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Inleiding 

Dit document bevat het eenjarig meerjarenplan voor het AGB Kunsten en Design. Een opstap naar het meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025 dat in de 

loop van volgend jaar en in dialoog met de nieuwe bestuursploeg van de Stad Gent vorm zal krijgen. 

2019 is het laatste jaar van de lopende beheersovereenkomst met de Stad Gent én het eerste jaar van de beheersovereenkomsten tussen de individuele 

musea en de Vlaamse overheid in het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet. Deze beheersovereenkomsten worden opgemaakt voor de periode 2019 – 

2023. Dit eenjarig meerjarenplan is dan ook gebaseerd op de beleidsplannen van de verschillende musea. 

Elk museum heeft in de loop van 2017 een uitgebreid beleidsplan opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse administratie. In juni 2018 is de landelijke indeling 

volgens het Cultureel Erfgoeddecreet bevestigd voor zowel het Design Museum Gent, het MSK als het S.M.A.K. Deze laatste twee hebben de ambitie om 

erkend te worden als cultureel erfgoedinstelling. Vlaanderen heeft echter dit jaar beslist om geen bijkomende cultureelerfgoedinstellingen aan te duiden. 

De ambitie blijft behouden, zicht verder ontwikkelen met het bereiken van deze erkenning als doel zit verweven in de toekomstplannen. 

Op het moment van opmaken van dit eenjarig meerjarenplan is net bekend gemaakt welk bedrag elk van de musea jaarlijks zal ontvangen als 

werkingsmiddelen via het Cultureel Erfgoeddecreet. De precieze inhoud van de beheersovereenkomsten voor de periode 2019 - 2023 met de Vlaamse 

overheid wordt nog verfijnd. Gelijktijdig zijn de lokale verkiezingen net achter de rug en staan we voor een traject met het Gentse Stadsbestuur waarbij in 

de loop van 2019 inhoud en bijbehorende dotatie voor het AGB Kunsten en Design voor de periode 2020 – 2025 zal afgesproken worden. Hierdoor bevat dit 

eenjarig meerjarenplan de concretisering in 2019 van de ambitie van onze organisatie voor de komende jaren, hoewel de verfijning voor de komende jaren 

nog aan de gang is. 

In de beleidsplannen van de musea zijn de ambities uitgewerkt voor elk van de vijf functies of basistaken die in het Cultureel Erfgoeddecreet benoemd 

worden: 

 herkennen en verzamelen: het benoemen, in kaart brengen, registreren, documenteren, waarderen, verwerven, selecteren en herbestemmen van 

cultureel erfgoed; 

 behouden en borgen: het verzekeren van het voortbestaan van cultureel erfgoed door het in adequate omstandigheden te bewaren, te 

conserveren, te restaureren, te actualiseren, te borgen en door te geven; 

 onderzoeken: het onderzoeken van cultureel erfgoed en van cultureelerfgoedwerking of het stimuleren en faciliteren ervan; 
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 presenteren en toeleiden: het delen van cultureel erfgoed met erfgoedgemeenschappen, met het grote publiek of met specifieke doelgroepen via 

presentatie, toeleiding, educatie en door het beschikbaar te maken voor raadpleging en gebruik; 

 participeren: het actief betrekken van de maatschappij, in het bijzonder van erfgoedgemeenschappen, bij cultureelerfgoedwerking. 

Design Museum Gent zet verder in op een sterke internationale (samen)werking in het (co)produceren van tentoonstellingen.  In het voorjaar hebben we 

een samenwerking met Marta Herford (Duistland) voor de expo die de relatie tussen mens en dier belicht ‘Creatures Made To Measure’ en in het najaar een 

expo over de Braziliaanse architecte Lina Bo Bardi met Nilufar Gallery uit Milaan. Er komen 3 kleinere expo’s met focus op Belgisch duurzaam design. In het 

najaar presenteren we een expo over Belgische vormgeving en zullen de architectuurplannen van de nieuwe vleugel voorgesteld worden. 2019 wordt een 

belangrijk jaar voor de nieuwe vleugel van het museum. De architecten krijgen een briefing op basis van de projectdefinitie en voor de zomer wordt het 

winnend ontwerp voor DING! gekozen. Het museum start met een capital campaign om zowel financiële als inhoudelijke partners rond DING! te 

verzamelen. In 2019 wordt de verhuis van de collectie afgerond. 

Het MSK stelt 2019 in het teken van de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Van Eyck: een optische revolutie’ die de instelling, in samenwerking met onder 

meer de Stad Gent en Toerisme Vlaanderen, in het voorjaar van 2020 zal organiseren. De voorbereiding van deze tentoonstelling vindt haar neerslag in de 

verschillende geledingen van de museale werking, met name binnen de afdeling collectie, afdeling tentoonstellingen, de afdeling publiekswerking en 

communicatie, en de afdeling zakelijke werking. Aanvullend, binnen de collectiewerking, gaat de aandacht naar de herwaardering van de verzameling 

tekeningen en wordt de inhaalbeweging van de registratie en ontsluiting geïntensifieerd. In haar ambitie om de verwevenheid met de directe omgeving te 

optimaliseren en een hulde te brengen aan de eigen museumgeschiedenis is de instelling een partner van het S.M.A.K. dat in 2019 zijn 20-jarig bestaan viert. 

S.M.A.K. zal in 2019 twintig jaar bestaan. Dit is genoeg aanleiding om gedurende bijna zes maanden een collectie tentoonstelling te maken in het gehele 

museum. Ongeveer 200 werken uit de collectie vormen de kern van deze tentoonstelling. Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt ook een nieuwe 

collectiecatalogus gepubliceerd. S.M.A.K. zet bij deze tentoonstelling verder in op publieksverbreding door onder meer het inzetten op projecten met 

moeilijk bereikbare doelgroepen. Verder wordt meer ingezet op verdiepende projecten met de collectie. Het zakelijk team zet in op proactieve 

managementrapportering en een vereenvoudiging/digitalisering van de administratieve werking. De opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst met de 

Stad Gent – inclusief de afspraken omtrent de samenwerking met de ondersteunende diensten – is hierin een belangrijke hefboom. 

Aanvullend op de individuele ambities per museum, zijn er ook enkele gezamenlijk ambities uitgewerkt. Deze gezamenlijke ambities worden gedeeld met 

het AGB Erfgoed. 

 Aansluitend op de grote gezamenlijke verhuisbeweging naar 2 externe depotruimtes, starten we een gezamenlijk depotbeheer gecoördineerd 

vanuit het Design Museum Gent; 
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 Via de gezamenlijke aanpak professionaliseren we het integraal veiligheidsbeleid voor onze musea; 

 We bouwen een gezamenlijke marketing uit, waarmee we de musea als een USP (unique selling proposition) voor de Stad Gent ontwikkelen; 

 We zetten in op een gezamenlijke aanpak van enkele digitale vraagstukken zoals dataopslag (waaronder beeldmateriaal), verzamelen en verwerken 

van bezoekersinformatie, online ticketing, elektronische beveiliging en camerabewaking; 

 We onderzoeken het potentieel van het verhuren van door onze musea ontwikkelde tentoonstellingen als aanvullende bron van financiering en als 

bijkomende meerwaarde voor het imago van het museum en de collecties; 

 We versterken elkaar door het uitwisselen van kennis en ervaring omtrent aanvullende financiering; 

 Op vlak van duurzaamheid werken we aan een optimalisatie van de klimatisatie in de museumgebouwen. 

Tot slot geven we mee dat het AGB Kunsten en Design voor het eenjarig meerjarenplan 2019 de nieuwe regelgeving over BBC reeds toepast. Dit heeft als 

gevolg dat de opbouw van dit document en de (wettelijke) rapporten hier en daar verschillen ten opzichte van de vorige BBC - beleidsrapporten. Bovendien 

vraagt het gewijzigde Cultureel Erfgoeddecreet niet langer naar een jaarlijks actieplan. Daar waar we in het verleden naar de actieplannen in bijlage 

verwezen, zal deze inhoud nu geïntegreerd zijn in dit BBC – beleidsrapport. 

De nieuwe beleidsdoelstellingen van de musea en het zakelijk team zijn terug te vinden in de beleidsplannen die eind 2017 ingediend zijn bij de Vlaamse 

administratie conform het Cultureel Erfgoeddecreet. In de loop van 2019 zullen deze geïntegreerd worden in de nieuwe strategische cascade van de ‘Groep 

Gent’ bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025. De wettelijke rapporten zijn voor dit  eenjarig meerjarenplan gebaseerd 

op de huidige strategische cascade van ‘Groep Gent’ die intern beheerd wordt in het systeem ‘Gent2020’. Dit systeem staat in verbinding met de BBC-BI 

omgeving van de Stad Gent, waar de koppeling tussen de (inhoudelijke) strategische cascade en de financiële systemen gelegd wordt in functie van de 

rapporten. Dit document wordt voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB Kunsten en Design en aan de gemeenteraad van de Stad Gent. Na 

goedkeuring is dit document beschikbaar in de raadpleegomgeving voor de besluitvorming van de Stad Gent en het AGB.  
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Strategische Nota 

Beleidsdoelstellingen en beleidsopties 

Vooraleer in te zoomen op de doelstellingen en inhoudelijke keuzes van het AGB Kunsten en Design, staan we even stil bij de ‘Groep Gent’ waartoe het AGB 

behoort. 

In het strategisch meerjarenplan van Stad Gent, worden per legislatuur de uitdagingen en ambities opgenomen die, vertaald in doelstellingen, activiteiten 

en projecten, in de loop van de legislatuur dienen te worden gerealiseerd. De voorbereiding en realisatie van dit meerjarenplan ligt niet enkel in handen van 

Stad en OCMW maar ook in die van tal van publiekrechtelijke partners. Al deze partners samen vormen ‘Groep Gent’. Voor deze ‘Groep Gent’ wordt één 

overkoepelende doelstellingencascade opgemaakt, waar de doelstellingen en actieplannen van het AGB Kunsten en Design een onderdeel van vormen. 

Wij verschijnen in deze cascade als onderdeel van de beleidsdoelstelling ‘We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te 

geven’. Deze beleidsdoelstelling is binnen de doelstellingencascade van de ‘Groep Gent’ niet aangeduid als prioritair beleid, wat een impact heeft op de 

wettelijke rapporten. Geen van onze actieplannen, intern operationele doelstellingen genoemd, zijn aangeduide als prioritair. Onze volledige werking valt 

dus onder ‘overig beleid’, waarvoor enkel samenvattende gegevens gevraagd worden. Hieronder is het volledige overzicht van de actieplannen voor deze 

beleidsdoelstelling terug te vinden. 

 

Budget 2019

14.561.742

15.786.044

0

0

0

0

Financiering Uitgaven

Ontvangsten

Budgettaire onderbouwing in euro

Exploitatie Uitgaven

Ontvangsten

Investering Uitgaven

Ontvangsten

SD00025

We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. 

Dit doen we door:

- het Gents erfgoed op een kwaliteitsvolle en vernieuwende manier te ontsluiten en valoriseren binnen  OCMW
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Budget 2019

5.373.762

5.643.897

0

0

0

0

Budget 2019

5.848.757

6.832.838

0

0

0

0

Budget 2019

3.047.948

3.032.948

0

0

0

0

Financiering Uitgaven

Ontvangsten

Budgettaire onderbouwing in euro

Exploitatie Uitgaven

Ontvangsten

Investering Uitgaven

Ontvangsten

OD00117

Het verhogen van kennis van en betrokkenheid bij design bij een breed publiek via de museale werking van het 

Design museum Gent 

AGB Kunsten en Design

Financiering Uitgaven

Ontvangsten

Budgettaire onderbouwing in euro

Exploitatie Uitgaven

Ontvangsten

Investering Uitgaven

Ontvangsten

OD00116

Het ontwikkelen van een dynamisch forum voor beeldende kunsten van het verre en meer recente verleden en 

een breed publiek via de museale werking van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) 

AGB Kunsten en Design

Financiering Uitgaven

Ontvangsten

Budgettaire onderbouwing in euro

Exploitatie Uitgaven

Ontvangsten

Investering Uitgaven

Ontvangsten

OD00115

Het versterken van ontmoeting tussen actuele beeldende kunsten en een zo breed mogelijk publiek via de 

museale werking van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) 

AGB Kunsten en Design
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Budget 2019

291.276

276.361

0

0

0

0

Financiering Uitgaven

Ontvangsten

Budgettaire onderbouwing in euro

Exploitatie Uitgaven

Ontvangsten

Investering Uitgaven

Ontvangsten

OD00118

Het versterken van samenwerking en efficiëntie binnen AG Kunsten en Design via het uitbouwen van een 

betrokken en flexibele gemeenschappelijke zakelijk-beheersmatige structuur 

AGB Kunsten en Design

Gemeenschappelijke sokkel van het AGB Kunsten en Design olv een zakelijke directeur
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Toelichting bij de Strategische Nota 

Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen 

DESIGN MUSEUM GENT 

SD 1 DmG ontwikkelt zijn identiteit via een artistiek programma dat de collectie verbindt met het heden en de toekomst en dat vanuit een cross-

sectoraal netwerk de Belgische designcultuur versterkt. 

Designmusea zijn overal ter wereld in transitie. Ze nemen meer dan ooit de rol op om het belang van design binnen een snel veranderende samenleving uit 

te dragen. Ook DmG wil zich sterker positioneren als ‘driver for change’ en onderzoeken hoe de veranderende rol van de designer (en zijn discipline) een 

plaats kan krijgen in de werking. Samen met het groeiende aantal spelers met een werking rond design, en vanuit een sterk geloof in de verknoping van het 

erfgoedveld met andere sectoren, willen we de Belgische designcultuur versterken. De collectie is daarbij onze grote troef. Via het concept van 

transhistorical thinking halen we de huidige relevantie van collectiestukken maximaal naar boven. Vanuit een brede benadering van design brengen we 

zowel ingewijden als het brede publiek in aanraking met design. 

Fibre-Fixed. Composites in Design (26.10.2018 – 21.04.2019): De tentoonstelling brengt een uitgebreide selectie designprojecten met composietmateriaal. 

De presentatie toont een verrassend overzicht van wat er mogelijk is wanneer vezels worden gecombineerd met een (bio)kunststof, en zo vezelversterkte 

composietmaterialen vormen. 

Creatures Made to Measure. Animals and Contemporary Design (17.05.2019 – 06.10.2019): Intensieve veehouderij of laboratoriumvlees, knuffeldieren of 

robots in dierlijke vorm – de relatie tussen dier en mens zorgt vaak voor hevige discussies. Hoe kunnen mens en dier duurzaam samenleven en welke 

mogelijkheden bieden technologie en wetenschap in de toekomst? Hedendaags design begint aan een onthullende zoektocht naar antwoorden. In 

samenwerking met het museum Marta Herford, Tanja Seiner, München en het Gents Universiteitsmuseum (GUM). 

Belgian Design: Generous Nature (17.05.2019 – 06.10.2019): Design voor een duurzame wereld: In het project Maakbaar zoekt BOS+ samen met creatieve 

denkers, ontwerpers en ondernemers een antwoord op de vraag of een meer duurzame wereld wel maakbaar is. Zoveel van onze keuzes, van onze 

productie en consumptie, hebben een enorme impact op de staat van onze planeet en op ons leefmilieu. En daarvoor wordt gekeken in de richting van de 

designers die een sleutelrol hebben in het verduurzamen van deze wereld. Generous Nature is een co-productie met partners Bos+, Flanders DC, OVAM, en 

i.s.m. MAD Brussels, WOOD.BE, WBDM, envisions en ECO-oh!. Een deel wordt onder het label Belgium is Design getoond in Milaan tijdens de meubelbeurs. 
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Off the Grid (25.10.2019 – februari 2020): In Off the Grid onderzoekt grafisch ontwerpster Sara De Bondt de beginselen van grafisch ontwerp in België in de 

jaren ’60 en ’70, een geschiedenis die tot op heden weinig aandacht heeft gekregen. De tentoonstelling presenteert twee- en driedimensionale werken — 

velen nooit eerder tentoongesteld — van bekende en minder bekende namen. 

Lina Bo Bardi Giancarlo Palanti. Studio d’Arte Palma 1948-1951 (25.10.2019 – februari 2020): de tentoonstelling brengt een ode aan de Italiaans-

Braziliaanse architect Lina Bo Bardi. De expo focust op de werken van de Estudio d’Arte Palma, die ze samen met de Italiaanse architect Giancarlo Palanti 

oprichtte. De tentoonstelling – een productie van Nilufar Gallery (Milaan) is het resultaat van uitgebreid onderzoek naar Lina Bo Bardi en haar activiteit als 

ontwerper van meubels, een aspect van haar werk dat vaak over het hoofd wordt gezien. 

Naast de tijdelijke tentoonstellingen blijven ook Maarten Van Severen & Co. Het Wilde Ding en de collectietentoonstelling Object Stories te zien. In 2019 

wordt een nieuwe laag aan Object Stories toegevoegd gerelateerd aan het Bauhaus, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de oprichting van de 

kunst- en designschool. 

SD 2 DmG voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde collectie als motor voor het artistieke programma 

en voor het onderzoek naar Belgisch design in een internationale context. 

Met de collectiemanagementsdriehoek van het RCE (behoud, gebruik, ontwikkeling) als spil van zijn collectiebeleid, zet DmG sinds 2016 belangrijke stappen 

in het professionele beheer van zijn collectie. Het waarderingstraject dat we de komende beleidsperiode uitrollen op het ritme van onze deelcollecties en 

met het collectieprofiel als leidraad, is de eerste integrale doorlichting van de collectie sinds het ontstaan van het museum. Bovendien zal dit traject ons in 

staat stellen gefaseerd prioriteiten te leggen op vlak van digitalisering, conservatie en onderzoek. De beredeneerde ontwikkeling van een canon, in 

samenspraak met de juiste partners, zal tegelijk het onderzoek naar Belgisch design aanwakkeren en onze collectie scherper en relevanter maken. 

 Waarderingstraject in opvolging van het pilootproject waardering huishoudtoestellen in 2018. Betreft een systematische doorlichting van alle 

deelcollecties die ritme en prioriteiten kan bepalen op vlak van inhoudelijke digitalisering, onderzoek en conservatie/restauratie. 

 Project rond de identificatie en de conditiesurvey van de plastics in de collecties van Design Museum Gent en S.M.A.K., i.s.m. Nederlandse 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). 

 Project Inhaalbeweging digitale collectieregistratie (onder voorbehoud van goedkeuring projectsubsidie). Dit is een instapproject datacleaning met 

als doel de bestaande collectiedata. aanzienlijk beter doorzoekbaar maken en ze systematisch verder klaar te maken voor ontsluiting. 

 Basis leggen van kenniscentrum via opstart samenwerking met Architectuurarchief Vlaanderen rond dienstverlenende rol voor privaat erfgoed van 

het ontwerp van de omgeving ‘van stoel tot stad’.  
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 Ontwerpmatig onderzoek i.f.v. nieuwe vleugel met Universiteit Gent (Maarten Van den Driessche, museumarchitectuur/resultaten Open Oproep) 

en KU Leuven/Sint-Lucas Gent (Corneel Cannaerts, Fieldstation Studio, smart museum). 

 Uitbouw netwerk ‘antennes’ voor collectievorming. 

 Aanpak bepalen rond klaren van auteursrechten op beelden van collectiestukken 

 Opstart gemeenschappelijk depotbeheer 

 Opmaak calamiteitenplan 

 Afronding minimale registratie en verhuis collectie. 

SD 3 DmG zet in op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich 

verder uit als merk. 

DmG zette de afgelopen decennia sterk in op educatie en hecht sinds jaar en dag belang aan een laagdrempelig en persoonlijk contact met zijn bezoekers. 

De komende beleidsperiode stroomlijnen en verdiepen we onze publiekswerking om bij de groei in aanloop naar de opening van onze nieuwe vleugel 

dezelfde kwaliteit te kunnen aanhouden. We betrekken de erfgoedgemeenschap actief bij het opzetten van publieksprojecten en we doen inspanningen om 

een diverser publiek te bereiken.  

Binnen communicatie gaan we actief op zoek naar kennis over onze bezoekers, omdat we beter willen inspelen op hun verwachtingen, en we maken werk 

van een sterk netwerk van ambassadeurs. We communiceren op een persoonlijke en innovatieve manier. Tegelijk bouwen we gestaag aan de online 

zichtbaarheid van onze collectie. 

 Verder opvolgen van de mogelijkheden rond online ticketing op korte en lange termijn. 

 Capital Campaign voor DING! opzetten.  

 Focus op pers en PR. 

 Ontwikkeling van een meer strategische visie rond publiekswerking, met name over de gehanteerde methodieken in de publiekswerking en 

participatie. 

 Inzetten op specifieke doelgroepen 
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o Etnisch-culturele minderheden: we sluiten aan bij een gezamenlijk initiatief ‘Samen naar Cultuur’, waarbij IN-Gent vzw de trekker is. Het is 

de bedoeling dat de familieactiviteit voor vluchtelingen, nieuwkomers e.d. op basis van evaluatie wordt bijgestuurd en ook in 2019 op 

regelmatige basis wordt aangeboden.  

o Mensen in armoede: in samenwerking met ‘Organisaties waar armen het woord voeren’  (o.a. De Zuidpoort) en de organisatie 

Vakantieparticipatie/Vrijetijdsparticipatie willen we ons aanbod verder consolideren. W e bouwen verder op vroegere en recente 

ervaringen.  

o Mensen met autisme-spectrum-stoornissen: een museumbezoek plannen is niet voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld. Mensen 

met autisme hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid, maar als zij op uitstap gaan valt dit allemaal weg. Ze komen terecht op een 

nieuwe plaats die (vaak) volledig onbekend terrein is, met stress als gevolg. Aansluitend bij het onderzoek dat in het najaar 2018 wordt 

uitgevoerd, wordt in 2019 ingezet op concrete oplossingen in de nieuwe collectiepresentatie. 

SD 4 DmG streeft naar een competente, voldoende gefinancierde en weerbare organisatie. 

De groepering in 2014 van de zes stedelijke musea van Gent in twee Autonome Gemeentebedrijven (AGB Kunsten en Design = SMAK, MSK en DmG; AGB 

Erfgoed = STAM, MIAT en Huis van Alijn) zette een nauwere samenwerking tussen de musea in gang, die DmG als organisatie heeft versterkt, transparanter 

heeft gemaakt en die een aantal schaalvoordelen opgeleverd heeft.  

Het zakelijk team biedt ondersteuning voor personeelszaken en financieel beheer en door de organisatie van een directiecomité en een gezamenlijke 

commissie van advies. Het treedt op als tussenpersoon bij de ondersteunende dienstverlening door stadsdiensten waar de musea volgens de 

beheersovereenkomst met de stad op kunnen rekenen. Het evalueert en stuurt deze ondersteunende processen waar nodig bij, in dialoog met de 

stadsdiensten. Het bundelt ook de nodige (managments)informatie in functie van de rapportering 1) aan Vlaanderen, per museum, in functie van de 

opvolging van de beheersovereenkomst per museum volgens het cultureel erfgoeddecreet, 2) aan Vlaanderen, per AGB, in functie van de 

rapporteringsplicht volgens het Gemeentedecreet (decreet lokaal bestuur in de nabije toekomst) en de BBC-reglementering, en 3) aan de stad Gent, in 

functie van de opvolging van de beheersovereenkomst per AGB.  

De ondersteuning breidt intussen uit naar de coördinatie van een gezamenlijke aanpak van andere aspecten van de werking, wanneer dat opportuun blijkt. 

Dat is bijvoorbeeld het geval voor de belangrijke uitdaging om als museum mee te zijn in het digitale tijdperk, maar even goed zouden de zes stedelijke 

musea zich aanzienlijk kunnen profileren via een gezamenlijk inhoudelijk project.  
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De opname in het organogram van DmG van een aparte stafmedewerker voor de zakelijke werking maakt dat we sinds 2017 werk maken van het 

optimaliseren van interne processen en het uitvoeren van een strategie rond aanvullende financiering. 

 Verdere uitwerking van de fundraising-strategie en aanspreken van projectmiddelen in functie van het tentoonstellingsprogramma en de capital 

campaign voor DING! 

 Verdere uitwerking organogram en taakomschrijvingen. 

SD 5 DmG werkt aan een performante en flexibele museuminfrastructuur, met oog voor de toekomst 

Gehuisvest zijn in het beschermde achttiende-eeuwse Hôtel de Coninck is een voorrecht voor ons museum sinds 1922. In 1992 bouwden we een nieuwe 

achtervleugel, waarop meteen daarna een derde en laatste vleugel in de Drabstraat had moeten volgen. De beslissing tot deze laatste fase liet echter 25 jaar 

op zich wachten waardoor cruciale voorzieningen (geen klimaatregeling, geen lift, geen ontvangst- en workshopruimtes) helaas al die tijd ontbraken.  

In 2017 maakten de Stad Gent en FOCI uiteindelijk de nodige fondsen vrij voor de realisatie van de vleugel in de Drabstraat, die in 2023 klaar moet zijn. In 

functie van de samenhang van deze drie publieke delen en om op een duurzame manier het hoofd te bieden aan complexiteiten, is een masterplan voor de 

volledige site onontbeerlijk. Enkele onderdelen van dit plan (verbeteren van klimaatcondities, optimaliseren van inkom Hôtel de Coninck, vervullen van 

randvoorwaarden voor digitale toepassingen, aanpak ongedierteproblematiek Hôtel de Coninck), voeren we gelijktijdig uit tijdens een periode van sluiting.   

De nieuwe multifunctionele vleugel - DING! (Design in Gent) - die we gratis toegankelijk maken, wordt het sluitstuk van onze museale site. Hij zal ons ruimte 

bieden voor tentoonstellingen, workshops, lezingen en debatten, horeca en shop, en ons in staat stellen om optimaal onze rol van gastheer te vervullen. 

Ook zal hij bezoekers de keuze bieden tussen twee snelheden van kennismaking met de collectie, namelijk op een laagdrempelige, directe manier in de 

nieuwe vleugel (bv. door het inzetten van nieuwe digitale technologieën zoals 3D of VR/AR), en diepgaander via grotere, thematische tentoonstellingen 

dieper in het gebouw. 

 DING!: winnaar architectuurwedstrijd gekend zomer 2019. 

 Project Museum of Things & People (in het kader van de City of Things oproep) met als belangrijke stap gebruikersonderzoek in Object Stories.  

 Verdere optimalisering bestaande infrastructuur. 

 Afronding relighting-project me de steun van Stad Gent en FOCI.  

MSK 
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I. Een levendige collectie in een geliefd museumgebouw en in een gastvrije omgeving, 

Het MSK onderhoudt het museumgebouw en de collectie kunstwerken, boeken en archivalia vakkundig en planmatig. 

Het MSK beheert een collectie kunstwerken, boeken en archivalia die bijdraagt tot de betekenis en uitstraling van de Vlaamse en Belgische kunst in een 

internationale context. 

Het MSK beheert een collectie kunstwerken, boeken en archivalia die wordt geregistreerd, zichtbaar en bruikbaar wordt gemaakt en duurzaam wordt 

bewaard, in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met de stedelijke en Vlaamse partners. 

Het MSK wil de kennis van de collectie kunstwerken, boeken en archivalia die het beheert bestendigen, verder ontwikkelen en uitdragen. 

 depotbeheer: ingebruikname van het Centraal Erfgoeddepot en optimalisering van de eigen depotruimtes 

 herwaardering van de deelcollectie tekeningen  

 publicatie van de bestandscatalogus tekeningen 

 presentatie van de hoogtepunten uit de verzameling tekeningen 

 opstart van het verdiepen, digitaal open en zichtbaar maken van collectiedata van de deelcollecties sculpturen en penningen (digitale participatie 

inbegrepen) 

 opstart inhaalbeweging klasseren van documentatiefondsen 

 opstart verdere ontwikkeling van het Collectiebeleidsplan 

 opstart van de ontwikkeling van een nieuwe museumpublicatie 

 optimaliseren van aspecten van de infrastructuur (gebouw, veiligheid en beveiliging)  

 versterking van de personeelsbezetting: 

o restaurateur 

o art handler 

o veiligheidsmedewerker 

o afhankelijk van de huidige situatie van de directie: hoofd collectie (onderzoeker-expert) 

II. Ontwikkeling van tentoonstellingen in functie van de nationale en internationale ontplooiing van het MSK 
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Het MSK introduceert en participeert mee aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel. Het MSK is toonaangevend in 

vernieuwende en spraakmakende collectiepresentaties. Het MSK focust op expertise-uitwisseling en efficiëntiewinst via de toepassing van inhoudelijke, 

infrastructurele en facilitaire tentoonstellingsmethodieken van de 21ste eeuw. 

 voorbereiding van de tentoonstelling ‘Van Eyck: een optische revolutie’ (voorjaar 2020) 

 ontwikkelen van een rondreizende collectietentoonstelling 

 aanzet tot de ontwikkeling van de tentoonstellingsprogrammatie najaar 2020-2023 

 presentatie van de hoogtepunten uit de verzameling tekeningen (zomer) 

 MSK en S.M.A.K. Heen & terug in het kader van het 20-jarig bestaan van het S.M.A.K. (voorjaar – zomer) 

 bevindingen van de procesaudit waar nodig te vertalen in concrete remediëringsmaatregelen 

 versterking van de personeelsbezetting: 

 wetenschappelijk medewerker Van Eyck (van 2/5 naar 4/5) 

III. Maximaliseren communicatie en effectieve publiekswerking 

Het gevarieerde on- en offsite aanbod van het MSK bereikt een ruim publiek met uiteenlopende interessegebieden en achtergronden. De participatieve 

publiekswerking verbindt dit gediversifieerde publiek met kunst, met het museum en met elkaar. 

 Communicatie 

o focus op de vaste collectie en het Lam Gods 

o voorbereiding van de tentoonstelling ‘Van Eyck: een optische revolutie’ (voorjaar 2020) 

o ontwikkeling van een museumfolder 

o ontwikkeling van de merchandising in functie van de tentoonstelling ‘Van Eyck: een optische revolutie’ (voorjaar 2020) 

 Publiekswerking 

o voorbereiding van de tentoonstelling ‘Van Eyck: een optische revolutie’ (voorjaar 2020) 

o uitbreiding van bestaande formules binnen de doelgroepenwerking (o.m. ouderen en blinden) 

o versterking van de samenwerking met lokale en regionale musea, (socio-)culturele actoren en onderwijsinstellingen 

o opstart van de ontwikkeling van een nieuwe kindercatalogus 

o versterking van de personeelsbezetting: 

 persmedewerker (digitale communicatie inbegrepen) 
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 baliemedewerker 

 publieksmedewerker 

IV. Zakelijk beheer en bedrijfsvoering: vereenvoudiging, kwaliteit, innovatie en inkomsten-genererende activiteiten 

Efficiëntieverhoging van de dagelijkse werking. Uitbouwen van een evenwichtig personeelsbeleid afgestemd op de noden en evoluerende processen binnen 

en buiten het MSK en het optimaal inzetten van het talent en de kennissen van het personeel. Opzetten van relatienetwerken. Bedrijfsvoering op AGB 

niveau 

Het MSK optimaliseert de dagelijkse werking met als doel de efficiëntie te verhogen en te evolueren naar een performante, gedigitaliseerde en kennis-

delende organisatie. 

Het MSK bouwt een evenwichtig personeelsbeleid uit dat is afgestemd op de noden en de steeds evoluerende processen binnen en buiten het MSK en 

streeft naar het optimaal inzetten van talent en expertise, met oog voor het welzijn van het personeel. 

Het MSK bouwt zich verder uit als financieel sterke organisatie op basis van een gerichte besteding van subsidiebronnen, het aanboren van aanvullende 

financieringsbronnen en een geslaagd commercieel beleid. 

Het MSK ontwikkelt een relationeel beleid door het versterken van de eigen en exploreren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. 

Bedrijfsvoering op AGB-niveau: Tijdens het najaar van 2018 startte een coördinator-expert voor de zakelijke werking van het MSK wat zal leiden, vanaf 2019 

en in overleg met het zakelijk team van het AGB Kunsten & Design, van de optimalisering en het meer performant maken van de museale zakelijke werking. 

In functie van de tentoonstelling ‘Van Eyck: een optische revolutie’ zal in eerste instantie een bijzondere aandacht gaan naar de ontwikkeling van een 

commercieel beleid. 

S.M.A.K. 

SD1 : S.M.A.K. toont, bewaart, onderzoekt en ontsluit zijn collectie op een genereuze en innovatieve manier in het licht van een toekomstige adequate 

museumarchitectuur. 

S.M.A.K. heeft nog steeds de belangrijkste publieke collectie van dit land met internationale uitstraling. S.M.A.K. maakt werk om de collectie meer zichtbaar 

en beschikbaar te maken binnen en buiten de muren van het museum, zowel analoog als digitaal. 
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Collectie: 

 Collectietentoonstelling 20 jaar S.M.A.K. |15.3. – 29.9. 

In het kader van 20 jaar S.M.A.K. presenteren we in het ganse museum een grote collectietentoonstelling,  getiteld ‘De Collectie 1’. Deze wordt 

omkaderd door een uitgebreid publieksprogramma. 

Van 17 tot 19 mei vindt bovendien een feestweekend plaats met een omvangrijk performance programma. 

We werven tijdelijke projectmedewerkers in het kader van het feestjaar 

 Broodthaerskabinet: deel II uitbouwen 

 Extra muros-project vanuit de collectie: samenwerking Hogeschool MAD Hasselt 

 Ontsluiting: uitbreiding kunstwerken uit de collectie online 

 Collectiemobiliteit:  

o samenwerking S.M.A.K. / MSK: “Heen en terug” 

o pilootproject reconstructie The Mobile Linear City van Vito Acconci i.s.m. Middelheimmuseum 

 Opstart digitale strategie voor het museum 

o Aanwerving van een digitaal expert / archivaris 

 Opstart schonen en ontsluiten van het museumarchief 

 Depotbeheer:  

o verdere verhuis en ingebruikname van de centrale erfgoeddepots 

o upgrade intern depot: papierdepot 

 Atelierwerking:  : We investeren in het restauratieatelier. 

o we verhogen de capaciteit door de bouw van een mezzanine. 

o we richten de werkplek ergonomisch in door de aankoop van specifieke mobiele werktafels. 

o we zorgen voor een efficiënte en ordelijke inrichting door het vernieuwen van kasten en opslagmateriaal. 

o We werven een coördinator-restaurator aan digitaal expert / archivaris 

o  

 Preventieve conservering:  

o stabiliseren van de schilderijencollectie door nodige preserveringsingrepen op de werken  

o ontwikkelen van aangepaste verpakkingen  

o We investeren in het papierdepot door de aankoop van planmeubilair. 
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 Restauraties:  

o restauratie Grosse Piramide, Gerard Richter 

o groot aantal schilderijen + 3D werken naar aanleiding van de collectietentoonstelling 

 we werven een bruikleencoördinator aan (vervanging) 

SD2: S.M.A.K. ontwikkelt zich als een inspirerende leer- en onderzoeksomgeving voor medewerker, kunstenaar en publiek 

S.M.A.K. is een museum waar ruimte gemaakt wordt voor persoonlijke ontwikkeling en onderzoek. Een museum als S.M.A.K. is een omgeving waar de 

gebruiker van het museum wordt uitgenodigd aan de hand van de kunst de vraagstukken van de wereld vandaag te onderzoeken. 

 Onderzoek: 

o onderzoek naar de (tentoonstellings)geschiedenis van S.M.A.K. 

Publicaties: 

 Gerhard Richter 

De tentoonstelling van Gerhard Richter (S.M.A.K. , 2017) wordt met deze nieuwe catalogus volledig gedocumenteerd. Ook zijn vorige tentoonstelling 

in België (Paleis voor Schone Kunsten, 1976) komt aan bod in deze publicatie. 

 Michael E. Smith  

S.M.A.K. draagt bij tot een omvangrijk boek over de Amerikaanse kunstenaar Michael E. Smith (*1977), die in 2017 een solotentoonstelling had in 

het museum. 

 We publiceren een publiekscatalogus collectieWe maken een cahier over de geschiedenis van het museum (Koen Brams) 

Congres: 

 Symposium rond Signal and Noise - The Photographic II | 10 februari 2019 

Op de laatste dag van deze tentoonstelling organiseren we i.s.m. het Lieven Gevaerts Centrum een wetenschappelijk symposium met 

internationale sprekers en kunstenaars over de betekenis van fotografie vandaag. (TO BE CONFIRMED) 
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Personeel: 

 We delen onze (productionele) expertise binnen de museale sector dankzij FARO 

 We zetten in op feedbackcultuur via samenwerkings- en feedbackgesprekken 

 Persoonlijke ontwikkeling op de kaart 

o We starten met persoonlijke ontwikkelplannen op maat van de medewerker 
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SD3: S.M.A.K. ontplooit zich als een diverse en toegankelijke plek 

S.M.A.K. is een museum waar iedereen zonder onderscheid welkom is. Het is een museum dat denkt en handelt vanuit toegankelijkheid en dialoog. S.M.A.K. 

wil voorloper zijn en deelhebben aan de multipolaire wereld zoals die vandaag is. Diversiteit wordt in S.M.A.K. in de ruimste betekenis van het woord 

gedacht en kan slechts kans hebben op slagen als het museum een onvoorwaardelijk toegankelijke plek is.  

Communicatie en Onthaal: 

 Aanwerving van een communicatiemedewerker digitale media  

 Actualiseren en dynamiseren van de webactiviteit van S.M.A.K. en de Vrienden v/h S.M.A.K. 

 Uitbouw van de collectiepagina op onze website 

 Segmenteren van e-newsletters in relatie tot interesse met focus op ‘De Collectie I’ 

 Uitbouw van instagram- en facebookvolgers met nadruk op film 

 Internationale perswerking i.s.m. persbureaus uit Nederland en Frankrijk 

 Google adwords campagne met focus op SEA en SEO ‘De Collectie I’ 

 Activeren van infographics systeem in de inkomhal 

 Onderzoeksproject Artevelde Hogeschool S.M.A.K. in VR 

 Uitbouwen van onze museumshop 

Publieksactiviteiten: 

 Aanwerving van een coördinator publieksparticipatie  

 Start feedback boards: groep onderwijs – groep regulier publiek 

 Opstart van de samenwerking jeugdhuizen Gent i.s.m. Formaat en Dienst Jeugd Gent 

 ‘De Collectie I’ catalogus variant geselecteerd en in regie van Gentse jongeren 

 Ondersteuning ‘Van hier tot daar’ lespakketten voor scholen 

 Activeren van ‘De Collectie I’ met aangepast S.M.A.K. en Valise concept, mobiel museum voor ouderen en ziekenhuizen 

 Voor kinderen: feestweekend S.M.A.K.2.0., Zomerprogramma Vlieg door de Collectie, Animatiefilm ateliers Waf!, Kunstendag voor kinderen, Gentse 

Feesten Workshop S.M.A.K.2.0. 

 Woensdagnamiddag: intergenerationele sessies + doelgroepen die specifieke zorg vragen 

 Studenten en Jongeren: Fase 2 Pukkelpop Project, BILL fotografieworkshop, Student Welcome Days 



Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)  eenjarig meerjarenplan 2019 

Strategische Nota 22 

 Uitbouw avondprogramma : Jazz, Subbaculture Nights, Etcetera 

 Maandelijkse avondopening tot 21:00 op eerste donderdag van de maand 

 Erfgoeddag 

 Wisper workshops 

 Kansengroepen : Uitbouwen S.M.A.K. beweegt 

 Verder uitbouwen van lesmappen, kijkwijzers en introdagen voor scholen 

 CLW 5 Toonmoment 

 Start Generation S.M.A.K., ex CLW deelnemers in duurzaam traject 

 Feestweekend 20 jaar SMAK 

 Uitbouwen bewaking, onthaal en publiekszorg in functie van ‘De Collectie I’ 

 Bestendiging van de vrijwilligerswerking in het verlengde van het publieksteam 

 Publieksonderzoek naar museumbeleving bij jongeren i.s.m. Cudos 

 Activatie van Gentse gemeenschappen rond de S.M.A.K. collectie  

 Instaprondleidingen Blinden en Slechtzienden in ‘De Collectie I’ 

 Verdere uitbreiding van het auditieve, imaginair museum 

 Demo Memo voor mensen met dementie en hun familie 

 Ontmoetingsdag partners S.M.A.K.beweegt n.a.v. ‘De Collectie I’ 

 Rondleidingen OKAN klassen in S.M.A.K. op regelmatige basis: kunst en taal voor anderstalige nieuwkomers 

 Onthaalprogramma voor mensen in armoede 

 Tentoonstelling Borderline Books in het kader van ‘De Collectie I’: De Rode antraciet + SKI 

SD4: S.M.A.K. is een erfgoedinstelling die ruimte geeft aan de kunstenaar  

S.M.A.K. is een erfgoedinstelling waar de collectie kern en context is om in dialoog te gaan met de levende kunstenaar. De kunstenaar is het scharnier die de 

verbinding tussen de verschillende facetten van de werking van het museum mogelijk maakt. De kunstenaar is co-creator van het 

tentoonstellingsprogramma en de collectiewerking van het museum.  

Tentoonstellingen najaar 2019: 
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 Lucy Skaer & Rosalind Nashabibi | vanaf 1 november 2019 

De Britse kunstenaars Lucy Skaer & Rosalind Nashashibi tonen zowel gemeenschappelijk filmwerk als individuele werken in deze grootschalige 

tentoonstelling die het thema van artistieke samenwerking belicht. Bij deze tentoonstelling verschijnt ook een catalogus.  

 Anna Boghiguian | vanaf 1 november 2019 

De Egyptisch kunstenares Anna Boghiguian (*1946) leidde jarenlang een nomadisch leven in verschillende Europese en Amerikaanse steden en toont in 

een uitgebreide presentatie o.a. in-situ (in  S.M.A.K. ) gerealiseerd werk en verder ook tekeningen, installaties en schilderijen. 

 Europalia 2019 : Ciprian Muresan | vanaf 1 november 2019 

De jonge Romeinse kunstenaar Ciprian Muresan (*1977) gaat in dialoog met de collectie van S.M.A.K.  

 Artists Correspondenties: Mithu Sen, Ronny Delrue, Martin Assig, Salam Atta Sabri, Arpaïs Dubois, Christine Remacle, Roger Ballen | vanaf 1 

november 2019 

Deze groepstentoonstelling thematiseert zowel intergenerationele, internationale als ook lokale en globale vormen van artistieke samenwerkingen. Er 

verschijnt ook een catalogus. 

 Oliver Laric | vanaf 1 november 2019 

De Oostenrijks kunstenaar Oliver Laric (*1980) werd bekend door sculpturen,  installaties en films over  het huidige digitale tijdsperk. Zijn werk bevraagt 

de communicatie- en beeldcultuur, museale werking, authenticiteit en auteurschap. Ook hier maken we een publicatie. 

 We werven een assistent-curator aan 

SD5: S.M.A.K. maakt actief deel uit van de stad en van de wereld en is aandeelhouder van de gehele samenleving 

S.M.A.K. heeft deel aan de wereld door alert en geëngageerd de impulsen van buitenaf te vertalen naar de werking van het instituut. S.M.A.K. neemt zijn 

verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving waarvan ze deel uitmaakt. 

Veiligheid en duurzaamheid: 

 We verfijnen het S.M.A.K. calamiteitenplan. 

 We investeren verder in duurzame ledverlichting dankzij de FOCI subsidies en de samenwerking met de REG-cel van FM. 

 We richten onze vergaderruimtes in met een moderne en creatief interieur. 



Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)  eenjarig meerjarenplan 2019 

Strategische Nota 24 

 We werken nauw samen met de Gentse musea dankzij de werkgroep veiligheid en gebouwbeheer van de AGB’s. 

Fondsenwerving en Sponsoring: 

 Realisatie van sponsoring van 400.000 euro door verschillende formules voor partnerships en sponsoring  

 Meer focus op giften en mecenaat (bijv. openen mecenaats- of projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting, mogelijkheden bekijken rond 

(duo)legaten en testament.be) 

 Fondsen en stichtingen nauw opvolgen, retroplanning met projectoproepen + deadline subsidies  

 Sponsors zoeken voor bestaand programma en projecten (waaronder S.M.A.K. beweegt) i.p.v. vooral nieuwe projecten uit te rollen op maat van een 

sponsor 

 Naturasponsoring verhogen  

 Netwerk uitbreiden binnen bedrijfsleven 

 Samenwerking VOKA 

 Denktank 3x per jaar met groep CEO’s  

 Uitrollen nocturnebeleid 20 jaar S.M.A.K. 

 Corporate peterschap restauratie kunstwerk uit de collectie  

 Voorbereiding crowdfundingstunt nieuw museum  

 VIP avonden samen met VMHK verder professionaliseren 

 Stroomlijnen afspraken en beleid museumcafé 

ZAKELIJK TEAM 

Het zakelijk team ondersteunt de verschillende musea, zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en 

dienstverlenende rollen 

Een zakelijke werking brengt een aanzienlijke hoeveelheid administratie met zich mee, vaak onderworpen aan allerlei regeltjes vanuit wetgevende kaders. 

Goed bestuur gaat verder dan gewoon volgen van reglementaire kaders. Als organisatie wil je kunnen aantonen aan de verschillende belanghebbenden – 

ook andere dan de puur wetgevende – dat je betrouwbaar bent in de verschillende facetten van de werking. Dit door transparant te zijn in de vele 

verschillende (beslissings-)processen, traceerbaarheid en vlot kunnen rapporteren zijn hierin belangrijk. Bovendien wil je via de zakelijk werking niet alleen 

inzicht krijgen in wat gepasseerd is, maar wil je ook vooruit kunnen kijken. Aangezien deze eerste twee invalshoeken redelijk wat registratie met zich 

meebrengen, willen we als zakelijk team ook het perspectief van de medewerkers die hiermee geconfronteerd worden behartigen. We streven er dan ook 
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naar om dit alles te organiseren met een zo min mogelijke administratieve last. De drie perspectieven dienen in evenwicht te zijn, waarbij elk perspectief 

uiteraard gelijkwaardig is aan de andere. 

In 2019 wordt de reeds operationele ondersteuning verzorgd voor HR, Financiën, bestuurlijke werking, gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging en 

Boekjebezoek. Overheidsopdrachten en een verfijning van het aanwervings- en onthaalbeleid krijgen in 2019 extra aandacht. Via Boekjebezoek wordt online 

ticketing geïntroduceerd, er is 1 medewerker extra voorzien in functie van de (online) voorverkoop voor de Van Eyck tentoonstelling in 2020. 

2019 is het eerste jaar van een nieuwe legislatuur, waarin een nieuw meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025 zal uitgewerkt worden als basis van een 

nieuwe beheersovereenkomst met de Stad Gent. Deze beheersovereenkomst zal een verfijning betekenen van het beleidsplan van elk museum. Bovendien 

biedt het een hefboom om de werking van het zakelijk team, en dan vooral in de samenwerking met de ondersteunende diensten van de Stad Gent, te 

optimaliseren. Een betere afstemming van de ondersteunende digitale systemen op de werking van het AGB vormt hierin een belangrijk onderdeel. Het 

zakelijk team voorziet de nodige tijd om al deze bewegingen ondersteund en verwerkt te krijgen. 

Het zakelijk team stimuleert een bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's 

Beide AGB’s zijn vrij recente organisaties die begin 2014 van start zijn gegaan. de musea bestonden reeds voordien, het zakelijk team is samen met de AGB’s 

opgestart. De initiële pijlers voor het zakelijk team zijn financieel beheer, HR en de bestuurlijke werking. Naarmate deze basispijlers vorm gekregen hebben, 

kwamen er ook ruimte en opportuniteiten om andere thema’s aan te snijden. Vanuit het zakelijk team willen we dit debat meer verankeren in de werking 

en structureel ondersteunen. We zullen hiervoor tools aanreiken die een gezamenlijk gedragen inzicht bieden in de huidige manier van werken. Op basis 

hiervan zal bewust en geobjectiveerd gekozen kunnen worden welke nieuwe thema’s we gezamenlijk willen ontwikkelen en hoe we bestaande gezamenlijke 

thema’s kunnen verfijnen. We streven hierbij een realistische timing na, zodat de veranderingen haalbaar zijn voor onze medewerkers. 

De gezamenlijke communicatie en marketing wordt als nieuw thema uitgewerkt, de nieuwe medewerker is in oktober 2018 gestart. In nauwe samenwerking 

met de musea zal de gezamenlijke identiteit bepaald worden en wordt ‘Van Eyck’ als gezamenlijk thema verkend, ter voorbereiding op het Van Eyck jaar in 

2020. Reeds lopende initiatieven, zoals de museumnacht, worden vanaf 2019 gecoördineerd door deze nieuwe medewerker. Vanuit deze verschillende 

activiteiten komen we tot een eerste versie van gezamenlijk marketingplan. De werking van Boekjebezoek wordt hierin ingeschakeld, de 

rapporteringsmogelijkheden vanuit de cel worden geoptimaliseerd zodat ze benut kunnen worden in de uitbouw van dit nieuwe thema. Operationeel gaan 

we op zoek naar verdere efficiëntiewinsten waardoor we meer boekingen met dezelfde inzet aan mensen kunnen realiseren. Online ticketing is hierin een 

belangrijke schakel. 
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De coördinatie van de verhuis naar de 2 externe depots gaat stilaan over naar een beheer van de nieuwe ruimtes, naarmate de verhuisbewegingen afgerond 

worden. Het gezamenlijk depotbeheer krijgt vorm en wordt ingebed in de werking van het Design museum als coördinator en alle deelnemende musea. 

Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging wordt als reeds bestaand gezamenlijk thema verdergezet. Er worden middelen gezocht om de plannen voor een 

vernieuwing van de camerabewaking de komende jaren om te zetten in de praktijk. Gelijktijdig sleutelen we verder aan de organisatie van de interne 

bewakingsdienst zodat we enerzijds verder kunnen professionaliseren en anderzijds onze praktische organisatie van de (menselijke) bewaking kunnen 

voorbereiden op de komst van nieuwe camera’s. In 2019 zal het relighting project – waarbij de verlichting in de museumzalen wordt vervangen door LED-

verlichting – afgerond worden. Als volgende thema is ‘klimatisatie’ gekozen, we starten met het uittekenen van dit thema en wat het voor ons de komende 

jaren kan betekenen. 

Tot slot gaan we op zoek naar verdere schaalvoordelen. De opgedane ervaring met gezamenlijke aankopen bij de verhuis (vb. verpakkingsmateriaal) en het 

relighting-project zetten we verder. Op basis van ons uitgavenpatroon bekijken we waarvoor gezamenlijke aankopen via een gepaste overheidsopdracht 

georganiseerd zullen worden. 
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Omgevingsanalyse 

In de loop van 2018 is een nieuwe omgevingsanalyse opgemaakt voor de Stad Gent. In het hoofdstuk ‘Vrije tijd, cultuur, sport, recreatie en toerisme’ is 

volgende informatie terug te vinden over het Gentse culturele landschap. 
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Begin 2017 is als voorbereiding op de beleidsplannen voor het Cultureel Erfgoeddecreet een specifieke omgevingsanalyse uitgevoerd voor Gent als 

erfgoedstad. Dit is een gezamenlijk initiatief van de 9 landelijk ingedeelde collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties in Gent: STAM, 

Industriemuseum (toen nog MIAT), Huis van Alijn, Design Museum, Gent MSK, S.M.A.K., Museum Dr. Guislain, Liberaal Archief en Amsab-ISG. De musea 

hebben deze omgevingsanalyse meegenomen in het traject voor de opmaak van de beleidsplannen voor het Cultureel Erfgoeddecreet. Deze 

omgevingsanalyse is integraal als een afzonderlijke bundel toegevoegd aan het eenjarig meerjarenplan 2019. 

Organisatiecontext 

Het autonoom gemeentebedrijf of AGB Kunsten en Design is een externe verzelfstandiging van de Stad Gent. Het AGB is georganiseerd conform het 

Gemeentedecreet/Decreet Lokaal Bestuur met een raad van bestuur die samengesteld wordt door de Gemeenteraad van de Stad Gent. Om als musea ook 

te voldoen aan het Cultuurpact, is een commissie van advies voorzien die de besluitvorming van de raad van bestuur adviseert. Het dagelijks bestuur is 

gedelegeerd aan het directiecomité, samengesteld uit de museumdirecteurs en de algemeen zakelijk directeur. Elk museum beschikt over een stafwerking 

van waaruit het museum gecoördineerd wordt. 

 

Figuur 1: organogram van het AGB Kunsten en Design 
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Design Museum Gent beschikt over 30 VTE. In de loop van 2019 zal het organogram nog bijgestuurd worden n.a.v. een strategische oefening. Het is mogelijk 
dat er nog bijkomende functies vacant verklaard worden, hiervoor is in afwachting van het afronden van die oefening nog een buffer voor aanwervingen 
voorzien in de begroting 2019.  

Design Museum Gent diende ook een projectsubsidieaanvraag in voor de Inhaalbeweging voor digitale collectieregistratie. Mogelijks kan er op basis van die 
middelen een extra projectmedewerker in dienst worden genomen.  

De vaste ploeg van het museum wordt aangevuld met vrijwilligers in verschillende teams. Design Museum Gent blijft ook werk maken van diversiteit en gaat 

zoals steeds op zoek naar trajecten met een vorm van sociale tewerkstelling (vb. BIO-banen). 

 

Budgethouder voor het Design Museum Gent is Katrien Laporte, algemeen museumdirecteur 

Het MSK is als volgt georganiseerd: 

Budgethouder voor het MSK is Cathérine Verleysen, tijdelijk belast met het takenpakket van algemeen museumdirecteur 
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Het S.M.A.K. is als volgt georganiseerd: 

 

Budgethouder van het S.M.A.K. is Philippe Van Cauteren, algemeen museumdirecteur. 
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Het zakelijk team biedt zakelijke ondersteuning aan de musea van het AGB Kunsten en Design en het AGB Erfgoed, waarbij de medewerkers verspreid zijn 

over beide AGB’s. De algemeen zakelijk directeur is, conform de beheersovereenkomst met de Stad Gent, voorzien op de staf van het Departement Cultuur, 

Sport en Vrije Tijd. Aanvullend op de kern van de zakelijke werking (coördinator HR en coördinator Financiën), zijn er ondertussen ook enkele gezamenlijke 

thema’s ondergebracht in het zakelijk team: gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging, de entiteit Boekjebezoek die de reservaties voor groepsbezoeken 

verwerken en sinds eind 2018 gezamenlijke marketing. 

Boekjebezoek wordt in 2019 tijdelijk versterkt met een extra medewerker in functie van de voorverkoop voor de Van Eyck tentoonstelling in 2020. De 

gezamenlijk depotbeheerder staat op het budget van het zakelijk team, terwijl de werkplek het Design Museum is.  

4 vte zijn terug te vinden in het budget van het AGB Kunsten en Design 6 vte in het budget van het AGB Erfgoed. De zakelijk directeur is opgenomen in het 

budget van de Stad Gent – Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd. 

Voorziene personeelsbehoefte zakelijk team (beide AGB’s) 

 

Budgethouder van het zakelijk team is Sarah Bastien, algemeen zakelijk directeur.  
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Beleidsdomeinen en beleidsvelden 

Zoals reeds eerder aangehaald, is het AGB Kunsten en Design een onderdeel van de doelstellingencascade van de ‘Groep Gent’. Zoals in onderstaand 

overzicht te zien, vallen we onder één beleidsdomein van de ‘Groep Gent’, zijnde ‘Lerende en culturele stad’. 

Filters 

Bestuur/ Entiteit  AGB Kunsten en Design 

Jaar 2018 

Budgetronde B19 

 

Beleidsdomein Beleidsveld 

Lerende en culturele stad Musea 
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Financiële Nota  

Financieel doelstellingenplan 

wettelijk model: WT002 – M1 

 

Budgetronde

Bestuur/Entiteit

Jaar

Budgetversie

Incl. intercompany

Incl. intracompany

2019

Ja

Ja

Jaarrekening/budget

2019

Budget (B19)

Filters - Financieel doelstellingenplan

B19

AGB Kunsten en Design

2019

PLN - NFI Plan versie
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Het Autonoom Gemeentebedrijf heeft geen prioritaire doelstellingen, zoals die zijn bepaald door de BBC-regelgeving, vandaar dat deze ook niet zichtbaar 

zijn in het rapport.  

2019

Exploitatie 1.224.301

Uitgaven 14.561.742

Ontvangsten 15.786.044

Investering 0

Uitgaven 0

Ontvangsten 0

Financiering 0

Uitgaven 0

Ontvangsten 0

2019

Exploitatie 1.224.301

Uitgaven 14.561.742

Ontvangsten 15.786.044

Investering 0

Uitgaven 0

Ontvangsten 0

Financiering 0

Uitgaven 0

Ontvangsten 0

Financieel doelstellingenplan

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen
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Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard 

wettelijk model WT010 – T1 

 

 

Budgetronde

Bestuur/Entiteit

Jaar

Budgetversie

Incl. intercompany

Incl. intracompany

2019

Ja

Ja

Jaarrekening/budget

2019

Budget (B19)

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

B19

AGB Kunsten en Design

2019

PLN - NFI Plan versie

2019

Exploitatie 0

Uitgaven 0

Ontvangsten 0

Investering 0

Uitgaven 0

Ontvangsten 0

Financiering 0

Uitgaven 0

Ontvangsten 0

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering
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Het beleidsdomein ‘Algemene Financiering’ bevat enkel het gecumuleerd budgettair resultaat, alle financiering wordt toegewezen aan een beleidsveld en -

domein. Dit is een gevolg van het feit dat het Autonoom Gemeentebedrijf vb. de gebouwen ter beschikking gesteld krijgt van de Stad Gent waardoor 

onderhoud en investeringen daar in het budget opgenomen zijn. Het Autonoom Gemeentebedrijf doet verder geen beroep op leningfinanciering. Hierdoor 

is de ‘Algemene Financiering’ leeg in dit rapport. 

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard 

wettelijk model: WT011 – T2 

Opmerking bij deze cijfers: onder ‘Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’ vallen enkel de AGB medewerkers. Medewerkers die vanuit de Stad Gent ter 

beschikking gesteld of uitgeleend zijn, vallen onder ‘Goederen en diensten’. 

2019

Exploitatie 1.224.301

Uitgaven 14.561.742

Ontvangsten 15.786.044

Investering 0

Uitgaven 0

Ontvangsten 0

Financiering 0

Uitgaven 0

Ontvangsten 0

Lerende en culturele stad
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Budgetronde

Budgetversie

Bestuur/Entiteit

Jaar

Budgettaire Entiteit

2019

AGKU Kunstmusea

Jaarrekening/budget

2019

Budget (B19)

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

B19

PLN - NFI Plan versie

AGB Kunsten en Design

2019



Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)  eenjarig meerjarenplan 2019 

Financiële Nota 47 

 

2019

14.561.742

14.561.742

10.237.322

4.324.421

0

0

4.324.421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Andere financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit overschot van het boekjaar

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden

- aan financiële instell ingen

- aan andere entiteiten

- aan de hulpverleningszone

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)

- aan besturen van de eredienst

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

- aan andere begunstigden

- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)

- aan welzijnsverenigingen

- aan andere OCMW-verenigingen

- aan de politiezone

f. Andere personeelskosten

g. Pensioenen

3. Individuele hulpverlening door het OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

- aan de districten

a. Politiek pesoneel

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel

c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel

d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur

e. Onderwijzend personeel tlv andere ovverheden

I. Exploitatie-uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
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Budgettair resultaat van het boekjaar 1.224.301 

    

2019

15.786.044

15.786.044

4.544.310

0

0

0

0

0

0

11.181.734

9.803.988

0

9.803.988

0

2.914.000

0

6.889.988

0

0

1.377.746

15.759

851.002

0

510.985

0

0

0

60.000

0

0

1.224.301

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar

III. Exploitatiesaldo

- van de provincie

- van de gemeente

- van het OCMW

- van andere entiteiten

4. Recuperatie individuele  hulpverlening

- van het OCMW

- van andere entiteiten

b. Specifieke werkingssubsidies

- van de federale overheid

- van de Vlaamse overheid

- Andere algemene werkingssubsidies

- van de federale overheid

- van de Vlaamse overheid

- van de provincie

- van de gemeente

- Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen en boetes

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

- Gemeentefonds

1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

II. Exploitatieontvangsten

A. Operationele ontvangsten
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Overzicht van de investeringsprojecten 

wettelijk model WT012 – T3 

Het AGB Kunsten en Design heeft momenteel geen investeringsprojecten, waardoor dit rapport leeg is. Dit rapport moet conform de afspraken met 

Vlaanderen nog niet worden opgenomen in BO19, waardoor deze momenteel niet beschikbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van het financieel evenwicht 

wettelijk model: WT003 – M2 

 2019

Incl. intracompany Ja

Jaarrekening/budget

2019

Budget (B19)

Bestuur/Entiteit AGB Kunsten en Design

Jaar 2019

Incl. intercompany Ja

Filters - Staat van het financieel evenwicht

Budgetronde B19

Budgetversie PLN - NFI Plan versie
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In bovenstaande tabel lezen we onder ‘III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)’ het saldo van deze budgetoefening voor het volledige AGB. Dit saldo is 

positief, wat wil zeggen dat we op AGB-niveau een overschot realiseren met onze plannen in 2019. Dit overschot is voornamelijk te wijten aan de ambities 

op vlak van inkomsten bij het S.M.A.K. en het ontbreken van grote uitgaven aan tentoonstellingen bij het MSK waar 2019 een voorbereidingsjaar op het Van 

Eyck jaar wordt. Wat de Van Eyck tentoonstelling betreft, is het de ambitie om de uitgaven van de voorbereiding in evenwicht te krijgen met de inkomsten 

uit de voorverkoop van tickets. Onder ‘VII. Gecumuleerd budgettair resultaat’ lezen we de reserves die het AGB overhoudt na deze budgetoefening. In het 

2019

1.224.301

15.786.044

14.561.742

0

0

0

1.224.301

0

0

0

1.224.301

715.174

1.939.475

0

1.939.475

2019

1.224.301

0

0

0

1.224.301

II. Netto periodieke aflossingen (a-b)

II.a. Periodieke aflossingen conform de 

II.b. Periodieke terugvordering leningen

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

VIII. Onbeschikbare gelden

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)

Autofinancieringsmarge

I. Exploitatiesaldo (a-b)

IV.a. Ontvangsten

IV.b. Uitgaven

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

II. Investeringssaldo (a-b)

II.a. Ontvangsten

II.b. Uitgaven

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)

IV. Financieringssaldo (a-b)

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat

I. Exploitatiesaldo (a-b)

I.a. Ontvangsten

I.b. Uitgaven
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overzicht hieronder geven we dit resultaat voor elke entiteit afzonderlijk. In de praktijk beschikt elke entiteit namelijk over een eigen saldo en een eigen 

gecumuleerd budgettair resultaat (lees: reserves) die communiceren met elkaar. 

Aangezien we voor 2019 een  eenjarig meerjarenplan opmaken, bevat dit overzicht enkel de cijfers voor 2019. Bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 

2020 – 2025 zal dit rapport voor elk van deze jaren cijfers bevatten. 

Museum Fonds / tijdelijke reserve 
STAND OP 

31/12/2017  
Totale 

onttrekking 2018 
Stand op 

31/12/218 WIJZIGING 2019 
Begroot saldo 

eind 2019 

Design Museum Gent aankoopfonds 167.706 -15.000 152.706 -15.000 137.706 

Design Museum Gent projectenfonds 203.148 -201.696 1.451 0 1.451 

Design Museum Gent TOTAAL 397.890 -216.696 181.193 -15.000 139.158 

MSK aankoopfonds 59.160 0 59.160 0 59.160 

MSK projectenfonds 902.165 -518.507 383.658 984.081 1.367.739 

MSK TOTAAL 988.361 -518.507 469.854 984.081 1.426.899 

S.M.A.K. aankoopfonds 49.427 0 49.427 0 49.427 

S.M.A.K. projectenfonds 197.758 -152.908 44.850 270.135 314.985 

S.M.A.K. TOTAAL 274.229 -152.908 121.321 270.135 364.412 

Zakelijk team  projectenfonds 81.115 -57.193 23.922 -14.915 9.007 

Zakelijk team      -57.193   -14.915 9.007 

AGB KUNSTEN EN DESIGN TOTAAL 1.660.479 -945.305 715.174 1.224.301 1.939.476 
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Overzicht van de evolutie van de financiële schulden 

wettelijk rapport WT013 – T4 

 

Budgetronde

Budgetversie

Bestuur/Entiteit

Jaar

Incl. intercompany

Incl. intracompany

2019 Budget (B19)

Ja

Ja

Jaarrekening/budget

2019

Filters - Evolutie van de financiële schulden

B19

PLN - NFI Plan versie

AGB Kunsten en Design

2019

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Financiële schulden op korte termijn

Totaal

B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen

1. Financiële schulden op 1 januari

2. Aflossingen

3. Overboekingen

4. Andere mutaties

1. Financiële schulden op 1 januari

2. Nieuwe leningen

3. Aflossingen

4. Overboekingen

5. Andere mutaties

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december

A. Financiële schulden op lange termijn
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Overzicht van de kredieten 

Filters - Overzicht van de kredieten 

Budgetronde B19 

Bestuur/Entiteit AGB Kunsten en Design 

Budgetversie PLN - NFI Plan versie 

Incl. intercompany Ja 

Incl. intracompany Ja 

Overzicht van de kredieten 

      2019 

   Uitgaven Ontvangsten 

 Autonoom gemeentebedrijf 14.561.742 15.786.044 

 Exploitatie 14.561.742 15.786.044 

 Investering 0 0 

 Financiering 0 0 

 Exploitatie 0 0 

 Investeringen 0 0 

 Financieringen 0 0 

 Leningen en leasings 0 0 

 Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 

 Overige financieringstransacties 0 0 
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Toelichting bij de financiële nota 

Assumpties en gekozen grondslagen 

Enerzijds is er net verduidelijking gekomen over de werkingsmiddelen voor elk van de musea via het Cultureel Erfgoeddecreet, de inhoud van de 

beheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid is echter nog in bespreking. Anderzijds wordt de beheersovereenkomst van het AGB Kunsten en Design 

met de Stad Gent vernieuwt vanaf 2020, waardoor deze dotatielijn vanaf dan kan veranderen. In het eenjarig meerjarenplan 2019 is daarom een 

voorzichtige start gemaakt van de ambities die opgenomen zijn in de beleidsplannen die in de loop van 2018 opgemaakt zijn door de musea en het zakelijk 

team. Daar waar we bij de vorige versie van het meerjarenplan voor 2019 uitgegaan zijn van een continuering van 2018 op vlak van werkingsmiddelen 

vanuit Vlaanderen en de inhoud van de beleidsplannen nog niet geconcretiseerd hadden, is dit nu bijgesteld. De nieuwe werkingsmiddelen vanuit 

Vlaanderen zijn ingeschreven en de inhoudelijke plannen zijn hieraan aangepast. In 2019 is de dotatie van de Stad Gent gekend, vanaf 2020 kan deze 

wijzigen. Wat de impact hiervan is op de ambities is uiteraard nog niet gekend, vandaar de voorzichtige start. 
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Financiële risico’s 

We brengen hierbij de financiële risico’s in kaart die mogelijks wegen op het autonoom gemeentebedrijf. We zoeken hier niet naar de risico’s op het niet-

behalen van een bepaalde doelstelling die de organisatie wenst te realiseren of andere risico’s van inhoudelijke of operationele aard. Onderstaande betreft 

enkel een inventaris van materiële risico’s die een significante impact kunnen hebben op de financiële toestand van de organisatie. 

Risico’s met betrekking tot het schuldbeheer en liquiditeit 

Het financiële risico met betrekking tot schuldbeheer van het AGB was tot op heden beperkt. Hoofdreden daartoe is het ontbreken van financiële vaste 

activa of leningen op lange termijn. Door het ontbreken van vreemd vermogen zijn er geen risico’s rond solvabiliteit, en ook kredietrisico en renterisico zijn 

hier niet van materiële aard. Er zijn twee parameters die recent de inschatting van dit risico wijzigen. 

De musea moeten een deel van hun subsidies voorfinancieren, tot nu toe kon dit opgevangen worden door de strategische buffer die in de beginjaren van 

het AGB Kunsten en Design werd aangelegd. Momenteel is deze strategische buffer sterk geslonken door het realiseren van de museumprogramma’s. 

Ondertussen wordt het aandeel AGB-medewerkers ten opzichte van de ter beschikking gestelde en uitgeleende medewerkers steeds groter, waardoor het 

voor te financieren deel ook stijgt. De combinatie van beide factoren maakt momenteel dat sinds een jaar een mogelijk liquiditeitsproblemen gedetecteerd 

wordt voor het AGB Kunsten en Design dat zich manifesteert telkens tegen het jaareinde/begin van het jaar. Samen met het Departement Financiën is 

daarom overeen gekomen om het ritme van betaling van de personeelsdotatie aan te passen. Bovendien verfijnen we het model voor de voorspellingen 

vanuit thesaurie. Tot nu toe is hiermee het risico gemeden. De modellen tonen echter aan dat er nood is aan bijkomende maatregelen om het risico 

ingeperkt te houden, het aandeel AGB-medewerkers blijft namelijk stijgen. Nieuwe oplossingen worden momenteel bekeken, het resultaat zal een 

onderdeel van de nieuwe beheersovereenkomst worden. 

De tweede parameter is de Van Eyck tentoonstelling bij het MSK die gepland is begin 2020. Dit is een project met hoge financiële risico’s aangezien hieraan 

hoge uitgaven verbonden zijn. De uitgaven van de tentoonstelling komen eerst, de inkomsten pas nadien. Enerzijds zorgt dit voor een bijkomende last voor 

de thesaurieplanning, anderzijds zijn we sterk afhankelijk van de inkomsten uit ticketverkoop, merchandising en sponsoring om het project break-even te 

krijgen. Momenteel wordt bekeken met het Departement Financiën wat de beste opties zijn omtrent thesaurieplanning, het MSK bekijkt samen met het 

zakelijk team hoe de inkomsten bij het Van Eyckproject gegarandeerd kunnen worden. 

Het algemene financiële risico wordt verder beperkt doordat zowel de boekhouding als de thesaurie van het AGB door het departement Financiën van de 

Stad beheerd en strikt opgevolgd wordt. De boekhouding wordt daarenboven ook gecontroleerd door de commissaris-revisor. Er werden bij de opmaak van 

de jaarrekening 2017 geen materiële opmerkingen gemaakt. 



Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)  eenjarig meerjarenplan 2019 

Financiële Nota 56 

Risico’s met betrekking tot verleende borgstellingen, zekerheden en participaties 

Er zijn binnen het AGB geen borgstellingen of participaties van financiële aard. 

Risico’s met betrekking tot rendabiliteit 

De traditionele rendabiliteitsratio is geen evidente ratio voor de musea, aangezien zij per definitie een niet-winstgevend karakter hebben. De relatief grote 

subsidie- en dotatieafhankelijkheid houdt echter wel risico’s in, aangezien het AGB op dit vlak afhankelijk is van hogere overheden.  

Het nieuwe bestuursakkoord van de Stad Gent vanaf 2019 kan gevolgen hebben voor de ontvangsten. De musea proberen dit risico in te perken door actief 

op zoek te gaan nieuwe ontvangsten zoals projectsubsidies, giften, stichtingen, fondsen en sponsoring. Dergelijke projectsubsidies worden in functie van 

risicobeheersing enkel in het budget opgenomen eens ze formeel zijn toegezegd, zodat de corresponderende uitgaven pas dan kunnen gebeuren. 

Het verhogen van de eigen inkomsten en het inperken van de overheadkosten (o.a. via het benutten van schaalvoordelen) is een andere manier om dit 

risico te beperken.  

Aangezien een groot deel van de uitgaven van de musea de uitbetaling van lonen betreft, wordt er vanuit het zakelijk team op toegezien dat deze uitgaven 

afgedekt kunnen worden met middelen die structureel binnenkomen. We willen voor de verschillende musea evolueren naar een inzet van maximum 60% 

van de werkingsmiddelen uit Vlaanderen + de personeelsdotatie van de Stad Gent om de structurele personeelskost te dragen. 

De afgelopen jaren zijn de strategische buffers die in 2014 en 2015 opgebouwd zijn, grotendeels ingezet voor tal van projecten. Bij de opmaak van het 

meerjarenplan zullen we deze trend keren door de komende jaren terug reserves te gaan opbouwen. Dit wordt meegenomen in de opmaak van het 

meerjarenplan 2020 – 2025. 

Risico’s met betrekking tot de evolutie van de loonlasten en de pensioenlasten. 

Het AGB heeft geen statutaire medewerkers in dienst, en kent dus ook geen materieel pensioenrisico. Voor de eigen contractuele medewerkers volgt het 

AGB de tweede pensioenpijler zoals die ook in de RPR van de Stad Gent beschreven staat. 
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Overige organisatiegebonden risico’s 

Door het debat over de Groep Gent en de dienstverlening die daarvoor voorzien wordt, merken we een steeds verdergaande verenging van de interpretatie 

van de beheersovereenkomst omtrent ondersteunende dienstverlening. Ondanks de algemene vermelding dat de dienstverlening voorzien wordt, wordt 

ons steeds meer dienstverlening geweigerd. Dit heeft verschillende gevolgen: 

 Het budget van de musea wordt verzwaard met de kosten die nu worden doorgeschoven naar de musea, zonder compensatie hiervoor in de 

dotatie. Dit gaat ten koste van de strategische reserves. 

 Er wordt extra overhead gecreëerd in het zakelijk team, die stilaan niet meer opgevangen kan worden. Verschillende toepassingen van de Stad ter 

ondersteuning van de administratie zijn momenteel niet bruikbaar voor ons aangezien de systemen niet voorzien zijn op de werking van onze 

organisatie. De nodige aanpassingen aan de systemen worden momenteel niet opgenomen. Het betreft systemen zoals het nieuwe systeem voor 

personeels(behoefte)planning, het klachtenmanagementsysteem, ... Extra personeel aanwerven in het zakelijk team en/of zelf systemen opzetten of 

laten aanpassen is budgettair gezien niet mogelijk voor het AGB.  

 Aangezien de samenwerking omtrent informatieveiligheid vanuit de Stad Gent is stopgezet sinds de nieuwe wetgeving (GDPR), is onze werking 

momenteel niet langer conform deze wetgeving. Eind 2018 is door de stad een budget van 30.000 euro vrijgegeven om ontbrekende dienstverlening 

op te vangen. Dit budget wordt momenteel ingezet om ons te kunnen conformeren. Hoe het op langere termijn hiermee verder moet, zal 

meegenomen worden in de besprekingen over de nieuwe beheersovereenkomst. 

Bovendien vraagt het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur een grotere inspanning van een AGB op vlak van organisatiebeheersing, wat momenteel niet kan 

opgevangen worden binnen het zakelijk team. Dit goed uitgewerkt krijgen is belangrijk om de dynamiek van de museale werking te kunnen blijven 

ondersteunen. We bekijken momenteel met de stad Gent hoe we dit alles kunnen oplossen. De gemaakte afspraken zullen onderdeel vormen van de 

nieuwe beheersovereenkomst met de Stad Gent. 

  



Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)  eenjarig meerjarenplan 2019 

Financiële Nota 58 

Overige toelichtingen 

Het AGB Kunsten en Design is geen subsidiërende instantie en int geen belastingen. Het heeft geen wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting om 

rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van andere organisaties. 
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Identificatie 

Administratieve gegevens: 

Naam:    Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design 

Vestigingsadres:  Botermarkt 1, 9000 GENT 

Ondernemingsnummer: 0537.520.055 

Type onderneming:  Rechtspersoon 

Rechtsvorm:   Autonoom gemeentebedrijf 

NIS-code:   44021 (NIS-code stad Gent) 


