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Centraal Museum 
 
De raad heeft op 4 juni 2020 geadviseerd het Centraal Museum geen 
subsidiebedrag toe te kennen, tenzij wordt voldaan aan een aantal 
voorwaarden. De minister heeft dit advies overgenomen. In haar 
subsidiebeschikking van 15 september 2020 heeft zij de instelling verzocht 
een aangepast activiteitenplan in te dienen dat voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 

 De instelling stelt een aangepast activiteitenplan op met een 
vernieuwende invulling van de besteding van de rijksbijdrage, 
gekoppeld aan een concrete visie op publieksverbreding.  

 De instelling stelt een aangepaste begroting op, in lijn met het 
nieuwe activiteitenplan. 

 
In dit advies beoordeelt de raad of de instelling aan deze voorwaarden heeft 
voldaan. Voor het overige handhaaft hij zijn beoordeling van 4 juni 2020. 
 
Conclusie 
De Raad voor Cultuur is van oordeel dat het Centraal Museum met haar 
aangepaste plan aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. 
 
Het Centraal Museum heeft helder verwoord welke koers het de komende 
jaren gaat varen. Het museum wil een belangrijke rol spelen in de eigen 
stad, waarbij zij een breder publiek op een laagdrempelige manier kennis 
laat maken met kunst. De raad heeft er vertrouwen in dat het Centraal 
Museum, onder andere met behulp van de KennisCentrale en de 
Stadsredactie, een vernieuwende programmering zal bieden. 
 
De begroting is in lijn met het activiteitenplan en biedt een concreet 
overzicht van de onderdelen waaraan de instelling de rijksbijdrage zal 
besteden. 
 
Beoordeling 
Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten 
Het Centraal Museum heeft de ambities voor de komende jaren helder 
geformuleerd. Het museum wil inclusiever programmeren, de blik van het 
museum en van de bezoekers verdiepen en verbreden, en externen 
betrekken bij het geven van nieuwe perspectieven op de collectie. De 
instelling wil de rijksbijdrage besteden aan het ontwikkelen van nieuwe 
programma’s en aan het naar een hoger niveau tillen van bestaande 
programma’s.  
 
Het museum heeft volgens de raad op een vernieuwende manier nagedacht 
over de wijze waarop het een inclusiever publiek wil bereiken, met een blik 
verruimend programma. De raad is enthousiast over de KennisCentrale. Dit 
adviesorgaan zal bestaan uit experts, wetenschappers, kunstenaars en 
historici met diverse achtergronden die met het museum meedenken en 
kunstenaars, ideeën en invalshoeken aandragen. De KennisCentrale wordt 
onder andere betrokken bij de nieuwe collectieopstelling die het museum in 
2022 presenteert.  
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Ook is de raad positief over de Stadsredactie, die in het leven wordt 
geroepen om de band met bewoners in de Utrechtse wijken te versterken. 
Met de Stadsredactie geeft het museum een podium aan bewoners om hun 
verhaal en visie te delen. De raad vindt het een goed idee dat redactieleden 
aanwezig zijn bij de tentoonstellingen en programma’s, door rondleidingen 
of andere publieksactiviteiten met het museumpubliek te organiseren. Hij is 
zeer benieuwd naar de presentaties in De Column die de Stadsredactie in 
samenwerking met het museumteam en de KennisCentrale maakt. De 
redactie zal ook betrokken zijn bij de programma’s DeCentraal en Centraal 
Laat, en bij activiteiten op het gebied van talentontwikkeling. 
 
De instelling faciliteert ontmoetingen tussen kunst en publiek binnen en 
buiten de muren van het museum, bijvoorbeeld via muurschilderingen in de 
wijken van de stad. De raad zou het museum wel willen aanmoedigen ook 
andere mogelijkheden te verkennen om bewoners en bezoekers buiten de 
museummuren in aanraking te laten komen met de collectie.  
 
Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering 
Uit de begroting van het Centraal Museum kan de raad goed opmaken waar 
zij de BIS-subsidie aan wil besteden. In totaal heeft de instelling 350.000 
euro nodig om de activiteiten uit te kunnen voeren. Om deze kosten te 
dekken is 100.000 euro van de Van Baaren Stichting begroot, naast de 
bijdrage van 250.000 euro van het Rijk. De aanvullende financiering die het 
museum aanvraagt bij de Van Baaren Stichting is nog niet toegekend. De 
instelling geeft aan op zoek te gaan naar andere mogelijkheden als de Van 
Baaren Stichting geen bijdrage toekent of dat zij de ambities zal moeten 
bijstellen. Welke ambities dat zullen zijn, licht het museum niet toe. De raad 
hoopt dat zij in dat geval prioriteit zal geven aan de Stadsredactie en de 
KennisCentrale, en het programma DeCentraal.  
 
Bevordering van educatie en participatie (inclusief publieksbenadering) 
Het Centraal Museum richt zich nadrukkelijk tot bewoners van Utrechtse 
wijken en besteedt aandacht aan bezoekers die zich nu nog niet herkennen 
in het aanbod. Het museum wil een plek zijn voor hedendaagse kunstenaars 
en vormgevers, die maatschappelijke thema’s en kwesties aan de orde 
stellen. Zij verstrekt opdrachten voor nieuw werk en wil daarmee de rol 
vervullen als aanjager van de productie van nieuwe kunst voor een breed 
publiek. De instelling investeert daarnaast in de ontwikkeling van Utrechtse 
makers, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, de HKU en mbo-
opleidingen. De samenwerking met Partou kinderopvang in het kader van 
talentontwikkeling, voor peuters met een voorschoolse indicatie, vindt de 
raad waardevol. 
 
De doelgroepen die het museum met DeCentraal wil bereiken, zoals 
kansarme bewoners uit de stad en jongeren met een migratie-achtergrond, 
vindt de raad goed passen bij de ambities. Hij wil het museum aanmoedigen 
de opgedane kennis met betrekking tot publieksbereik te delen met andere 
musea. 


