvermogen’: in plaats 
van de begrote € 2,3 miljoen aan ‘eigen inkomsten’, zal het RKD naar verwachting ca. € 3,3 miljoen 
genereren. Ondanks dat de Algemene Reserve is afgenomen (naar verwachting ultimo 2015 rond € 
500.000 á € 550.000) kan, mede doordat het RKD de beschikking heeft over enkele 
bestemmingsreserves, worden gesteld dat de financiële positie op 31 december 2016, zowel voor 
wat betreft de liquiditeit als de solvabiliteit, op een aanvaardbaar niveau zal zijn. 
 
Op grond van deze resultaten, in combinatie met het continueren en verder uitbouwen van de 
publieksinkomsten, sponsoropbrengsten, niet-structurele subsidies en bijdragen, is de 
meerjarenraming 2017-2020 opgesteld. Tezamen met de inhoudelijke doelstellingen uit deze 
aanvraag en de ingevoerde wijziging van de organisatiestructuur is deze meerjarenbegroting een 
nieuwe stap in de ontwikkeling naar een bloeiend cultureel ondernemerschap. 
 
Voor de periode 2017-2020 houdt het RKD rekening met een ondersteuning van OCW, die in 
paragraaf 3 van deze BIS-aanvraag wordt vermeld en gespecificeerd. De verdere beheersing van 
salarislasten en het verwerven van eigen inkomsten op een niveau van gemiddeld 15% per jaar 
hebben prioriteit. De meerjarenbegroting 2017-2020 laat een licht positief resultaat zien. Het RKD wil 
hiermee de financiële positie verbeteren en de Algemene Reserve d.d. 31 december 2020 brengen 
op een niveau van ca. € 1.000.000. Aandachtspunt is de geplande renovatie van het KB-complex, 
waarin het RKD is gevestigd.  
  
Marketing, prijsstrategie, verdienmodel 
In 2013-2016 heeft het RKD middels het vergroten van de eigen inkomsten een meer solide, 
financiële basis proberen te realiseren. In 2017-2020 voert het RKD een beleid dat gebaseerd is op de 
volgende pijlers: 
 
1. Tarifering van de (digitale) dienstverlening 
Teneinde eigen inkomsten te generen en de dienstverlening beter af te stemmen op de wensen van 
gebruikers past het RKD sinds medio 2012 tarifering toe voor (een deel van) de dienstverlening.  
Hiervoor gold aanvankelijk dat er een evenwicht werd gezocht tussen directe, geldelijke tarifering, 
bijvoorbeeld door het doorberekenen van personele lasten bij onderzoek, en niet-getarifeerde 
dienstverlening. Deze laatste niet-getarifeerde vorm was immers decennialang leidend: een vrij-
toegankelijke en vrij-van-kosten dienstverlening kwam voort uit de overtuiging dat het RKD - als 
gesubsidieerde (rijks)instelling - op deze wijze optimaal voldeed aan de van rijkswege gestelde 
kerntaken en prestatie-eisen. Het resultaat was inderdaad een breed erkende en door de gebruikers 
van de instelling zeer gewaardeerde dienstverlening, maar ook dat het RKD voor een nauwelijks te 
kwantificeren tegenwaarde in de vorm van goodwill en kennisverwerving een weinig inzichtelijke en 
vaak te kostbare inspanning leverde. In de periode 2017-2020 wordt deze niet-getarifeerde 
dienstverlening verder uitgefaseerd en zal het RKD zijn beleid uitbreiden in de richting van de 
tarifering van digitale dienstverlening. Ook gaan wij deze dienstverlening nadrukkelijker richten op de 
in paragraaf 2.1 genoemde doelgroepen. 
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2. Fondsenwerving, sponsoring en particulier mecenaat 
Om projecten, activiteiten en aankopen te kunnen realiseren, zet het RKD vol in op het werven van 
gelden van (inter)nationale fondsen. Daarbij zal - naast de gewenste inhoud van de geleverde 
diensten - meer worden gekeken naar de structurele meerwaarde die partijen aan elkaar kunnen 
bieden, waaronder het delen van netwerken en kennis. Het RKD heeft een onderscheidend 
vermogen en kan aan particulieren, fondsen en bedrijven een meerwaarde bieden, met name op het 
gebied van haar algemeen geprezen dienstverlening. Mogelijkheden voor aanvullende financiering in 
de vorm van fondsenwerving en sponsoring zijn: 
 

a) Het ondersteunen van activiteiten: fondsen 
b) Het binden van steungevers: bedrijven 
c) Het binden van steungevers: particulieren 
d) Het ondersteunen van activiteiten: crowdfunding 

 
De Stichting Vrienden van het RKD en CODART werven op succesvolle wijze additionele financiering 
door een trouwe groepen van particulieren, verzamelaars en kunsthandelaren aan zich te binden. 
 
Cultural Governance 
Het RKD is een stichting volgens het Raad-van-Toezicht-model. De stichting kent één directeur-
bestuurder en een (uitvoerend) zakelijk directeur. De directeur-bestuurder wordt benoemd en 
ontslagen door de Raad van Toezicht. Statutair zijn, conform artikel 5.9, aan de goedkeuring van de 
Raad van Toezicht onderworpen besluiten van de directie omtrent: 
 

 de benoeming van de controlerend accountant; 

 de vaststelling van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 

 duurzame samenwerking met andere instellingen; 

 de aanvrage van faillissement of surseance van betaling of ontbinding van de stichting; 

 de beëindiging van het dienstverband van een aanmerkelijk aantal medewerkers en een 
aantal andere belangrijke onderwerpen. 

 
De aanbevelingen Cultural Governance zijn verankerd in de statuten en in de bestuurspraktijk van het 
RKD.  
 

Den Haag, 28/01/16 
 


