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Samenvattende inleiding

In 2018 organiseerde Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK
Zuidoost) in totaal 23 projecten en activiteiten met een team van
8 leden (5,7 fte) waaronder 4 vaste vrijwilligers (0,7 fte) en diverse stagiaires. Hiermee bereikte de instelling tenminste 15.514
personen. Het centrum kende ruim 50 samenwerkingsverbanden
waaronder 23 met scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Hoewel CBK Zuidoost al meer dan 32 jaar bestaat was 2018 een
nieuw begin: in 2018 functioneerde de organisatie voor het eerst
met de juridische entiteit van een Stichting. Dit nadat eerder,
oktober 2017, de organisatie vanuit de Gemeente Amsterdam
werd verzelfstandigd. De op papier ingevoerde nieuwe bedrijfsvoering heeft in 2018 haar beslag gekregen.
2018 was het jaar van het borgen van de nieuwe bedrijfsvoering,
het ‘gewoon’ realiseren van de vele activiteiten én het aangaan
van nieuwe strategische samenwerkverbanden; mede in het licht
van de nabije toekomst, de Kunstenplan periode 2021 - 2024.
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van
€ 118.485. CBK Zuidoost is in haar eerste jaar als Stichting
zuinig is geweest en heeft met diverse opdrachten ook inkomsten
gegenereerd. Het overgrote deel van het resultaat is afkomstig uit
een, door de jaren heen opgebouwd, vrijval van spaartegoeden.
Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserves.
Gezien de groeiende bedrijfsvoering én taakstelling wordt een
bestemmingsreserve personeel gecreëerd. Daardoor is het
mogelijk voor de komende twee jaar de broodnodige en gewenste
functie van office manager te financieren. Ook worden twee structurele stageplekken toegevoegd aan het team.
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Aanwinsten en kunstkerstmarkt met voorzijde werk van Abu Kanu en achterwand
werk van Kustaa Saksi
Foto: L. Hooft
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Inhoudelijke verantwoording

Missie
Centrum Beeldende Kunst Zuidoost programmeert actuele
beeldende kunst vanuit een interculturele inclusieve invalshoek en brengt een breed publiek op verschillende locaties in
contact met kunst van nu. Dat gebeurt met tentoonstellingen,
een artist-in-residence programma, tijdelijke en permanente
kunstopdrachten, educatieve projecten en een kunstuitleen
met cadeaushop. Artistieke kwaliteit en publieksbereik zijn
voor CBK Zuidoost gelijkwaardige uitgangspunten. CBK
Zuidoost laat zich inspireren door de specifieke context van
Zuidoost en is tegelijkertijd - met haar activiteiten en samenwerkverbanden - belangrijk voor heel Amsterdam.
Visie
Artistieke kwaliteit toetst CBK Zuidoost aan de gebruikelijke
criteria als authenticiteit, zeggingskracht en materiaalgebruik.
De migratiesamenleving heeft ook in de beeldende kunst
geleid tot vormen met connotaties die aan méér refereren
dan ‘alleen’ het witte Nederlandse erfgoed. Dit inhoudelijke
gegeven is richtinggevend aan het programma van CBK
Zuidoost. De interculturele samenleving van Amsterdam en
meer nog de Afro-Caribische samenleving van stadsdeel
Zuidoost - waar CBK Zuidoost is gevestigd - is voor ons een
continue inspiratiebron.
Publieksgericht programmeren zit in de genen van de instelling. In onze projecten zoeken we aansluiting bij onderwerpen die belangrijk zijn voor ons publiek. Hun leef- en
belevingswereld geeft mede richting aan de programmering.
Zo trekken we niet alleen de kunstkenners, maar ook mensen die interesse hebben in een onderwerp en daarna de
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kunst. Daarnaast geven we mensen graag een actieve rol als
maker, adviseur of vrijwilliger. Door deze publieksgerichte
werkwijze ontstaat herkenning en ‘eigenaarschap’ bij onze
bezoekers.
Betekenis voor Amsterdam
Met haar activiteiten draagt CBK Zuidoost bij aan de dynamiek van een levendige stad met tal van verbindingen.
CBK Zuidoost was deelnemer aan de stad brede manifestatie
‘Pay Attention Please’ van Stichting Public Art Amsterdam en
werkte met 10 andere organisaties aan het zichtbaar maken
van het openbaar kunstbezit van de Gemeente Amsterdam.
Ook waren we een schakel in het culturele netwerk via onder
meer een samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam en Raquel van Haver. Op voorspraak van ons kreeg deze
‘lokale’ kunstenaar een tijdelijk atelier bij het decoratelier van
De Nationale Opera & Ballet. We organiseerden, samen met
VINGER.NL, de avond voor de opening van haar solo in het
Stedelijk een pre-event in de Bijlmer waar andere lokale
kunstenaars uit Zuidoost het podium kregen.
Onze expertise op het gebied van interculturele programmering en divers publieksbereik kan zich blijvend verheugen
op belangstelling. Scouts die curatoren of kunstenaars zoeken van bi-culturele achtergrond weten ons te vinden voor
advies. Net als instellingen die benieuwd zijn naar onze strategie die in hun ogen leidt tot een programma met artistieke
kwaliteit en een betrokken publiek. Ook de sterke binding
van CBK Zuidoost met de lokale samenleving wordt als bijzonder gewaardeerd.
CBK Zuidoost speelt via kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden een actieve rol binnen het netwerk van
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Amsterdamse culturele instellingen. We zijn zichtbaar in de
gehele culturele keten en verbinden de culturele dynamiek
van Zuidoost met het centrum en vice versa.
Lokaal zijn het Bijlmer Parktheater en Imagine IC partijen met
wie we intensief - voor en achter de schermen - structureel
samenwerken. Meerjarige grootstedelijke samenwerkverbanden zijn er met het Amsterdam Museum en Stedelijk Museum
Amsterdam. Met het Amsterdam Museum werd in 2018 samengewerkt binnen de kunstopdracht aan Nieuw Jurk /
Esther Meijer en binnen het erfgoed educatieproject ‘Groeistad’. Het al genoemde Stedelijk Museum Amsterdam is ook
partner voor het artist-in- residence programma BijlmAIR. Met
onze stedelijke branchegenoten SBK Amsterdam en CBK
Oost wordt met regelmaat wederzijds ervaring en kennis
gedeeld over de kunstuitleen activiteiten. Ook was CBK Zuidoost in 2018 een locatie bij grootstedelijke cultuurprogramma’s als Museumnacht Amsterdam, 24H Zuidoost
en de Black Achievement Month.
CBK Zuidoost is een actief lid van verschillende netwerken.
We participeren in het overlegorgaan ACI (Amsterdamse Culturele Instellingen); om precies te zijn binnen de subafdeling
Platform Ontwikkel Instellingen. We zijn lid van De Zaak NU,
de landelijke branchevereniging voor presentatie instellingen.
Op lokaal niveau is CBK Zuidoost met Imagine IC en het
Bijlmer Parktheater de aanjager van het Cultuurplatform
Zuidoost. Dit platform is een netwerk voor instellingen en
creatieven uit Zuidoost. Het Cultuurplatform deelt kennis en
ondersteunt kleinere initiatieven en ‘één-pitters’ uit de buurt.
Ook is het Cultuurplatform Zuidoost een aanspreekpunt voor
discipline overstijgende vraagstukken. Zo organiseerde het
Platform rond de Gemeenteraadsverkiezingen een politiek
debat over cultuurpolitiek en de verhouding stadsdeel –
centrale stad. Aanvullend zijn er met diverse politieke partijen
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bilaterale gesprekken gevoerd over de kracht van kunst en
cultuur in Zuidoost. Zo is het Platform gesprekspartner voor
het Stadsdeel Zuidoost en de Gemeente Amsterdam én de
politiek als het gaat om specifieke cultuurpolitieke doelen
van dit stadsdeel in relatie tot het gehele ecosysteem van
kunst en cultuur.
Tot slot is CBK Zuidoost lid van de VAZO Bedrijvenvereniging Zuidoost.
Op al deze manieren wordt structureel gewerkt aan een
netwerk binnen en buiten het veld van kunst en cultuur.
CBK Zuidoost is voor de beeldende kunsteducatie een
belangrijke partij in Zuidoost en op die manier ook stad
breed van betekenis. De organisatie wordt aantoonbaar
meer dan een paar jaar geleden benaderd voor op maat
ontwikkelde arrangementen door (vooral) het buitenschoolse primaire onderwijsveld. Ook startte in 2018 met het
Stedelijk Museum Amsterdam de voorbereidingen voor
twee educatieve projecten die we - als gezamenlijk programma - ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs.
CBK Zuidoost levert met haar aanwezigheid in Zuidoost
een positieve bijdrage aan het imago van en woon- en
leefklimaat in Stadsdeel Zuidoost. Ons directe publiek, de
inwoners van Zuidoost, voelen ‘ownership’ doordat zij zich
herkennen in het programma en doordat zij betrokken worden bij de samenstelling. In 2018 vierde Stadsdeel Zuidoost haar 50-jarige bestaan. Dit leidde tot een opdracht van
Stadsdeel Zuidoost voor de realisatie van een groots opgezette buitententoonstelling ‘Bijlmer door de lens’. Daarnaast realiseerde CBK Zuidoost in huis de jubileumtentoonstelling ‘Ode aan de Bijlmer’. Ook de opdracht voor
een tijdelijk kunstwerk op straat aan Floor Wesseling - de
remake van de iconische Grote Glijbaan van Karin Daan -
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werd gerealiseerd in het kader van het 50-jarige jubileum.
Het project van Mariëlle Videler met de inheemse Surinaamse vrouwengroep FIRE IIC leidde tot een presentatie in huis
én een performance op Museumnacht.
Nieuw publiek afkomstig van búiten Zuidoost is vaak verrast.
Niet alleen over de kwaliteit van het getoonde maar ook over
de kwaliteit van de buitenruimte van Zuidoost; de straten,
gebouwen en mensen. Sommigen ontdekken nu pas dat
de Bijlmer niet meer dát is wat door de media jarenlang als
beeld is gecultiveerd: een gevaarlijke plek.
Van oudsher adviseert CBK Zuidoost het Stadsdeel Zuidoost over vraagstukken die spelen rond het domein van kunst
in de openbare ruimte; van beheer tot het initiëren van nieuwe
monumentale kunstopdrachten. Met Stadsdeel Zuidoost is
afgesproken dat de instelling deze rol blijft innemen, ook nu
zij is verzelfstandigd. In 2018 werd in opdracht van Stadsdeel Zuidoost gestart met het proces dat gaat leiden tot drie
nieuwe kunstwerken in het publieke domein. De belangrijkste
daarbij is het toekomstige Nelson Mandela Gedenkteken.
Met haar programmering levert CBK Zuidoost een belangrijke bijdrage aan de inkomens- en oeuvre-ontwikkeling van
beeldende kunstenaars. Kunstenaars kregen natuurlijk bij ons
altijd al een honorarium. De instelling hanteert vanaf 2018 de
door de sector vastgestelde richtlijnen in het Experimenteerreglement Kunstenaarshonorarium. Daarnaast heeft CBK
Zuidoost een raadgevend, coachende rol voor kunstenaars.
Niet iedereen die zich aanmeldt krijgt ruimte om te exposeren, kan gastkunstenaar worden of met ons een educatief
project uit te voeren. Maar iedere kunstenaar met een vraag
krijgt - meer of minder feedback - over het getoonde portfolio, het gewenste project of wordt actief doorverwezen naar
andere partijen.
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< Opening ‘Ode aan de Bijlmer’ met (links) Marques Malacia en
(rechts) Floor Wesseling bij werk van Studio Wesseling
Foto: L. Adu

Organisatie
In 2018 bestond het bestuur van uit: Amma Asante, voorzitter / Rianne Heijboer, penningmeester / Jennifer Baarn,
algemeen bestuurslid / Sascha Janssen, algemeen bestuurslid / Rob Perree, algemeen bestuurslid / Henri de Vries, algemeen bestuurslid.
De Code Cultureel Governance wordt door het bestuur onderschreven en gebruikt als leidraad in haar functioneren.
De Code Culturele Diversiteit wordt door CBK Zuidoost
onderschreven en geeft mede richting aan het personeelsbeleid alsook de keuze voor de kunstenaars waarmee we
werken.
Aangaande het werkgeverschap en opdrachtgeverschap
volgt CBK Zuidoost de norm zoals door de sector vastgelegd in het Experimenteerreglement Kunstenaarshonorarium.
Het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector wordt gevolgd gezien de
salariëring van het personeel en meer in het bijzonder de
directeur.
Het team van CBK Zuidoost omvatte in 2017 6,4 fte formatie. Dit bestond uit personeel in vast dienstverband: 5,7 fte
en vrijwilligers en stagiaires: 0,7 fte. In het vaste team
(5,7 fte) zit overigens 1 fte toegevoegd op basis van een voor CBK Zuidoost kosteloze - detachering vanuit de
Gemeente Amsterdam.
Het vaste team bestaat uit 9 personen: Annet Zondervan,
algemeen directeur; stafleden: Sharda Balgobind (pr),
Maureen Cox (kunstuitleen), Renske de Jong (tentoonstel-
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lingen, opdrachten en AIR), Delano MacAndrew (educatie &
participatie), Sipora Ubro (workshop programma); publieksmedewerkers Ella Harris, Lucy Hooft, Margret Al Maggy.
De functie van stafmedewerker kunstuitleen is in 2018 op
langdurige basis waargenomen door Sipora Ubro (financiën kunstuitleen) en Iris Kroese (algemene werkzaamheden
kunstuitleen).
Het team vrijwilligers kent een vaste kern met 0,7 fte
bestaande uit: Marie-Claire Fakkel (educatie), Dirk van
Someren (huismeester Werkplaats), Ilse de Jong en Gitta
Grol (beide publieksmedewerkers). Daarnaast is er inzet
van vrijwilligers op meer incidentele basis (hand en span
diensten bij opbouw exposities of openingen).
CBK Zuidoost is een gecertificeerd leer-werk-bedrijf dat
structureel stageplekken aanbiedt. Leerzaam voor de
stagiaires en ons team omdat het veelal om jongvolwassenen gaat die onze blik ‘fris’ houden. In 2018 was er
één vaste stagiaire plek ingevuld door: Alnordys Perez
Monteiro. Daarnaast was er een werkervaringsplek voor
de jong afgestudeerde Jorien Posthouwer als trekker van
het ‘Pay Attention Please’ programma.
Inhoudelijke ontwikkelingen 2018
Samen met Imagine IC en het Bijlmer Parktheater startte
CBK Zuidoost in 2018 het samenwerkverband Cultuur
Consortium Zuidoost. In het kader van de stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling van Amstel 3 wordt in overleg met Stadsdeel Zuidoost en de Gemeente Amsterdam
een ambitieus plan ontwikkeld voor een gezamenlijke
nieuw te programmeren ruimte. De contouren voor deze
interdisciplinaire samenwerking die leidt tot meer culturele massa en infrastructuur in Zuidoost zijn ontwikkeld in
meerdere intensieve gesprekken tijdens zomer en najaar
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2018. Het resultaat is het plan SHEBANG waarvoor voor
een eerste pilotjaar in 2019 geld is aangevraagd bij onder
meer betrokken projectontwikkelaars in Amstel 3, Stadsdeel Zuidoost én het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Inzet is om SHEBANG op termijn als duurzame locatie te
realiseren in Amstel 3.
In 2018 zijn drie opdrachten voor kunst in de openbare
ruimte gestart. Dit gaat in 2019 leiden tot nieuwe kunst in
het publieke domein: het Nelson Mandela Gedenkteken,
een speel-kunstwerk voor de H buurt en een geïntegreerd
glaskunstwerk in de nieuwbouw voor basisschool
De Knotwilg. Voor de productionele begeleiding van deze
opdrachten is in de vaste bezetting geen formatie en deze
wordt dan ook aanvullend ingekocht uit het projectbudget. Op deze basis is Priscilla MacIntosh toegevoegd aan
ons team.
Meer en meer wordt de organisatie door andere partijen
in het culturele domein gevonden als kenniscentrum op
het gebied van actuele beeldende kunst, intercultureel
programmeren en breed publieksbereik. Daarbij wordt ook
de locatie van de instelling in Amsterdam Zuidoost zelf
interessant als context gevonden. In 2018 leidde dit onder
meer tot de start van een samenwerking met Stichting
Paradox rond het project ‘Welkom Today!’ met werk van
de fotografen Ad van Denderen en Lebohang Tlali, over
Zuid-Afrika 25 jaar na de afschaffing van de Apartheid.
Ook met de afdeling Educatie van het Stedelijk Museum
Amsterdam is in 2018 een samenwerking gestart die leidt
tot een gezamenlijk ontwikkeld educatieve programma’s
voor leerlingen uit Zuidoost en andere delen van Amsterdam
(rond de eerdergenoemde solo van Raquel van Haver
alsook bovengenoemde fotografietentoonstelling).
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Van oudsher is CBK Zuidoost partner voor het lokale basis- en voortgezet onderwijs. Binnen deze samenwerking
tekent zich een verschuiving af. Van minder schoolbezoeken bij tentoonstellingen op locatie bij CBK Zuidoost,
naar meer op maat ontwikkelde hands-on programma’s
bij de onderwijsinstelling. Tegelijkertijd is er een verschuiving zichtbaar van een receptief naar een gemengd
programma, met als startpunt actieve beeldende vorming
vermengd met receptieve elementen. En tot slot is er een
toenemende vraag naar educatieve programma’s die zich
niet alleen afspelen in het binnen schoolse curriculum
maar er ook zijn voor de brede school (het programma van
15 tot 16 uur) en de verlengde schooldag (het programma
van 16 tot 17 uur).
De stafmedewerker educatie van CBK Zuidoost wordt
door al deze ontwikkelingen steeds meer adviseur voor en
ontwikkelaar van curriculum vernieuwing voor het onderwijs. In het verleden bestond deze functie vooral uit het
ontwikkelen en uitvoeren van lesprogramma’s tijdens klassenbezoek in huis bij CBK Zuidoost. Dit laatste gebeurt
overigens nog steeds. Gezien de groei in het educatieve
takenpakket werkt CBK Zuidoost inmiddels samen met
een vast team kunstvakdocenten die voor de uitvoering
van programma’s ad hoc worden ingehuurd. Dit betekent
overigens wel een groei in de overhead binnen het takenpakket van de stafmedewerker educatie.
Het project ‘Wereldmakers’ dat is uitgevoerd met het Bijlmer Parktheater leverde ook in 2018 een bijdrage aan de
ambitie van de Gemeente Amsterdam en het Jongerencultuurfonds Amsterdam om, in het kader van Armoedebeleid,
het cultuurbereik te verhogen bij kinderen die leven in een
huishouden met een minimaal inkomen.
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< Opening ‘AIR in Zuidoost’ en ‘Museumnacht’ met Foday Conteh (links)
en Fleur Ouwerkerk (rechts) bij werk van Fleur Ouwerkerk
Foto: L. Adu

Bij al deze dynamiek was onze ‘Werkplaats CBK Zuidoost’
- een maakplek waar geschilderd, gekleid, getekend, getimmerd kan worden - van onschatbare waarde. De Werkplaats is gevestigd in het complex van HCC / Broedplaats
Heesterveld en levert daarmee ook een bijdrage aan de
dynamiek van en synergie op deze locatie waar veel kunstenaars en creatieve ondernemers te vinden zijn. Ook de
artist-in-residence van CBK Zuidoost is te vinden binnen
HCC / Broedplaats Heesterveld. Soms maken de gastkunstenaars ook gebruik van de faciliteiten van de Werkplaats.
Op het gebied van marktwerking valt op dat in het domein
van educatie en talentontwikkeling marktwerking te vinden
is. Scholen betalen deels voor op maat ontwikkelde programma’s, al dan niet via vouchergelden van Mocca, individuele bewoners willen betalen voor workshops en fondsen
steunen projecten voor talentontwikkeling. De kunstuitleen
deed wat het al jarenlang doet voor de marktwerking van
CBK Zuidoost en stond ook in 2018 weer garant voor het
binnenhalen van de nodige private middelen. Daarnaast
werd een opdracht uitgevoerd voor Stadsdeel Noord die
aan CBK Zuidoost heeft gevraagd het kunstbezit van dit
stadsdeel niet alleen in een database te zetten maar ook
schoon te maken, om te lijsten en opnieuw in te hangen.
De aan de organisatie gelieerde Vriendenstichting groeide
van 156 naar 168 deelnemers. Tot slot valt op dat de
verhuur van onze ruimte in 2018 stabiel is gebleven. Het
lokale bedrijfsleven, culturele initiatieven zoals Stichting
Open Set en Stadsdeel Zuidoost weten CBK Zuidoost te
vinden als vergaderplek, locatie voor een aangeklede borrel of ontmoetingsplek voor een voorlichtingsbijeenkomst.
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Gerealiseerde activiteiten
CBK Zuidoost heeft vier kernproducten en een vijfde,
ondersteund product: Tentoonstellingen / Educatie & Participatie / Opdrachten & Artist in residence / Kunstuitleen &
Cadeauwinkel / PR & Marketing.
Voor elk product volgt een beschrijving van de uitgangspunten en het resultaat in 2018. Een gedetailleerde
beschrijving van de gerealiseerde activiteiten binnen elk
product - inzicht in specifieke inhoud, duur, deelnemende
kunstenaars, bereik en samenwerkende partijen - staat in
Gerealiseerde activiteiten p. 47 en Samenwerkverbanden
p 57.
Tentoonstellingen: uitgangspunten
– Artistieke kwaliteit
– Onderwerpen die aansluiten bij leef- en belevingswereld publiek
– Aandacht voor interculturele perspectieven

toonstelling te organiseren van een - voor ons programma
en publiek - relevante kunstenaar van museale waarde.
Gezien de huidige ruimte van CBK Zuidoost zal dit op een
ad hoc locatie in Zuidoost plaatsvinden; naar alle waarschijnlijkheid in een leegstaand kantoorpand in het transitiegebied Amstel 3.
Tentoonstellingen: resultaat
In 2018 is het bereik : 10.093
Behaald via:
4 exposities in CBK Zuidoost
1 expositie op straat in Zuidoost
1 expositie in het Amsterdam Museum
6 extra activiteiten (Kunstcafés, event Van Haver, Black
Achievement Month, Museumnacht)
13 artist-in-residences

CBK Zuidoost toont werk dat al is gemaakt maar is ook
opdrachtgever voor nieuw werk. Dit geeft kunstenaars
de gelegenheid oeuvre te ontwikkelen. En zo krijgt CBK
Zuidoost inhoudelijk werk dat past in haar tentoonstellingsprogramma; een programma dat community based
wil zijn en aansluit bij de leef- en belevingswereld van ons
interculturele publiek.

Educatie & Participatie: uitgangspunten
– Op maat ontwikkelen
– Actief (doen) en receptief (kijken)
– Primair onderwijs, brede school, voortgezet
onderwijs, volwasseneneducatie
– Binnen- en buitenschools
– Aansluiten bij het (onderwijs-)curriculum
– Aansluiten bij leef- en belevingswereld
– Vakoverschrijdend, interdisciplinair
– Aandacht voor interculturele perspectieven

CBK Zuidoost programmeert vrijwel nooit solotentoonstellingen rond het oeuvre van een kunstenaar. Wij tonen
groepstentoonstellingen rond actuele thema’s die relevant
zijn voor de samenleving van Amsterdam en specifiek voor
Amsterdam Zuidoost. Voor 2019 en verder is het de ambitie om minstens één keer per jaar een grootse soloten-

Talentontwikkeling is integraal onderdeel van onze opdracht. Dit gebeurt met lesprogramma’s gelieerd aan het
onderwijs, activiteiten voor de brede school, verlengde
schooldag en met workshop activiteiten voor jong en oud.
Werkplaats CBK Zuidoost, gevestigd in HCC / Broedplaats Heesterveld, is als ‘maakplek’ voor actieve kun-
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steducatie een belangrijke locatie die bijdraagt aan het
behalen van de doelen op het gebied van Educatie & Participatie.
De onderwijsgerichte educatieve projecten gaan vaak over
meer dan alleen beeldende vorming. Via kijken naar en
praten over de getoonde kunstwerken wordt een bijdrage
geleverd aan vakken als wereldoriëntatie en taalontwikkeling. De kunstuitleencollectie is voor het educatieprogramma een rijkgeschakeerd onderwijsmiddel waarbinnen
allerlei onderwerpen en thema’s te vinden zijn. Bovendien
is het een gebruikerscollectie. De leerlingen mogen niet
alleen kunst kijken, ze mogen er ook aan zitten.
Voor volwassen amateurkunstenaars in de beeldende discipline is CBK Zuidoost een plek waar men met vragen
terecht kan, waar één keer per jaar werk wordt getoond in
een groepstentoonstelling en waar men via workshops de
eigen vaardigheden kan bekwamen.
Educatie & Participatie: resultaat
In 2018 omvatte het bereik: 4.368
Behaald via:
2 exposities in CBK Zuidoost
3 groepsontvangsten in CBK Zuidoost
12 lessen binnen schools
2 lessen voortgezet onderwijs
186 lessen brede school en verlengde schooldag
30 lessen naschoolse educatie
21 lessen workshops kinderen
17 lessen workshops volwassenen
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< Opening ‘Het Haperende Lichaam’, bezoeker bij werk van Raymond Huisman
Foto: L. Adu

Opdrachten & Artist In Residence: uitgangspunten
– Artistieke kwaliteit
– Monumentale – en tijdelijke kunst op straat
– Nieuw werk passend in de tentoonstellingen
– Oeuvreontwikkeling en inkomstenpositie kunstenaars
steunen
– Aansluiten bij de stedenbouwkundige en sociale context
– Aandacht voor interculturele perspectieven
CBK Zuidoost is opdrachtgever voor nieuw werk. Dit geeft
kunstenaars de gelegenheid oeuvre te ontwikkelen en geld
te verdienen. CBK Zuidoost krijgt op haar beurt via deze opdrachten inhoudelijke producten voor haar tentoonstellingsprogramma; een programma dat thematische verbindingen
zoekt met de leef- en belevingswereld van ons publiek.
Een deel van de opdrachten is gekoppeld aan een specifieke locatie, gelegen buiten de muren van de organisatie. Op die manier ontstaan tijdelijke context gebonden
presentaties op openbare plekken waar van nature veel
publiek is. Eén van die vaste plekken is het Amsterdam
Museum.
Een ander deel van het nieuwe werk dat wordt gemaakt
ontstaat binnen de context van het residentieprogramma
Bijlmer Artist In Residence (BijlmAIR). Deelnemers krijgen
de gelegenheid werk te ontwikkelen dat een inhoudelijke
relatie heeft met de interculturele samenleving van
Amsterdam Zuidoost. De gastkunstenaars wonen en
werken in een gastverblijf binnen HCC / Broedplaats
Heesterveld. BijlmAIR wordt gerealiseerd in samenwerking
met Stedelijk Museum Amsterdam en het in Amsterdam
Oost gevestigde Bradwolff Projects. Minimaal drie residenten komen uit het buitenland en worden aangedragen
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door de partners. De andere deelnemers worden geselecteerd door CBK Zuidoost.
Werk dat in opdracht is gemaakt is te zien in tentoonstellingen, op straat of op publieke andere locaties gelegen
buiten de muren van de organisatie. Op die manier ontstaan tijdelijke context gebonden presentaties op openbare plekken waarvan nature veel publiek is. Het CBKunstplein, tegenover de vestiging aan het Anton de Komplein,
is één van onze vaste buitenlocaties.
CBK Zuidoost coördineert vraagstukken die spelen rond
het openbare kunstbezit van Stadsdeel Zuidoost. Dan
gaat het om communicatie over het bestaande openbaar
kunstbezit alsook vragen over beheer en onderhoud van
de buitenbeelden. Ook speelt CBK Zuidoost een rol in het
initiëren van nieuwe opdrachtsituaties en het begeleiden
van de realisatie van zo’n opdracht.
Opdrachten: resultaat
Het bereik van de opdrachten van CBK Zuidoost laat zich
lastig kwantificeren. Een deel van de opdrachten kreeg een
plek in een tentoonstelling zodat het bereik dáár is geteld.
Een ander deel van de opdrachten kreeg een plek in de
publieke ruimte of op semipublieke locaties; plekken waar
het publieksbereik zich moeilijk laat registreren.
In 2018 zijn met Floor Wesseling en Esther Meijer 2 kleinschalige tijdelijke kunstopdracht gerealiseerd. In 2018 zijn
drie opdrachten voor permanente monumentale kunst in de
openbare ruimte gestart. Dit gaat in 2019 leiden tot nieuwe
kunst in het publieke domein.
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Het residence programma BijlmAIR heeft een internationaal gezelschap van 13 kunstenaars te gast gehad. Zeven
van hen kwamen uit het buitenland waaronder Zuid-Afrika,
Zimbabwe, Colombia en de Verenigde Staten. De kunstenaars uit Zimbabwe waren hier vanuit een samenwerking
met de Thami Mnyele Foundation. In 2018 bestond de
selectiecommissie BijlmAIR uit: Claire van Els en Britta
Sloothaak, Stedelijk Museum Amsterdam; Christine van
den Bergh, Bradwolff Projects en Renske de Jong, CBK
Zuidoost.
Kunstuitleen & Cadeauwinkel: uitgangspunten
– Artistieke kwaliteit
– Jonge kunstenaars
– Diversiteit in techniek
– Aandacht voor interculturele perspectieven
CBK Zuidoost is een kunstuitleen met een interculturele
component. In het aankoopbeleid is gerichte aandacht
voor kunst met invloeden van andere continenten. Inhoudelijke uitgangspunten worden gecombineerd met
pragmatische gegevens: Welk soort werk is populair bij
klanten? Welke techniek moet worden aangekocht om de
diversiteit in stand te houden? Hoeveel kunstwerken zijn
nodig om de omvang van de collectie op peil te houden?
Hoe onderscheidt de collectie zich van andere kunstuitlenen?
Kunstenaars kunnen zich gedurende het gehele jaar melden
om in aanmerking te komen voor aankoop. Gedurende het
jaar wordt werk gekocht, al dan niet afkomstig uit gepresenteerde tentoonstellingen. Minimaal een keer per jaar
wordt het publiek gevraagd mee te denken over de aankopen. In een groepstentoonstelling wordt dan werk getoond
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van kunstenaars die CBK Zuidoost graag in haar collectie
zou hebben. Zeker is dat van elke deelnemer werk wordt
gekocht. Maar de stem van het publiek bepaalt welk werk
daadwerkelijk wordt toegevoegd aan de collectie.
De kunstuitleen richt zich op particuliere klanten, nonprofit instellingen en bedrijven. Voor die laatste twee biedt
CBK Zuidoost desgewenst een all-in pakket aan. De wens
van de klant wordt in dat geval gezamenlijk beschreven
waarna wij uit de collectievoorraad of uit ons netwerk van
kunstenaars werken selecteren, op locatie ophangsystemen monteren en de werken ophangen.
Kunstuitleen & Cadeauwinkel: resultaten
Het bereik in 2018 is: 1.053
Behaald via:
592 deelnemers
1 exposities in CBK Zuidoost
Er zijn in 2018 12 kunstenwerken gekocht bij 7 kunstenaars voor een totaalbedrag van € 14.875.
Kunstenaars: Patrick Makumbe, Peter de Boer, Astrid
Rubie, Kustaa Saksi, Irina Birger, Hamid el Kanbouhi en
Keshia Danso.
De aankopen zijn getoond in een aanwinsten tentoonstelling, tijdens de jaarlijkse tweedaagse Kunstkerstmarkt,
vóórdat de stukken in de collectie zijn opgenomen en werden uitgeleend. 68 % van de aanwinsten vallen onder de
definitie intercultureel namelijk kunst die in beeldtaal niet
alleen is geïnspireerd op de westerse canon van de kunstgeschiedenis.

bij kunstenaars te kopen waarvan werk wordt geëxposeerd
binnen een tentoonstelling of bij de kunstenaars die te
gast zijn in de residence. Zo versterken onze onderlinge
producten elkaar.
De ambitie om interactief te collectioneren is in 2018 niet
behaald dit als gevolg van langdurige ziekte van de stafmedewerker kunstuitleen die deels vervangen is maar niet
volledig.
In opdracht van Stadsdeel Amsterdam Noord heeft CBK
Zuidoost de kunstcollectie van het stadsdeel geïnventariseerd en opgeschoond. De collectie is door onze medewerkers in kaart gebracht. Ieder object is omschreven,
gefotografeerd en heeft een inventarisnummer toebedeeld
gekregen. De objecten zijn vervolgens in gevoerd in een
digitale catalogus zodat Stadsdeel Noord de collectie
gemakkelijk kan beheren en behouden.
Met branchegenoten is ook in 2018 het nodige overleg
geweest. De SBK en CBK Zuidoost zijn trekker van een
proces dat moet leiden tot de ontwikkeling van een nieuw
softwarepakket voor de kunstuitleen. Het huidige pakket
is verouderd en dient toekomstbestendig te worden gemaakt. Gezien de slagkracht van veel kunstuitlenen is dit
alleen haalbaar bij een gezamenlijk gedragen investering.
In 2018 is een programma van eisen geformuleerd dat ten
grondslag zal gaan liggen aan een functioneel ontwerp
voor de nieuw te ontwikkelen database. Negen bedrijven
is gevraagd een offerte in te dienen voor een vervolgfase.
Een selectie met welk bedrijf het proces vervolg gegeven
wordt zal plaatsvinden voorjaar 2019.

Naast de reguliere wijze van selecteren van kunstenaars
met werk dat we willen aankopen, is er de ontwikkeling om
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< Detail installatie Maga Berr, tentoonstelling ‘AIR in Zuidoost’
Foto: L. Adu
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PR & Communicatie: uitgangspunten
– Naamsbekendheid, zichtbaarheid en publieksbereik
vergroten
– Ondersteunend aan alle producten binnen CBK Zuidoost
– Per product specifieke doelgroepen benoemen en
bedienen
– Investeren in zowel langdurige relaties met het vaste
publiek als het genereren van nieuw publiek
– Uitvoering geven aan de fondsenwervende
Stichting Vrienden van CBK Zuidoost
CBK Zuidoost bereikt het bovenstaande met een gepaste
mix aan communicatiemiddelen.
• Website
• Sociale media (Facebook en instagram)
• Vermelding digitale uitkrant Amsterdam
• Vermelding in Museumtijdschrift
• Vermelding online Museumtijdschrift
• Advertenties
• Affichecampagne buiten
• Flyer- en postercampagnes
• Columns Stadsblad De Echo
• Filmpjes voor sociale media
• Nieuwsbrief en uitnodigingen Mailchimp
• Merchandise
• Persberichten
• Jaarverslag en jaarbeeld
• Kerstkaart Vrienden
• Flyers
• Posters
• Google Advertenties
• Digitale Uitbase Iamsterdam
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Onze vaste vormgever is LevieVanderMeer maar voor
specifieke projecten wordt incidenteel ook samenwerking
gezocht met lokaal gevestigde partijen als Vinger.NL en
Serena Kloet.
Aangaande cyberveiligheid en wet- en regelgeving omtrent
privacy is CBK Zuidoost zich bewust dat zij klantgevoelige informatie beheert. Daarbij kan men denken aan de
NAW en bankgegevens van klanten van de kunstuitleen en
andere relaties. Daarom werken we samen met gecertificeerde specialistische bedrijven die de digitale veiligheid
van onze processen waarborgen (website, ICT, online betalingen).
PR & Communicatie: resultaten
Website:
In 2018 heeft de website 27.400 bezoeken gehad. Ten
opzichte van 2017 is dat een daling van meer dan 50 %.
Dat is te verklaren door de andere criteria die zijn gebruikt
door Google Ads; de tool voor score publieksgebruik
website. De gemiddelde bezoekduur en het aantal
webpagina’s – beide kwantitatieve scores – zijn overigens
gestegen.
Sociale media:
Facebook: 1.500. Instagram: 378
Drukwerk en recensies:
Pers / Media: 6 x verschenen
– Het Parool, Edo Dijksterhuis, recensie over tentoonstelling ‘Het Haperende Lichaam’ (februari 2018).
– De Volkskrant, Sacha Bronwasser, recensie over tentoonstelling ‘Works of Mercy’ (april 2018).
– Het Parool, Kees Keijer, artikel over tentoonstelling
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‘Ode aan de Bijlmer’ (september 2018).
– Het Parool, Hans van Lissum, artikel geschreven over
buitententoonstelling ‘Bijlmer door de lens’ (juli 2018).
– Met onze rondleidingen als onderdeel van Pay Attention
Please langs de buitenkunstwerken stonden we in de
gemeentekrant van Amsterdam vermeld (juli 2018).
– Als team van CBK Zuidoost werden we in de PS van
het Parool gefotografeerd in de rubriek ‘Koppen’ van
Michiel van Nieuwkerk (november 2018).

–
–
–
–
–
–

Workshops
– 2 x workshop programma boekjes voor kinderen en volwassenen
Postercampagnes
– 1 x buitencampagne in Amsterdams straatbeeld
– tentoonstelling ‘Het Haperende Lichaam’
– 1 x binnencampagne (poster en flyer) in Amsterdamse
culturele instellingen – tentoonstelling ‘Works of Mercy’
Online (mailchimp):
– 3 x nieuwsbrief
– 5 x persbericht
– 12 x uitnodigingen
Via onze culturele partners:
– Kunsthal Kade Amersfoort (tentoonstelling ‘Tell Freedom’)
– Stedelijk Museum Amsterdam (kunstenaar Armand
Parden Baag en Raquel van Haver)
– Amsterdam Museum (‘Streetwear & Identiteit’ Esther
Meijer en Bonne Suits)
– Museumnacht Amsterdam
– VINGER.NL / Gemeente Amsterdam / Rijkswaterstaat / 	
Bordbusters / Wonam (voor ‘Bijlmer door de Lens’ in het
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< Bezoekers Museumnacht
Foto: L. Adu

kader van 50 jaar Bijlmer)
NINSEE - Black Achievement Month 2018
24H Zuidoost
Via kunstenaar René Tosari, boekpresentatie
‘Diversity is power’
Public Art Amsterdam in het kader van
‘Pay Attention Please’
‘Wereldmakers’ (in samenwerking met het Bijlmer
Parktheater)
CBK Zuidoost is meegenomen in alle publiciteit van
‘50 jaar Bijlmer’ van Stadsdeel Zuidoost.

Publieksbereik: kwalitatief
In opdracht van CBK Zuidoost heeft Hendrik Beerda Brand
Consultancy een kwalitatief relatie onderzoek uitgevoerd.
Eerder werd in 2014 hetzelfde aan dit bureau gevraagd. Omdat eenzelfde vragenlijst ook wordt gehanteerd in de museale
sector maakt het op bepaalde punten een benchmark mogelijk met die sector. De generieke conclusie is dat CBK Zuidoost door haar relaties wordt gewaardeerd en dat deze waardering is gestegen in vergelijking met 2014. Om nog beter
zicht te krijgen op de wensen van haar publiek introduceert
CBK Zuidoost vanaf 2019 een continu publieksonderzoek.
De samenstelling van ons publieksbereik past bij onze ambitie om een instelling te zijn voor velen. CBK Zuidoost bereikt
namelijk een breed publiek. Het gaat om mensen die wonen
en werken in Zuidoost, uit andere delen van Amsterdam of
daarbuiten. Mensen met een beginnende interesse in beeldende kunst. Maar natuurlijk ook mensen die horen tot de
meer ‘ingewijden’ in de kunst: kunstenaars, professionals uit
de culturele sector, kunstdocenten met leerlingen en in cultuur geïnteresseerden.
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Ook qua afkomst gaat het om een gemengd intercultureel
publiek. Om het populair te zeggen: zwart en wit voelt zich
bij ons thuis. Dezelfde variëteit is te zien wanneer gekeken
wordt naar de leeftijd van ons publiek. Met de educatie en
workshops bereiken we kinderen en jongeren van 4 tot
18 jaar maar ook volwassenen. De tentoonstellingen en de
kunstuitleen trekken vooral 25-plussers. Maar omdat tentoonstellingen en de kunstuitleencollectie cultureel kapitaal
vormen voor schoolprojecten bedienen zij ook een jonger
publiek. CBK Zuidoost presenteert niet alleen projecten in
eigen huis, maar ook op plekken waarvan nature veel
publiek is zoals in semi-openbare ruimtes en op straat.
Publieksbereik: kwantitatief
Het bereik in 2018 laat zich kwantificeren tot: 15.514 Zo’n
getal krijgt echter alleen betekenis in context; want op
welke wijze is geteld, hoe verhoudt dit zich tot voorgaande
jaren en wat zijn de ambities voor de toekomst.
CBK Zuidoost is een instelling die geen kaarten verkoopt.
Het scoren van ons publieksbereik vindt plaats door de
mensen in de front-office. Iedereen die als bezoeker de
drempel overschrijdt wordt ‘op ambachtelijke wijze’ geturfd. Dit wordt dagelijks gedaan en zo ontstaat een eerste
zicht op het aantal drempeloverschrijdingen.
Los van de drempeloverschrijdingen ’in huis’ realiseert
CBK Zuidoost publieksbereik met producten op andere
locaties en in de publieke ruimte. Het kwantificeren van
het bereik van producten op locatie tellen we zelf (de deelnemers en het aantal lessen op Werkplaats Heesterveld
laten zich goed tellen) of we vragen het bereik aan de
samenwerkpartner. Mocht er op die locatie geen vastomlijnde bezoekersregistratie plaatsvinden dan vindt een
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Deelnemer educatieproject ’50 jaar Bijlmer’
uitgevoerd in samenwerking met Primair Projectenbureau Onderwijs Zuidoost
Foto: A. Zondervan
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beredeneerde schatting plaats bijvoorbeeld aan de hand
van het vaste aantal gebruikers van een gebouw.
Het kwantificeren van publieksbereik van projecten in de
openbare ruimte is voor het lopende Kunstenplan 2017 2020 losgelaten. Dit terwijl het bereik van tijdelijke kunst
op locatie (bijvoorbeeld op het CBKunstplein of in het
straatbeeld van Zuidoost) zeer relevant is; het gaat om
iedereen op straat die langsloopt.
Het bereik van het product Kunstuitleen gebeurt door het
aantal abonnementen te splitsen naar soort (particulier, bedrijf, onderwijs) en dit met een vaststaande sleutel te kwantificeren; een kunstwerk thuis bereikt een ander publiek dan
in een bedrijf of op een school. De sleutel voor deze kwantificering staat vast. Op dit vlak is er dus geen wijziging in de
gehanteerde systematiek ten opzichte van het verleden.
In 2018 bereikte CBK Zuidoost 15.514 met haar producten
terwijl in 2017 16.348 oftewel een zeer lichte daling in het
bereik. Tegelijkertijd is er het inzicht dat de zichtbaarheid
van de organisatie is vergroot ten opzichte van voorgaande
jaren. Dit gezien de vraag van externe partijen voor samenwerking maar ook de groeiende aandacht voor CBK Zuidoost in de digitale en geschreven media.
De verwachting dat méér zichtbaarheid 1:1 op korte termijn
daadwerkelijk leidt tot méér drempeloverschrijdingen en
publieksbereik moet misschien worden genuanceerd. Meer
en meer speelt het inzicht dat de nagestreefde schaalvergroting op het gebied van concreet publieksbereik lastig is
zolang er voor een deel van ons potentiële publiek - dat van
verder weg komt (lees: het centrum) - niet méér te doen is.
Nu is de reis vanuit het centrum naar Zuidoost gemiddeld
30 tot 45 minuten. CBK Zuidoost kan deze mensen ge-
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middeld een beleving bieden van 30 tot 45 minuten. In de
directe omgeving van CBK Zuidoost is - vergeleken met het
centrum - relatief weinig ander kunstaanbod. Het publiek
kan niet verderop naar een galerie of een museum. Kortom,
meer publieksbereik voor CBK Zuidoost zou wel eens makkelijker worden bij een grotere culturele infrastructuur en / of
door zélf de belevingsduur te vergroten met grotere tentoonstellingen al dan niet op andere locaties. Mede daarom
zijn de ontwikkelingen in Amstel 3 zo interessant alsook de
ambitie voor SHEBANG.
Belanghebbenden en partners
CBK Zuidoost kende in 2018 ruim 50 samenwerkverbanden waaronder 23 met scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Van zo’n 70 kunstenaars is in 2018 werk
getoond of gekocht. Voor een volledig overzicht van onze
collega organisaties, ketenpartners, kunstenaars, buurtinitiatieven en anderszins onze stakeholders, zie Samenwerkverbanden p 57.
Kansen en bedreigingen
In de nabije toekomst spelen er verschillende kansen en
bedreigingen.
Het eerste jaar na haar verzelfstandiging heeft CBK Zuidoost een aanzienlijke prestatie geleverd. Samenvattend
was 2018 het jaar van het borgen van de nieuwe bedrijfsvoering, het ‘gewoon’ realiseren van de vele activiteiten
én het aangaan van nieuwe strategische samenwerkverbanden. Dit alles om de organisatie een zo goed mogelijke
uitgangspositie te geven voor 2019, het jaar dat de
Kunstenplansystematiek 2021 - 2024 start.
De contouren van het komende Kunstenplan 2020 - 2024
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tekenen zich af. Gezien de uitgangspunten voor dat beleid zoals geformuleerd door de Amsterdamse Kunstraad
in ‘De Verkenning 2019’ zijn er volop kansen voor CBK
Zuidoost om haar positie in het culturele ecosysteem te
bestendigen en misschien zelf te laten groeien. De cultuurpolitieke doelen van de stad Amsterdam gaan over:
spreiding van culturele infrastructuur en publiek (weg uit
het centrum), verduurzamen en verstevigen van centrum periferie relaties, aandacht voor culturele diversiteit, breed
publieksbereik dat zich gerepresenteerd voelt en tot slot
bereikbare en betaalbare talentontwikkeling voor álle Amsterdammers; dit alles los van het na te streven doel van
hoogwaardige kwaliteit. CBK Zuidoost heeft op al deze
vlakken een goede trackrecord en aantrekkelijke propositie. Daar ligt een grote kans voor onze toekomst.
Ook de dynamiek van stedenbouwkundige ontwikkeling
in Amsterdam Zuidoost biedt kansen voor CBK Zuidoost.
Zowel in de zin van nieuwe opdrachtgevers voor kunstprojecten als het gegeven van de kansen voor nieuw te
realiseren (culturele) voorzieningen. In dat laatste opzicht
is het plan voor de ontwikkeling van een nieuwe locatie met de titel SHEBANG - in he transformatiegebied Amstel
3 belangrijk. Dit plan voor een interdisciplinaire ‘Kunsthal’
is najaar 2018 ontwikkeld samen met Imagine IC en het
Bijlmer Parktheater. Als ambitie is het voorgedragen aan
de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, het consortium projectontwikkelaars met bezit in Amstel 3 én het
Amsterdams Fonds voor de Kunst. Idealiter start een pilot
– een eerste jaar programmering - van SHEBANG mei
2019.
Een belangrijke bedreiging voor CBK Zuidoost is het in
overeenstemming brengen van de kansen die zich voor-
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< Studio Wesseling, ode aan ‘De Grote Glijbaan’ van Karin Daan
Foto: A. Zondervan

doen ten opzichte van de omvang van de huidige organisatie. Die organisatie is in omvang bescheiden. Om door
te kunnen groeien is het nodig de interne bedrijfsvoering
efficiënter te organiseren. Daarnaast moet worden gezocht
naar de mogelijkheden de bestaande formatie te vergroten, tijdelijk of permanent. Voor 2019 wordt gedacht aan
de introductie van een officemanager voor 3 dagen in de
week. De office manager werkt aan het efficiënter krijgen
van de interne bedrijfsvoering én het ontlasten van de
directeur door een deel van de administratieve werkzaamheden over te nemen. Ook worden in 2019 aanvullend 2
vaste stageplaatsen in het leven geroepen ter ondersteuning van de stafmedewerkers in de backoffice; eentje voor
het domein PR en eentje (gedeeld) in het domein Educatie
& Tentoonstellingen. Daarnaast zal de organisatie op projectbasis worden aangevuld met tijdelijke inhuur van medewerkers. Zo ontstaat op den duur een flexibele schil van
ZZP-ers die bekend zijn met de organisatie en vice versa.
Tot slot is er een mogelijke bedreiging gerelateerd aan de
manier waarop het komende Kunstenplan technisch gezien
wordt ingericht. Althans wanneer gekeken wordt naar de
structuur van het huidige Kunstenplan. De huidige structuur van het Kunstenplan bestaat uit enerzijds ‘de A Bis
regeling’ met vooraf aangewezen instellingen die van groot
belang zijn voor Amsterdam, aangevuld met een aantal
buurt accommodaties (in de periferie van de stad). De A
Bis instellingen worden rechtstreeks gesubsidieerd door de
Gemeente Amsterdam. Alle andere instellingen die worden
gefinancierd uit het Kunstenplan vallen in de regeling Vierjarige Subsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Wanneer voor het komende Kunstenplan 2021 - 2024
deze tweedeling met de bijbehorende volumes budget-
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ten hetzelfde blijft, dreigt er een gevaar voor CBK Zuidoost.
Uitgaande van een min of meer vergelijkbare exploitatie en
een min of meer vergelijkbare subsidiebehoefte van Stichting CBK Zuidoost ontstaat de vraag binnen welke regeling
CBK Zuidoost past (dit alles even los van het gegeven dat
de ingediende aanvraag een positief inhoudelijk advies moet
ontvangen). Want de beschikkingen in de huidige A Bis
omvatten bedragen die lopen van 1.1 miljoen (buurt accommodaties) tot 10 á 12 miljoen (Stedelijk Museum Amsterdam,
Amsterdam Museum). De beschikkingen in de regeling Vierjarige Subsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst
binnen de deelcommissie BFNA (Beeldende kunst, Fotografie, Nieuwe Media en Architectuur) lopen van minimaal
€17.250 (Stichting Thami Mnyele) tot € 416.550 (Stichting
De Appel). De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat bij een
vergelijkbare structuur met vergelijkbare budgetvolumes en
een vergelijkbare subsidiebehoefte CBK Zuidoost niet past.
Samengevat: te klein voor de A Bis, te groot voor de Vierjarige subsidies.
In deze context is het volgende belangrijk. Met de verzelfstandiging van CBK Zuidoost is er budget overgeheveld
uit de middelen van Stadsdeel Zuidoost aan de Gemeente
Amsterdam, RvE Kunst en Cultuur ad € 560.000. CBK Zuidoost heeft voor het lopende Kunstenplan voor dit budget een
separate subsidie relatie met de RvE Kunst en Cultuur. In het
Raadsbesluit dat leidde tot verzelfstandiging staat genoemd
dat dit overgehevelde budget ná 2020 structureel wordt
toegevoegd aan de middelen van het Kunstenplan. Mocht de
huidige tweeledige structuur worden gehandhaafd dan is het
voor CBK Zuidoost van belang dat zij kan gaan aanvragen in
de regeling waar het overhevelde budget wordt toegevoegd.
Deze technisch financiële analyse is najaar 2017 besproken
met Stadsdeel Zuidoost, de Gemeente Amsterdam en de
Amsterdamse Kunstraad.
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Gerealiseerde activiteiten 2018
Tentoonstellingen
Het Haperende Lichaam
Januari t / m maart
Kunstenaars: Liz Atkin, Gita Hacham, Sonja Hillen,
Ji-Min Huang, Raymond Huisman, Jan Kleingeld,
Hannah Laycock, Immy Mali, Jo Pearson, Aram Tanis,
Siobhan Wall, Rosalinde C. Zeidman, Helen Zeru
In samenwerking met: Siobhan Wall
Kunstcafé / artist talk
Bereik: 807
Groepsexpositie over beperkingen en aandoeningen van
het menselijke lichaam en geest. ‘Ziekte’ wordt in deze
expositie niet als iets zieligs of negatiefs benaderd, maar als
onderdeel van het dagelijks bestaan. De 13 (internationale)
kunstenaars maken intiem werk over fysieke of mentale
condities die onderdeel zijn van hun leven of dat van hun
dierbaren.
Works of Mercy
April t / m juni
Kunstenaars: Laurence Aëgerter, Kostana Banovic,
Wiosna van Bon, Richtje Nijhof, Bas Timmer, Su Tomesen
en Helen Zeru
Bereik: 838
Kunstcafé  /  artist talk
Een expositie over barmhartigheid waarin een
hedendaagse en niet-religieuze interpretatie van de
(oudchristelijke) werken van barmhartigheid wordt
gepresenteerd.
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Ode aan de Bijlmer
September t / m oktober
Kunstenaars: Sonja de Boer, Lard Buurman, Syd D.
Doscher, Kaleb de Groot, Hans van Houwelingen, Evy
Jokhova, Katrin Korfmann, Patrick Koster / Thérèse
Zoekende, MOHA, Pieter W. Postma en Studio Wesseling
Bereik: 597
Een groepstentoonstelling waarin elf kunstenaars in hun
werk reflecteren op de stedenbouwkundige realisatie van
de Bijlmer en de actuele hervormingen. Rode draad in de
tentoonstelling is een autonome beeldende vertaling van
een positieve ervaring met deze wijk. In het kader van 50
jaar Bijlmer.
Bijlmer door de lens
Buitententoonstelling op straat met billboards
September 2018 t / m februari 2019
Kunstenaars: Les Adu, Theo Baart, Yve Baya, Kors van
Bennekom, Noraly Beyer, Sharon Bispham, Yahmani
Blackman, Dorothy Blokland, Sangiorgio Blonk, Gershwin
Bonevacia, Orville Breeveld, Joost van den Broek, Angelo
Bromet, Mariette Carstens, Kiddo Cee, Ernestine
Comvalius, Rob C. Croes, Randy Da-Costa, Keshia Danso,
Henno Eggenkamp, Jurgera E. Hassell, Gerrit Hols, Ata
Kandó, Rina Kirindongo, Guilly Koster, Doriann Kransberg,
Ron Kroon, Madeleen Ladee, Marques Malacia, Elmer van
der Marel, Harry Meijer, Mizztamizzo, Hans Mooren, Tammy
van Nerum, Isaac Owusu, Marian Owusu, Maya Pejić,
Hans Peters, Rellieatuur, K. Rijnboutt , Ino Roël, Ruben
San A Jong, Anke Teunissen, Sanguilla Vabrie, Auke
VanderHoek, Bert Verhoeff, Otmar Watson, Jenny Wesly,
Petterik Wiggers, Michiel Wijnbergh, Sitaya Zomer
Bereik: iedereen op straat
In samenwerking met: VINGER.NL en Petra Ponte
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< Bezoeker tijdens Museumnacht bij werk van Bronwyn Katz, tentoonstelling
‘AIR in Zuidoost’
Foto: A. Zondervan

In het kader van 50 jaar Bijlmer ontwikkeld, in opdracht
van Stadsdeel Zuidoost. Fiets- en wandelroute langs
billboards in het publieke domein met foto’s van vijftig jaar
Bijlmergeschiedenis. Dit aangevuld met in opdracht
geschreven teksten die een kijk geven op de
toekomstperspectieven voor de Bijlmer verwoord door de
verscheidene woordkunstenaars.
Kunst & Verzet
Kunstcafé
Oktober
Kunstenaars: Raul Balai, Brian Elstak, Felix de Rooij,
Priscilla Tosari
In samenwerking met: Black Achievement Month
Bereik: 33
In het kader van de Black Achievement Month een publiek
gesprek onder leiding van journalist Nicole Terborg met de
deelnemende kunstenaars over het thema ‘verzet’.
Pre-event ‘Raquel and Friends’
November
Kunstenaars: Raquel van Haver, Esther Meijer, Fleur
Ouwerkerk
In samenwerking met: Nationale Opera & Ballet, VINGER.NL
Bereik: 100
Op de avond voor de opening van haar solo in het
Stedelijk Museum Amsterdam ter ere van Raquel van
Haver, een pre-event in de Bijlmer waarin andere lokale
kunstenaars uit Zuidoost het podium kregen.
AIR in Zuidoost # 2018
November t / m december
Kunstenaars: Magda Augusteijn, Maga Berr, CFGNY
(Daniel Tin Nguyen, Daniel Chew), Bronwyn Katz, Donna

51

Kukama, Luis Hernández Mellizo, Terrence Musekiwa,
Nieuw Jurk  /  Esther Meijer, Tammy van Nerum, Option
Dzikamai Nyahunzvi, Fleur Ouwerkerk
In samenwerking met: OAZOAIR en Stichting
Museumnacht Amsterdam
Extra activiteit: 4 november Museumnachtprogrammering
Bereik: 496
Groepstentoonstelling van (inter)nationale kunstenaars die
dit jaar deelnamen aan een artist-in-residence programma
in Amsterdam Zuidoost en met hun werk een relatie zijn
aangegaan met of reflecteren op dit deel van Amsterdam.
De kunstenaars verbleven (bijna allemaal) in Heesterveld,
waar het BijlmAIR-atelier is gevestigd. De expositie maakt
duidelijk dat de samenleving van Zuidoost (inter)nationale
kunstenaars telkens weer op een bijzondere manier weet
te inspireren.
‘Diversity is power’
December
Kunstenaar: kunstenaar René Tosari
Bereik: 100
Presentatie oeuvre catalogus van het werk van de
Nederlands Surinaamse kunstenaar René Tosari met een
inleiding van auteur Rob Perree.
Opdrachten
Future Icons
Juni t / m augustus
Kunstenaar: Nieuw Jurk  /  Esther Meijer
In samenwerking met: Amsterdam Museum
Bereik: 5.222
Op uitnodiging van CBK Zuidoost en het Amsterdam
Museum maakte ontwerper Esther Meijer een installatie
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over streetwear en identiteit. Met dit nieuwe werk speelt
zij met de beeldtaal van de belangrijkste muziekstroming
binnen de hedendaagse jeugdcultuur: hiphop. Voor de
hommage met een knipoog liet Meijer zich inspireren door
iconen van deze subcultuur, fanboys en fangirls, en hun
gezamenlijke mode-identiteit.
Remake ‘De Grote Glijbaan’
Kunstenaar: Studio Wesseling  /  Floor Wesseling
September t / m januari
Studio Wesseling maakte een herinterpretatie van het
verdwenen kunstwerk ‘De Grote Glijbaan’ van Karin Daan.
Dit iconische kunstwerk uit 1976 nabij de Amsterdamse
metrohalte Ganzenhoef verdween in 2003 tijdens de
stedenbouwkundige vernieuwing van de Bijlmermeer.
Dit tot verdriet van de kunstenaar én de vele kinderen nu volwassenen - die in hun jeugd het kunstwerk als
speelobject gebruikten. Floor Wesseling is een grafisch
ontwerper die is opgegroeid in de Bijlmer. Ook hij is als
kind van de Grote Glijbaan geroetsjt. Het tijdelijk
kunstwerk is een ode en staat stil bij de manier waarop
kunst op straat zich nestelt in het collectieve geheugen
van een samenleving.
BijlmAIR - Artists-in-Residency in de Bijlmer
BijlmAIR is een Artist-in-Residence programma in
samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam en
Bradwolff Projects. In 2019 verbleven de volgende
kunstenaars in de residency:
Januari: Bronwyn Katz en Donna Kukuma (Zuid-Afrika)
Februari: Terrence Musekiwa en Option Dzikamai
Nyahunzvi (Zimbabwe) Maart / april: Luis Hernandez
Mellizo (Colombia) Mei en juli: 1e helft; Sonja de Boer Mei
en juli: 2e helft; Lard Buurman Juni: Fleur Ouwerkerk
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Augustus, 1e helft en november: Maga Ber Augustus:
kunstenaarscollectief Moha September: CFGNY (Daniel
Tin Nguyen, Daniel Chew) Oktober en December: Valerie
van Leersum
Educatie & Participatie
Groeistad
Het project ‘Groeistad’ is een initiatief van het Amsterdam
Museum, ARCAM, Monumenten en Archeologie,
Stadsarchief Amsterdam en CBK Zuidoost. Zomer 2018
werd de website feestelijk ‘geopend’ met een bijeenkomst
in het Stadsarchief Amsterdam. ‘Groeistad’ is een
interactieve digitale lesomgeving voor het basisonderwijs
over het erfgoed van Amsterdam. CBK Zuidoost is als
partij inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderdeel kunst
in de openbare ruimte dat ook wordt gezien als materieel
erfgoed.
Lesprogramma’s in huis of op school
Bereik: 1.111
Dit bereik omvat diverse ontvangsten van diverse groepen
in huis bij CBK Zuidoost en of lessen van kunstenaars op
meerdere basis- en voortgezet onderwijs scholen.
Brede school
Bereik: 2.401
Voor het Primair Projectenbureau Onderwijs Zuidoost
werd op meerdere basisscholen lesprogramma’s
gerealiseerd in het kader van de Brede School. Zo speelt
CBK Zuidoost ook een inhoudelijke rol in het educatieve
aanbod na de reguliere schooltijd van 15 tot 16 uur.
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Verlengde schooldag
Wereldmakers
Kunstenaars: Noémi Beyer, Brian Coutinho, Bert Jacobs
Bereik: 240
Voor de Gemeente Amsterdam werd in 2018 samen met
het Bijlmer Parktheater de tweede editie van
‘Wereldmakers’ gerealiseerd. Interdisciplinaire educatieve
programma met een lange cursorische opbouw van 30 lesmomenten, mondde uit in een spectaculaire beeldende theater productie. De deelnemende kinderen van het
beeldende kunst onderdeel maakten het decor. Dit project
wordt in het schooljaar 2018 - 2019 gecontinueerd.
Workshop programma kinderen
Kunstenaars: Dagmar de Kok, Nicole O’Niel.
Bereik: 21 deelnemers / 210 contactmomenten
Op zaterdag een cursorisch programma voor kinderen van
8 tot 12 jaar met vier lessen per cursus, uitgevoerd met
waar mogelijk in Zuidoost woonachtige en werkende
kunstenaars. Respectievelijk: graffiti, buiten tekenen en
schilderen, striptekenen en keramiek.
Workshop programma voor volwassenen
Kunstenaar: Nelson Carilho, Dagmar de Kok, Lego Lima
Bereik: 17 deelnemers / 85 contactmomenten
Op zaterdag een cursorisch programma voor volwassenen.
Lessen: brons, keramiek en drukwerk
Tentoonstellingen
Mijn Kunst
Juli t / m augustus
Bereik: 705
Open podium voor non-professionals in de beeldende
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kunst. Met een oproep in de krant worden deelnemers
gevraagd werk in te leveren. Elk jaar is dit voor veel
amateurkunstenaars in Zuidoost het moment om de
buitenwereld te laten zien wat ze hebben gemaakt. De
prijs van de vakjury - bestaande uit Marie Claire Fakkel, Iris
Kroese en Antonio Guzman - ging in 2018 Keshia Danso
en de publieksprijs naar Marcella Lede.
FIRE IIC
November
Kunstenaar: Mariëlle Videler
In samenwerking met: Ikihi Wodindhe, Museumnacht
Amsterdam
Bereik: 238
Een samenwerking tussen Videler en een groep lokale
Surinaams-Nederlandse vrouwen van inheemse afkomst
leidde tot een onderzoek naar de geschiedenis en cultuur
van inheemse volken uit Suriname. Het onderzoek werd
afgesloten met een presentatie van werken (rugmanden
van bijeengesprokkeld hout) én een performance tijdens
Museumnacht 2018. Naast muziek en dans speelde vuur
een centrale rol tijdens het uitgevoerde ritueel.
Kunstuitleen
Aanwinsten en Kunstkerstmarkt
December
Kunstenaars: Patrick Makumbe, Peter de Boer, Astrid
Rubie, Kustaa Saksi, Irina Birger, Hamid el Kanbouhi,
Keshia Danso
Bereik: 159
De aankopen zijn getoond in een aanwinsten
tentoonstelling, tijdens de jaarlijkse Kunstkerstmarkt,
vóórdat de stukken in de collectie zijn opgenomen en
werden uitgeleend.
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Samenwerkverbanden
Kunstenaars: domein tentoonstellingen en opdrachten
Laurence Aegerter, Liz Atkin, Magda Augusteijn, Kostana
Banovic, Maga Berr, Sonja de Boer, Wiosna van Bon, Lard
Buurman, CFGNY (Daniel Tin Nguyen, Daniel Chew), Syd
D. Doscher, Kaleb de Groot, Gita Hacham, Raquel van
Haver, Sonja Hillen, Hans van Houwelingen, Ji-Min Huang,
Raymond Huisman, Evy Jokhova, Bronwyn Katz, Jan
Kleingeld, Katrin Korfmann, Patrick Koster / Thérèse
Zoekende, Donna Kukama, Hannah Laycock, Valerie van
Leersum, Immy Mali, Luis Hernández Mellizo, MOHA,
Terrence Musekiwa, Nieuw Jurk / Esther Meijer, Tammy van
Nerum, Richtje Nijhof, Option Dzikamai Nyahunzvi, Fleur
Ouwerkerk, Jo Pearson, Pieter W. Postma, René Tosari,
Studio Wesseling, Aram Tanis, Bas Timmer, Su Tomesen,
Siobhan Wall, Rosalinde C. Zeidman, Helen Zeru
Kunstenaars en schrijvers ‘Bijlmer door de lens’
Les Adu, Theo Baart, Yve Baya, Kors van Bennekom,
Noraly Beyer, Sharon Bispham, Yahmani Blackman,
Dorothy Blokland, Sangiorgio Blonk, Gershwin Bonevacia,
Orville Breeveld, Joost van den Broek, Angelo Bromet,
Mariette Carstens, Kiddo Cee, Ernestine Comvalius,
Rob C. Croes, Randy Da-Costa, Keshia Danso, Henno
Eggenkamp, Jurgera E. Hassell, Gerrit Hols, Ata Kandó,
Rina Kirindongo, Guilly Koster, Doriann Kransberg, Ron
Kroon, Madeleen Ladee, Marques Malacia, Elmer van der
Marel, Harry Meijer, Mizztamizzo, Hans Mooren, Tammy van
Nerum, Isaac Owusu, Marian Owusu, Maya Pejić, Hans
Peters, Rellieatuur, K. Rijnboutt , Ino Roël, Ruben San A
Jong, Anke Teunissen, Sanguilla Vabrie, Auke VanderHoek,
Bert Verhoeff, Otmar Watson, Jenny Wesly, Petterik
Wiggers, Michiel Wijnbergh, Sitaya Zomer
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Kunstenaars / docenten domein educatie en participatie
Les Adu, Noémi Beyer, Nelson Carilho, Brian Coutinho,
Lena Davidovich, Roxanne Dekker, Marie-Claire Fakkel,
Shanna Goedhart, Antonio Guzman, Nienke Hoed, Miek
Hoekzema, Bert Jacobs, Maartje Jaquet, Ida Kortschot, Iris
Kroese, Mick La Rock, Lego Lima, Priscilla Mac Intosh,
Nicole O’Niel, Jacqueline van Ouwerkerk, Natascha Salij,
Heike Tjepkema, Su Tomesen, Mariëlle Videler, Harald
Vlugt, Gemma Zuidervaart

De Notenkraker, De Ster, Dr. E. Boekmanschool, Piet Hein,
Holendrechtschool, Klaverblad, Knotwilg, Mobiel,
Nellestein, Onze Wereld, Polsstok, SBP Het Spectrum,
Shri Laksmi, 3e Daltonschool, Alberdingk Thijm,
16e Montessorischool Gaasperdam
Voortgezet onderwijs: College de Meer, SG Reigersbos

Kunstenaars domein kunstuitleen
Patrick Makumbe, Peter de Boer, Astrid Rubie, Kustaa
Saksi, Irina Birger, Hamid el Kanbouhi, Keshia Danso
Instellingen en organisaties
ACI Amsterdamse Culturele Instellingen (Platform
Ontwikkel Instellingen), Bijlmer Parktheater, Black
Achievement Month, Bradwolff Projects, Cultuur Platform
Zuidoost, De Zaak Nu, Heesterveld Creative Community,
Imagine IC, Ikihi Wodindeh, JINC!, Jongeren Cultuurfonds
Amsterdam, Kunsthal KAdE, Mocca Expertisenetwerk
Cultuureducatie, MV LevievanderMeer, Nationale Opera &
Ballet, NEVERNEVERLAND, NINSEE, Open Ateliers
Zuidoost, OSCAM, Projectenbureau Primair Onderwijs,
Rotary Club Amsterdam Arena, SBK Amsterdam,
Stadsarchief Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, Stadspas
Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting JAM,
Stichting Museumnacht Amsterdam, Stichting Vrienden
van CBK Zuidoost, VAZO Bedrijven Vereniging Zuidoost,
VINGER.NL, Ymere
Onderwijs
Primair onderwijs: As-Soeffah, Brede School DE buurt,
Brede School Kortvoort, De Achtsprong, De Brink,
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Performance Ikihi Wodindhe en Mariëlle Videler; ‘FIRE IIC’ tijdens Museumnacht
Foto: L. Adu
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Financiële verantwoording
Jaarrekening
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Optreden Claudio Ritfeld tijdens pre-event ‘Raquel and Friends’
in decoratelier Nationale Opera & Ballet: installatie Bert Jacobs (Foto: A. Zondervan)
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de balans (na resultaatbestemming)

2018

2017

ACTIVA
totaal vaste activa
totaal vlottende activa
totaal liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

501.113
26.610
364.361
892.084

477.974
48.856
116.946
643.776

PASSIVA
totaal eigen vermogen
totaal voorzieningen
totaal langlopende schulden
totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

218.483
19.263
478.905
175.433
892.084

100.000
0
535.574
8.202
643.776
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de functionele exploitatierekening

2018

2017		

BATEN
directe opbrengsten
indirecte opbrengsten
Amsterdams Fonds voor de Kunsten
stadsdeel Zuidoost
fondsen en overige bijdragen
TOTAAL DER BATEN

185.020
0
92.054
567.840
28.677
873.591

125.000
0
92.054
567.840
32.000
816.894

LASTEN
personeelskosten beheer
materiële lasten beheer
personeelskosten activiteiten
materiële lasten activiteiten
TOTAAL DER LASTEN

90.574
206.342
317.011
213.836
827.763

93.087
194.301
309.704
203.420
800.512

saldo uit gewone bedrijfsvoering

45.828

16.382

rentebaten
bijzondere baten en lasten

0
72.657

0
0

EXPLOITATIERESULTAAT

118.485

16.382

toevoeging algemene reserve

26.373

16.382

toevoeging bestemmingsreserve

92.112

0
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Samenvatting
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat
van € 118.485. Er kan worden geconstateerd dat CBK
Zuidoost haar eerste jaar als Stichting in financieel opzicht
voorzichtig heeft gelaveerd oftewel zuinig is geweest. Een
deel van het positieve resultaat bestaat namelijk uit niet
uitgegeven gelden op begrote posten als onvoorzien (€
10.000) en inkoop extra tijdelijke personeel (€ 2.430). Ook is
er markwerking gecreëerd met meer omzet én winst want een
meer bescheiden deel van dit resultaat is afkomstig uit
verdiensten verkregen via tijdelijke opdrachten (€ 5.560) en
educatieve diensten (€ 8.300). Het overgrote gedeelte van dit
positieve resultaat is afkomstig uit vrijgevallen spaartegoeden.
Dit zijn gelden die niet langer meer een schuld zijn van de
organisatie aan de kunstuitleenklanten (€ 72.650).
Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserves
van de organisatie. Aan de bestemmingsreserve personeel
wordt € 92.112 toegevoegd. Het overige positieve resultaat
wordt toegevoegd aan de vrij besteedbare reserve € 26.373.
De bestemmingsreserve personeel is gecreëerd om in de
nabije toekomst aan te wenden voor de inhuur van extra
personeel. De vrij besteedbare reserve is vooralsnog niet
benoemd maar de komende jaren is naar verwachting een
investering nodig op de ict; de database voor de
kunstuitleenadministratie moet worden vernieuwd.
Percentage cultureel ondernemerschap
De cijfers van 2018 tonen aan dat CBK Zuidoost ook voor
deze ambitie het goed heeft gedaan. Het percentage
culturele ondernemerschap is namelijk 23,51 %. Niet alleen
een stijging van 4,11 % ten opzichte van 2017 maar ook
hoger dan het - voor het lopende Kunstenplan door CBK
Zuidoost benoemde einddoel - van 22 % in 2020.
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Werkplaats CBK Zuidoost
Foto: M. Oudshoorn
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< ‘Bijlmer door de lens’, bezoekers bij een van de billboards met daar op een foto van
Joost van den Broek
Foto: A. Zondervan

