
 

Stichting Esplanada : onderzoek naar de haalbaarheid en
invulling van een beeldentuin in Eindhoven
Citation for published version (APA):
Schouten, H., & Zundert, van, M. (1993). Stichting Esplanada : onderzoek naar de haalbaarheid en invulling van
een beeldentuin in Eindhoven. (TU Eindhoven. Fac. TBDK, Bedrijfskundewinkel : ondernemersadviezen; Vol.
93.001). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1993

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/78e230b2-d4fb-4839-b5f7-280b632349da


STICHTING ESPLANADA 

Onderzoek naar de baalbaarbeid en invulling van een 

beeldentuin in Eindhoven 

Mei 1993 

Hans Schouten 

Manon van Zundert 

265979 

270592 



SAMENVATTIHG 

Dit onderzoek is uitgevoerd bij de stichting Esplanada. 
Esplanada heeft tot doel het bevorderen van de kunst en de 

presentatie daarvan en brengt dit in praktijk door 
beeldhouwers de mogelijkheid te geven te exposeren in een 

beeldentuin. De stichting heeft echter in het verleden 
financiele en personele problemen ondervonden. Om dit in de 
toekomst te voorkomen, heeft Esplanada opdracht gegeven een 

onderzoek te doen. De definitieve probleemstelling is als 
voIgt gedefinieerd: 
"Onderzoek hoe de beeldentuin geexploiteerd kan worden. Geef 

bovendien een voorstel v~~r de interne organisatie van de 

stichting en onderzoek welke taken en vergoeding de eigenaar 

van de tuin krijgt." 

Allereerst is de haalbaarheid van de beeldentuin onderzocht. 
uit een enquete bleek dat beeldhouwers uit Noord-Brabant zeer 

gelnteresseerd zijn in het initiatief. Zij zijn echter niet 
bereid een huurprijs per week te betalen. Een percentage van 
de verkoopprijs, indien verkocht tijdens de tentoonstelling, 

wordt weI terecht gevonden. 

Uit de telefonische enquetes kwam naar voren dat de afnemers 
geen aankoopintentie voor beelden uit de beeldentuin hebben. 

Vervolgens zijn de mogelijk te verkrijgen subsidies 
onderzocht. Hieruit bleek dat het verkrijgen van een subsidie 

zeer moeilijk is. Een eerste vereiste hiervoor is een goed 
organisatie- en projectplan. 

Ais laatste stap hebben we naar de interne organisatie van de 

stichting gekeken. Het is van groot be lang dat het bestuur van 

de stichting uit enthousiaste vrijwilligers bestaat l die er 

veel moeite in willen steken. Daarnaast moet de stichting een 
werknemer in dienst nemen voor het onderhoud van de tuin, het 

afhandelen van exposities, het administratieve werk, e.d .• Wij 

pleiten ervoor dat deze taak wordt toebedeeld aan de eigenaar 

van de beeldentuin, omdat hij naast de tuin woont en dus in 

ieder geval betrokken is bij aIle activiteiten aldaar. 



Onze conclusie luidt als voIgt: 

Een nieuw bestuur van de stichting moet een goed 

organisatieplan opstellen. Hiermee moeten ze naar de gemeente 

en de provincie gaan om subsidie te vragen. Indien subsidie 

verkregen wordt, kan het bestuur aan de slag. 

Indien geen subsidie verkregen wordt, menen wij dat de 

stichting ten dode is opgeschreven. 



INHOUDSOPGAVE 

Inleiding 

Hoofdstuk 1 

Sl.l 

§1.2 

Hoofdstuk 2 

S2.l 

§2.2 

Hoofdstuk 3 

§3.1 

§3.2 

§3.3 

Hoofdstuk 4 

S4.l 

S4.2 

De Werkwijze 

Aanpak 
Randvoorwaarden 

De Stichting Esplanada 
De historie van Esplanada 

De opzet 

De Haalbaarheid van de Beeldentuin 

De opzet 
De aanbodzijde 

De vraagzijde 

De Interne Organisatie 

Inleiding 
Subsidies 

S4.2.1 Landelijk 
§4.2.2 Provinciaal 
S4.2.3 Gemeente 

S4.3 

Hoofdstuk 5 

§5.1 

S5.2 

S5.3 

Personele bezetting en 

taakverdeling 

Toekomst van de Stichting 

Inleiding 
Stichting met subsidie 

Stichting zonder subsidie 

Conclusies en Aanbevelingen 

Bijlage I Enquete 
Bijlage II Respons op enquete 
Bijlage III Adressen van benaderde instellingen 
Bijlage IV Adressen van de stichtingen 
Bijlage V De banenpooler 
Bijlage VI Stichting "De Olifant" 

1 

3 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

8 

8 

9 

10 

11 

11 

14 

14 

15 

16 

1 

5 

15 

17 

18 

23 



INLEIDING 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Bedrijfskunde 

Winkel. De Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund 
adviesbureau met als doel op niet commerciele basis onderzoek 

te verrichten voor diegenen, die niet over de middelen 
beschikken om een commercieel adviesbureau in te schakelen. De 
opdrachtgever is de Heer T. Coenen, beeldhouwer van beroep. 
Hij is in het bezit van een grote tuin van 80 bij 30 meter, 

gelegen op de grens van Eindhoven en Son. vijf jaar geleden 

heeft hij een stichting opgericht met de naam Esplanada. Het 

doel van deze stichting is tweeledig: 
a. Het scheppen en in stand houden van voorwaarden waaronder 

kunst gepresenteerd kan worden. 

b. Via het werk van kunstenaars te functioneren als een 
ontmoetingsplaats voor kunstenaars onderling en voor 

kunstenaars en publiek. 

In praktijk organiseert Esplanada een keer per jaar een 
beeldententoonstelling met verschillende beeldhouwers in de 

tuin van de Hr. Coenen. 

Hierbij zijn de laatste tijd wat problemen gerezen. De Hr. 
Coenen steekt erg veel tijd in de tentoonstellingen en het 

onderhoud van de tuin. Hierstaat echter niets tegenover. 

Bovendien gaat het ten koste van zijn eigen beeldhouwwerk, dat 

nog altijd op de eerste plaats komt. In overleg met de Hr. 
Coenen zijn we tot de volgende probleemstelling gekomen: 

"Onderzoek hoe de beeldentuin geexploiteerd kan worden. Geef 

bovendien een voorstel voor de interne organisatie van de 

stichting en onderzoek welke taken en vergoeding de eigenaar 

van de tuin krijgt.tI 

Stichting Esplanada 
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Dit verslag bevat een beschrijving van het onderzoek. 

Hoofdstuk 1 geeft de werkwijze, hoofdstuk 2 geeft een 

uitweiding over Esplanada. In hoofdstuk 3 wordt de 

haalbaarheid van de beeldentuin onderzocht. Hoofdstuk 4 gaat 

over de interne organisatie van de stichting. Ten slotte wordt 

het verslag afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 

Stichting Esplanada 
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HOOFDSTUK 1 DE WERKWIJZE 

§1.1 Aanpak 

We hebben het onderzoek opgesplitst in twee delen. Allereerst 

hebben we de haalbaarheid van de beeldentuin bekeken. 
Vervolgens hebben we de interne organisatie van de stichting 

en de rol van de eigenaar bekeken. 

Als eerste hebben we de randvoorwaarden van het onderzoek 

bepaald. Via de statuten van de stichting hebben we de 
doelstelling van Esplanada onderzocht. Via interviews met de 

oprichter zijn we meer te weten gekomen over de geschiedenis 
van Esplanada. 

Daarna hebben we de haalbaarheid van de stichting onderzocht. 
Wij hebben een schriftelijke enqu~te gehouden onder 228 
beeldhouwers uit de provincie Noord-Brabant, om te onderzoeken 
in welke mate de kunstenaars bereid zijn om gebruik te maken 
van de beeldentuin. Vervolgens hebben we een onderzoek gedaan 

naar de mate waarin instellingen bereid zijn om de beeldentuin 
te bezoeken en daar beelden te kopen. Dit is gedaan via 
interviews en telefonische enqu~tes. 

Als laatste hebben we bestudeerd hoe de stichting opgezet moet 
worden. We hebben zowel gekeken naar de personele bezetting 
van de stichting als naar de mate waarin de stichting in 

aanmerking komt voor subsidies. 

Het geheel is afgerond met het schrijven van een rapport. 

Stichting Esplanada 
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§1.2 Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden bij dit onderzoek zijn de volgende: 

1. Esplanada moet een stichting blijven. 

2. Esplanada moet kleinschalig blijven. 

3. De eigenaar van de tuin moet voldoende tijd overhouden 

veer zijn beeldheuwen. 

4. Eigenaar moet een vergoeding krijgen voer de 

werkzaamheden van de stichting. 

5. De stichting organiseert 1 a 2 keer per jaar een 

expositie. 

6. Tentoonstellingen zijn ep beperkte tijden open voer het 

publiek. 

Stichting Esplanada 
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HOOFDSTUK 2 DE STICHTING ESPLARADA 

S2.1 De historie van Esplanada 

Esplanada is vijf jaar geleden opgericht. Een van de 

doelstellingen van de stichting is het bevorderen van de 

presentatie van kunst. Dit wordt in praktijk gebracht door het 
opzetten van beeldententoonstellingen in de beeldentuin. Tot 
nu toe waren er een a twee tentoonstellingen per jaar met hele 

grote beelden. Deze tentoonstellingen duurden gemiddeld zes 
weken en waren te bezichtigen na telefonische afspraak. 

Rondleidingen werden verzorgd door de Heer Coenen. Na de 
laatste tentoonstelling, "Torenhoog", zijn er wat financHHe 

en personele problemen ontstaan. Gezocht wordt nu naar een 
nieuwe invulling van de beeldentuin. 

S2.2 De Opzet 

De beeldentuin is een rechthoekige tuin van 80 bij 30 meter en 

is gelegen op de grens van Eindhoven en Son. Langs de zijkant 

staan jonge bomen. In het midden van de tuin bevindt zich een 

paviljoen. Het is de bedoeling dat er 1 a 2 keer per jaar een 
tentoonstelling wordt gehouden met ongeveer 20 beeldhouwers. 
Het gaat dan om kleine tot middelgrote beelden, die 
recentelijk gernaakt zijn. 

De tentoonstelling zal op gezette tijden geopend zijn voor het 

publiek. Verkoop van beelden kan direct plaats vinden. 

V~~r het tentoonstellen van de beelden zal een kleine 

vergoeding gevraagd worden. 

De vergoeding kan de vorm krijgen van een huurprijs per dag of 
een percentage van de verkoopprijs indien het beeld binnen een 
jaar na de tentoonstelling verkocht wordt. 

De inkomsten van de stichting moeten voortkomen uit subsidies 

en vergoeding voor het tentoonstellen van de beelden. 

Stichting Esplanada 
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HOOFDSTUK 3 DE HAALBAARHEID VAN DE BEELDENTUIN 

§3.1 De opzet 

De haalbaarheid van de stichting is van twee kanten bekeken. 
Allereerst is er een enquete gehouden onder de aanbodzijde van 

de stichting, oftewel de beeldhouwers uit Noord-Brabant. De 
enquete en de resultaten daarvan zullen in de volgende 

paragraaf behandeld worden. 

Vervolgens hebben we een onderzoek gedaan bij de eventuele 

vraagzijde van de stichting. vraagzijde hebben wij 
gedefinieerd als instellingen die kunst tentoonstellen en/of 
verkopen/verhuren. De resultaten hiervan worden besproken in 
paragraaf 3.3. 

§3.2 De aanbodzijde 

De enquete is opgestuurd aan 228 beeldhouwers uit Noord

Brabant. Dit zijn aIle beeldhouwerd die de laatste jaren 
subsidie hebben aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant. 

De respons was 115 reacties, dit is een percentage van 50,4%. 

Acht beeldhouwers willen niet dat hun naam doorgegeven wordt 

aan Esplanada. De overige 107 mensen zijn geYnteresseerd in de 

beeldentuin. Hun namen zijn doorgegeven aan Esplanada. 
Een voorbeeld van de enquete is bijgevoegd in de bijlagen 
(bijlage I). 

Opvallend is dat de beeldhouwers het niet redelijk vinden een 

huurprijs te betalen. Ze zijn weI bereid een percentage van de 

verkoopprijs te betalen. Dit percentage is echter zeer 

wisselend en afhankelijk van een groot aantal factoren r zoals 
transport, publiciteit en verzekering. Een samenvatting van de 

respons is te vinden in bijlage II. 

Stichting Esplanada 
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§3.3 De vraagzijde 

De onderzochte vraagzijde zijn de kunstuitleencentra, 

artotheken en musea in Noord Brabant. Informatie hiervan is 
verkregen via interviews en telefonische enquetes. De gestelde 

vragen luiden: 

1. Heeft U beelden in uw collectie? 
Zo ja, wat voor soort beelden? 

2. Hoe komt u aan die beelden? 

3. Bent U gelnteresseerd in een beeldentuin in Eindhoven? 
4. Bezoekt U de beeldentuin met aankoopintentie? 

In bijlage III staat vermeld welke instellingen benaderd zijn 

en wat hun individuele reacties waren. 

Een samenvatting van deze reacties voIgt hieronder. 
Bij kunstuitleencentra en artotheken kregen we standaard 

hetzelfde verhaal te horen. Deze instellingen bezitten slechts 
enkele beelden. De beelden zijn klein van stuk en meestal in 
brons uitgevoerd. Bovendien zijn de beelden bedoeld voor 

binnen. De kunstuitleen en artotheek komt aan zijn beelden 

door een maal per jaar een open inschrijving te houden. 
Vervolgens kiest een selectiecommissie beelden uit. Deze 

inschrijving is voldoende om in het aanbod te kunnen voorzien. 
Geen van de instellingen is in hoge mate gelnteresseerd in de 

beeldentuin, omdat die beelden voor buiten zijn. Bovendien 
hebben ze al voldoende aanbod. 

Als laatste hebben we nog het Kr5ller-Mliller Museum gebeld in 

Otterloo. Dit museum heeft een uitgebreide beeldentuin. Zij 

voorziet in haar behoefte aan beelden door aan kunstenaars een 

opdracht te geven. Deze beelden zijn blijvende werken in de 
beeldentuin. Ook zij hebben geen buitengewone interesse in de 

beeldentuin. Het museum heeft inmiddels voldoende beelden. 

Bovendien denkt zij dat transport van de beelden veel te duur 
is. 

Stichting Esplanada 
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HOOFDSTUK 4 DE INTERNE ORGANISATIE 

§4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de interne organisatie van de 
stichting Esplanada. In dit hoofdstuk behandelen we allereerst 

de mogelijke subsidies. Vervolgens zullen we de personele 
bezetting en de taakverdeling bekijken. We zullen een voorstel 

doen v~~r de interne organisatie. 

§4.2 Subsidies 

In deze paragraaf worden de mogelijkheden onderzocht die de 
stichting heeft om voor subsidie in aanmerking te komen. De 

subsidies zijn onder te verdelen in drie soorten: 
Landelijk. Dit geldt zowel voor een stichting opgericht 

door het rijk als voor particuliere stichtingen. 
Provinciaal. 
Gemeentelijk. 

In het onderstaande zijn de stichtingen aangegeven waar 
Esplanada kans heeft om subsidie te krijgen (voor adressen van 
deze stichtingen, zie bijlage IV). Om hiervoor in aanmerking 

te komen zal men echter eerst een projectplan op moeten 

stellen. In het onderstaande overzicht wordt per soort 

subsidie de mogelijkheden beschreven die Esplanada heeft voor 

het verkrijgen van zowel structurele subsidies als subsidies 
om een expositie te organiseren. 

Stichting Esplanada 
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54.2.1 Landelijk 

1. Stimuleringsfonds Beeldende Kunsten Mondriaan Stichting. 
Dit fonds geeft uitvoering aan de regelingen voor 

incidentele subsidiering. Het neemt een aantal regelingen 

over die nu nog door het ministerie van WVC worden 

uitgevoerd. Er zijn mogelijkheden bij de stichting om een 

subsidie voor een manifestatie te krijgen. Het 

belangrijkste criterium voor het toekennen van geld is 
het kwalitatieve niveau van het werk van de kunstenaar. 

De mogelijkheden voor Esplanada zijn echter zeer beperkt, 

omdat zij alleen aan brabantse kunstenaars de 
mogelijkheid biedt om te exposeren. 

2. Projecten Kunstzinnige Vorming en Amateuristische 
Kunstbeoefening. 

Dit is een regeling die erop gericht is om ontwikkelingen 

en vernieuwingen op het gebied van kunstzinnige vorming 

en amateuristische kunstbeoefening in kwalitatief opzicht 

te stimuleren. De belangrijkste criteria zijn dat er een 

meer dan gemiddeld kwaliteitsniveau is en dat het project 

een voorbeeldfunctie vervult. 

3. Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten. 

Deze stichting heeft tot doel om gemeentelijke 

activiteiten op het gebied van cultuur en wetenschap te 

bevorderen. Een belangrijke voorwaarde is dat de 

activiteit die gesponsord wordt van gemeentelijke 

oorsprong is of door de gemeente financieel of 

bestuurlijk ondersteund wordt. De stichting Esplanada 

moet, om hiervoor in aanmerking te komen, eerst een 

regeling met de gemeente Eindhoven treffen. 

Stichting Esplanada 
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4. Stichting VSB Fonds. 
De stichting heeft tot doel om op eigen wijze een 

bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestaan. Men 

gaat meestal meerjarige contracten aan voor kunst en 

cultuurprojecten die een lokaal en divers karakter 

hebben. 

§4.2.2 Provinciaal 

V~~r de provincie Noord-Brabant zijn er 2 mogelijkheden om 

subsidie aan te vragen. 

1. Anjerfonds Noord-Brabant. 

Het Anjerfonds verleent subsidies ten behoeve van 
activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud 

voor de provincie Noord-Brabant. Er zijn geen subsidies 

mogelijk voor exploitatiekosten en salariskosten. 

2. Beeldende Kunst, Fotografie, Letteren, Cultuur en 
Geschiedenisbeoefening en Brabants Cultuureigen Projecten 
en Manifestaties. 

Het doel van deze organisatie is het ondersteunen en 

mogelijk maken van projecten en manifestaties op het 

gebied van beeldende kunst, fotografie, letteren, 

cultuur- en geschiedenisbeoefening en Brabants 

cultuurgoed te ondersteunen. De belangrijkste criteria 

voor het toekennen van subsidie zijn de kwaliteit van het 

project en de spreiding over de provincie en de 

verschillende publieksgroepen. 

Stichting Esplanada 
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S4.2.3 Gemeente 

Binnen de gemeente Eindhoven zijn er de volgende 
subsidiemogelijkheden. 

1. Structurele subsidies. 
De mogelijkheid om hiervoor in aanmerking te komen zijn 

klein. De gemeente Eindhoven steunt nu een aantal 

projecten, zoals De Fabriek, de grafische werkplaats in 

De Fabriek en de Appoloplaats. Er is geen ruimte over 

voor nieuwe structurele subsidies. 

2. Cultuurfonds. 

Dit fonds is bestemd voor incidentele activiteiten en/of 

activiteiten met een avontuurlijk experimenteel karakter 

in artistiek opzicht. Het fonds wordt gebruikt voor 

professionele kunstuitingen. Als Esplanada met een goed 

projectplan komt, heeft men een kans. 

3. Regeling tot het verlenen van subsidies uit het fonds 

voor cultureel-recreatieve activiteiten. 

Het fonds is bestemd voor activiteiten of evenementen 

waarvoor geen beroep kan worden gedaan op andere 

gemeentelijke fonds en of subsidies. Het fonds heeft een 
aanvullend karakter. 

S4.3 Personele bezetting en taakverdeling 

De stichting heeft allereerst een bestuur nodig. Het 

functioneert het best, als het uit drie personen bestaat, het 

dagelijks bestuur. Dit houdt in dat er een voorzitter, een 
penningmeester en een secretaris is. Het bestuur moet uit 
vrijwilligers bestaan. 

Stichting Esplanada 
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De taken voor het bestuur zullen zijn: 
het aanvragen van subsidies 

het regelen van overige financiele zaken 

het aanstellen van personeel 

het Public Relations beleid voor de exposities 

Daarnaast is er nog een beheerder voor de tuin nodig en iemand 
die de bezoekers van de exposities ontvangt en eventueel 

rondleidt. Dit kan de eigenaar van de tuin worden. 

Het lijkt dan redelijk om de eigenaar part time in dienst te 

nemen van de stichting Esplanada. De vergoeding kan in overleg 

met het bestuur bepaald worden. 

Een andere mogelijkheid is het in dienst nemen van een 

banenpooler. De banenpool is een mogelijkheid voor langdurig 

werklozen, geboden door het Projektbureau. Dit bureau is een 

samenwerkingsverband van negen gemeenten in de regio Eindhoven 

voor arbeidsinpassing van langdurig werklozen. De banenpooler 

is in dienst van het Projektbureau en wordt uitgeleend aan een 
werkgever. 

De functie van de banenpooler moet voldoen aan de volgende 
eisen: 

Er moet voldoende zinvol en bevredigend werk zijn. 

Het werk moet maatschappelijk relevant zijn. 

Op de werkplek moet voldoende begeleiding zijn. 

Er mag geen bestaande arbeidsplaats verdrongen worden. 

V~~r de stichting bedragen de kosten van een banenpooler 

f 3700,- per jaar. 

De banenpooler kan in dienst worden genomen voor het onderhoud 
van de tuin en/of voor het administratieve werk. 
Nadere informatie over de banenpool kan gevonden worden in de 
folder in bijlage V. 

Stichting Esplanada 
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Naast het bestuur moet er niet gewerkt worden met 

vrijwilligers, omdat je nooit zekerheid hebt wanneer die op 
komen dagen. Vrijwilligers werden ook ten sterkste afgeraden 

door stichting "De Olifant" uit Nijmegen. Informatie over de 

organisatie en financiering van "De Olifant" kan gevonden 

worden in de samenvatting van een interview met de beheerder. 

De samenvatting staat in bijlage VI. 

Stichting Esplanada 
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HOOFDSTUK 5 TOEKOMST VAN DE STICHTING 

§5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt twee alternatieven. Allereerst 

bekijken we de stichting, indien een subsidie verkregen wordt. 

Vervolgens behandelen we het alternatief, waarbij Esplanada 

geen subsidie krijgt. 

§5.2 Stichting met subsidie 

De inkomsten van de stichtingen bestaan uit twee bronnen: 

subsidies 

inkomsten van de beelden 

Als eerste moet Esplanada zowel bij het rijk, de provincie als 

bij de gemeente subsidie aanvragen. De eerste voorwaarde voor 

het verkrijgen van een subsidie is een goed organisatie- en 

projectplan. Dit is echter geen garantie voor het werkelijk 

verkrijgen van de subsidies. 

De interne organisatie moet geregeld worden zoals beschreven 

in hoofdstuk 4. V~~r de werknemer blijven dan twee 

alternatieven over: de eigenaar van de tuin of de banenpooler. 

Wij denken dat het voor Esplanada beter is om de eigenaar part 

time in dienst te nemen. De eigenaar is nauw betrokken bij de 

beeldentuin en heeft een grote interesse. Bovendien woont hij 

bij de tuin en is hij dus sowieso betrokken. De eigenaar moet 

echter weI beseffen dat hij veel tijd kwijt is aan de tuin, 

het administratieve werk en de exposities. Dit zal ook een 

zware belasting leggen op zijn familie. Bovendien komt 

hierdoor zijn eigen werk in de verdrukking. 

Stichting Esplanada 
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Wij denken echter dat dit niet te voorkomen is, omdat de tuin 

aan zijn huis grenst. De eigenaar van de tuin moet hier een 

weloverwogen beslissing over nemen. 
Vervolgens moet er gedacht worden over de tentoonstellingen. 

Transportkosten van beelden kunnen hoog oplopen. Indien de 

kunstenaar dit zelf moet betalen, is het niet redelijk meer om 

een huurprijs per dag te vragen. Een percentage van de 

verkoopprijs, indien het beeld verkocht wordt tijdens of naar 
aanleiding van de tentoonstelling, is weI aanvaardbaar. uit de 

enquete bleek een percentage van 25 a 30% acceptabel. 

§5.3 Stichting zander subsidie 

Indien de stichting geen subsidies krijgt, denken wij dat de 

stichting ten dode is opgeschreven. De enige andere bron van 

inkomsten is de opbrengst van de beelden. Dit aIleen kan nooit 

voldoende zijn om op te wegen tegen de kosten van Esplanada, 

tenzij de stichting enorme bedragen vraagt aan de beeldhouwers 

voor het tentoonstellen van de beelden. Dit is echter niet in 

overeenstemming met de randvoorwaarden van het onderzoek. Een 

van de randvoorwaarden stelt immers dat de stichting 

kleinschalig moet blijven en dat het aan kunstenaars de kans 

biedt om op een goedkope manier hun werk aan het publiek te 
tonen. 

Om deze redenen den ken wij dat, als er geen subsidie verkregen 

wordt, de stichting opgeheven moet worden. 

Stichting Esplanada 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat de stichting 

Esplanada nieuw Ieven moet worden ingeblazen. De enquete 

toonde aan dat er voldoende beeldhouwers in Noord-Brabant 

bereid zijn hun werk te exposeren in de beeldentuin. Zij 
willen hiervoor echter geen huurprijs betalen. Een percentage 
van de verkoopprijs in geval van verkoop vindt men weI 

redeIijk. Dit percentage Iigt rond de 25%. Hierdoor zijn de 

inkomsten van de stichting erg onzeker. 

Bij de vraagzijde bleek dat de instellingen niet 

gelnteresseerd zijn in de beeldentuin. Door het grote aantal 

beeldhouwers in de regio, werkt men altijd met openbare 
inschrijvingen. 

De inkomsten zijn dus zodanig onzeker, dat het verkrijgen van 
subsidie een vereiste is voor het voortbestaan van Esplanada. 

Om hiervoor in aanmerking te komen, is een organisatie- en 

projectplan noodzakelijk. 

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen. AIIereerst moet er 

een bestuur gevormd worden, bestaande uit vrijwilligers. Het 
bestuur moet zich eerst richten op de mogelijkheden am 
subsidie te krijgen. Op basis van deze mogelijkheid moet zij 

de levensvatbaarheid van Esplanada inschatten. Vervolgens moet 

een duideIijke taakverdeling op papier komen te staan. Er moet 

iemand aangesteld worden die zorg draagt voor het onderhouden 

van de tuin en het administratieve werk. Hiervoor moet men 

geen vrijwilligers nemen, maar een banenpooler of de eigenaar 
van de tuin. Voordat deze persoon in dienst kan worden 

genomen, moet het bestuur weI zekerheid hebben over de 
inkomsten. 

De toekomst van Esplanada is erg onzeker. Een eerste vereiste 

am te overleven is het vinden van een gemotiveerd bestuur, dat 

bereid is er voldoende tijd en enthousiasme in te steken. 

Stichting Esplanada 
16 



Bijlage I 

ENQUETE 

Deze enquete wordt gehouden in het kader van een onderzoek naar de haalbaarheid 

van een expositietuin voor beelden. De enquete wordt verstuurd naar alle 

beeldhouwers in Noord -Brabant. De opdracht wordt uitgevoerd door twee studenten 

van de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bedrijfskunde. De opdrachtgever 

is de stichting Esplanada. Deze stichting is in het bezit van een grote luin, die te 

gebruiken is als expositietuin. 

Wij verzoeken U vriendelijk onderstaande vragen in te vullen. Het invullen van de 

enquete kost ongeveer 5 minuten. Graag zouden we de enquete voor 30 april 

ontvangen. Het opsturen kan gebeuren via de antwoordenveloppe. Een postzegel is 

niet nodig. 

AIle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. 

VRAAG 1 

Wat voor beelden maakt U? 

materiaal: 

grootte: 

overige opmerkingen: 

-----------~---.------------------------------------~- _ ..... _----------------------------_. 
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VRAAG 2 

Waar exposeert U? 

VRAAG 3 

De beeldentuin is een rechthoekige tuin van 80 bij 30 meter en is gelegen op de 

grens van Eindhoven en Son. Langs de zijkant staan jonge bomen. In het midden van 

de tuin bevindt zich een paviljoen. Het is de bedoeling dat er 1 a 2 keer per jaar een 

tentoonstelling wordt gehouden met ongeveer 20 beeldhouwers. Het gaat dan om 

kleine tot middelgrote beelden, die recentelij k gemaakt zijn. 

De tentoonstelling zal op gezette tijden geopend zijn voor het publiek. Verkoop van 

beelden kan direct plaats vinden. 

Heeft U interesse om Uw beelden te exposeren in een beeldentuin? 

JA NEE 

Zo ja, waarom? 

Zo nee, waarom niet? 
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VRAAG 4 

Voor het tentoonstellen van de beelden zal een kleine vergoeding gevraagd worden. 

Vindt U het redelijk als U voor het exposeren van Uw be elden in de tuin een 

vergoeding moet betalen? 

JA NEE 

Zo nee, waarom niet? 

------------------------------------- ------~---------------------------------------~-----

Zo ja: 

De vergoeding kan de vorm krijgen van een huurprijs per dag of een percentage van 

de verkoopprijs indien het beeld gedurende de tentoonstelling verkocht wordt. 

Waar gaat Uw voorkeur naar nit en wat vindt U een redelijke vergoeding? 
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VRAAG 5 

Mogen we U w naam doorgeven aan de stichting Esplanada als geinteresseerde voor 

de expositietuin? 

JA NEE 

Zo ja, vul hieronder alstublieft Uw naam en adres in: 

N AAM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AD RES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WOONPLAATS 

Stuur het ingevulde formulier alstublieft zo spoedig mogelijk terug. 

Vriendelijk bedankt voor Uw medewerking. 

Indien U vragen heeft, kunt U te allen tijde contact opnemen met: 

Hans Schouten 

Moreelselaan 64 

5643 RP Eindhoven 

tel: 040 - 12 53 64 
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BiJlage II 

RESPONS OP DE ENQUETE 

Hieronder vindt U de beeldhouwers die geinteresseerd zijn in de stichting Esplanada. 
In de kolom 'percentage' staan een aantal vraagtekens. Dit wit zeggen dat men 
bereid is een percentage te betalen, maar dat de hoogte van dat percentage niet 
genoemd is. Onder opmerkingen staat de extra informatie die de betreffende 
beeldhouwer gegeven heeft. 

Naam 

Det Bazelmans 
Oeienbos 8 
5511 LE Knegsel 

Jessica Beekman 
Landsteinerstraat 5 
5017 KK Tilburg 

F.J. Beerens 
Hennequinstraat 6 
5212 NK '8 Hertogenbosch 

Berrie van Beers 
Gestelsestraat 59 
5615 LA Eindhoven 

Mieke Beijer 
Brakenstraat 14 
5741 SR Beek en Donk 

Thea Tolner van Belkuo 
De Genestetlaan 11 
5615 EG Eindhoven 

Marielle van den Bergh 
Musschenbroekstraat 69 
Eindhoven 

Peter van den Berk 
Hofstad 10 
5491 VE OHand 

hoogte (cm) 

150 - 200 

varierend 

varierend 

4 - 700 

30 - 150 

250 

tot 250 

50 - 250 

percentage opmerking 

? 

30 

33 

20 

25 

niet 

30 

? 
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H.J .M. Biesterbos 
Morel 43 
5401 LA Uden 

Herman van den Boom 
Villapark 33 
Geldrop 

Gerry Bouw 
St. Gerarduslaan 10 
5644 NP Eindhoven 

Rob Brandt 
Raadhuisstraat 52 
4844 AE Terheijden 

Ellen Brouwers 
Kapl. Huijberslaan 30 
5061 BC Oisterwijk 

Helmie Brugman 
Burg. Kolfschotenstraat 1 

5616 DD Eindhoven 

Joke Brugman 
Spoustraat 19 
5684 AA Best 

M.J. Christensen 
Tongelresestraat 63 
5613 DB Eindhoven 

I.R.l.M. Claesen 
Hogeschoollaan 55 
5037 BE Tilburg 

varierend 

50 - 200 

10 - 180 

100 - 450 

varierend 

50 

85 - 350 

varierend 

10 - 200 

Hans Claesen varierend 
Hoefstraat 210 
5014 NP Tilburg 

Theo Coenen 30 - 1000 
Esp 4A 
Eindhoven 

? 

? 

? 

15 

15 

? 

30 

? 

? 

? 

huur 

6 

transport, pu bliciteit, 
e.d. voor rekening van 
de organisatie 

paviljoen 

maakt beelden in 
opdracht 

paviljoen 

Werkt in opdracht 

Goede verzekering 
vereist 



Joep Coppens 
Molenhuisweg 4 
5756 PB Vlierden 

Frans Daels 
Guldenvliesstraat 4 
5211 AM Den Bosch 

Ruud Dijkers 
Jan de Wittstraat 65 
6512 EH Nijmegen 

Mark Dijkstra 
Wenckenbachstraat 21 
5621 HA Eindhoven 

Mario Dijsselbloem 
Boschveldweg 465 
5211 VK Den Bosch 

Josje van Doorn 
Dr. Ahausstraat 236 
5042 EL Tilburg 

Wim Doreweijers 
Meidoornstraat 7 
5651 CK Eindhoven 

Lanke van Dun 
Variksestraat 6A 
AR 6624 Heerewaarden 

H. van Eerd 
Boterwijksestraat 10 
5688 HX Oirschot 

Henk Emmelkamp 
Mayweg 63 
5211 AD's Hertogenbosch 

Gerard Engels 
Tulpenlaan 10 
B 2470 Retic, Belgic 

10 - 130 

100 - 300 

varierend 

varierend 

varierend 

60 - 300 

50 -1000 

varierend 

2 - 400 

40 - 180 

6 - 600 

25 

? 

? 

? 

30 

30 

25 

? 

? 

25 

? 

7 

voorwaarden: 
transport + 
verzekering betaald 
door Esplanada 

interesse hangt 
af van kwaliteit 
van mede-exposanten 

wandobject 

Percentage verkoop afh. 
van bekendheid 
organisatie 



C.M. v.d. Eynde 
Elsenstraat 15 
5402 LR Uden 

Dick Fluitsma 
Ginneken weg 10 
4818 JE Breda 

Maria van Gestel 
Galjoenhof 146 
5017 LH Tilburg 

Arnoud Geux 
Bodehof 16 
5038 DR Tilburg 

Elleke van Gorsel 
Thomaslaan 18 
5631 GL Eindhoven 

Cees Gunsing 
Van Berckelstraat 7B 
5211 PG Den Bosch 

Paul Haentjes 
Stationsplein 12 
5281 GH Boxtel 

Joop Holthuis 
B. Serrarisstraat 1 
5591 EE Heeze 

Jan van Hoof 
Tijmveld 43 
5467 KH Veghel 

Anne Huddleston 
Antoon v.d. Venstraat 28 
Son 

Ans Jager 
Kerkstraat 1 
5397 EH Lith 

70 - 180 

150 - 250 

varierend 

varierend 

klein 

60 - 100 

150 - 200 

40 - 200 

varierend 

varierend 

25 - 150 

8 

30 

huur 

50 

25 

20 

? 

? 

25 

10 

30 

25 

Transport voor 
rekening van 
Esplanada 

paviljoen 
huur f 250,-/maand 

percentage 
evt. f 25, - Imaand 

paviljoen + 
percentage niet meer 
dan f 1000,-

paviljoen 

heeft zeer veel interesse 
in Esplanada 
Zie enquete. 

percentage afhankelijk 
van transport, reclame 
en verzekering 

vindt dat hij een 
vergoeding moet 
krijgen 



Dorothe J ehoel 
Vughterstraat 209 

5211 GC Den Bosch 

Michelle van Kemenade 
Achter de Boogaard 1 

5211 DG Den Bosch 

Frans Kerkhoff 
Engwijkpad 8 
5397 BG Lith 

Kees Ketelaars 
De Hoefkens 1 
5066 BX Moergestel 

Hanneke Klinkum 
Akkerstraat 153 
5025 MH Tilburg 

10 - 900 

40 - 160 

20 - 350 

50 - 200 

15 - 100 

Geert Koevoets 500 
Tongerlose Hoefstraat 24 
5046 NH Tilburg 

Gerard Konings 
Roggeveenstraat 7 
4812 EP Breda 

E.C. Kooiman 
Heeseind 21 

5392 PD Nuland 

100 - 600 

varierend 

Maarten Koreman 3 - 300 
pia Stichting de Leuvenaar 
Achterom 4 
4811 LT Breda 

Tjikkie Kreugen 
Mastboslaan 8 
5582 KM Waalre 

Michel Kuipers 
Hastelseweg 6 
5616 HL Eindhoven 

40 - 200 

20 - 450 

20 

20 

niet 

20 

30 

30 

geen idee 

niet 

? 

? 

? 
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Vergoeding f 100, per 
maand, overige kosten 
voor Esplanada 

beeldhouwer betaalt 
transportkosten 

paviljoen 

wit stageld hebben 



Marijan Las 
Kasteeldreef 118 
5046 CV Tilburg 

varierend 

J. Lelyveld varierend 
Gestelseweg 254 
5216 VG 's Hertogenbosch 

Wim Lemmers 
Hoefstraat 241 
5014 NL Tilburg 

Hennie Lenders 
Rivierstraat 14 
5615 KB Eindhoven 

Ine van Lith 
Ie Donk 157 
5233 HL Den Bosch 

Margriet Luyten 
Van Heurnstraat 76 
5211 ZP Den Bosch 

John Maters 
St. Jacobshof 21 
5211 LK Den Bosch 

Hans Meeuwsen 
Haagdijk 43 
4811 TP Breda 

Jack Mensink 
Diepenstraat 52 
5025 MS Tilburg 

Henk Mooij 
Torenstraat 76 
5151 JM Drunen 

Karel Mommers 
De V riesstraat 3 
5612 KG Eindhoven 

100 - 150 

varierend 

80 - 150 

150 

varierend 

40 - 260 

varierend 

100 - 300 

varierend 

25 

? 

? 

? 

15 

? 

20 

30 

? 

? 

? 

10 

percentage afh. 
van rest van 
voorwaarden 

Indien transport voor 
rekening van 
beeldhouwer komt 

wandobject + 
percentage afh. van 
condities 

beelden voor 
speciale gelegen -
heden 



Gerrie Moll 
Tuinbouwlaan 60 
4817 LD Breda 

R.A. Moonen 
Broekhovenseweg 289 
5022 CD Tilburg 

Ton Maria Nijhof 
Ridderstraat 43 
5342 AK Oss 

Sef Peeters 
St. Maartenstraat 19 
4813 GD Breda 

Will Pluijm 
Copernicuslaan 79 

5223 EB Den Bosch 

Dick van den Poel 
Dravicklaan 6 
5672 BX Nuenen 

Carola Popma 
Textielstraat 8 
5046 SC Tilburg 

Minke Posthuma 
Drietrompetterstraat 7 

200 - 450 

20 - 600 

200 

varierend 

2 - 225 

varierend 

100 - 400 

varierend 

5256 BE Heusden aan de Maas 

Bert Pulles 
Buitenweg 11 
5683 PM Best 

Roel Qoqo 
Scheldestraat 26 
4812 VK Breda 

100 - 150 

varierend 

Harry van Rensuvu 15 - 120 
Van Norenborghstraat 116 
5212 NG Den Bosch 

11 

? 

40 

30 

? 

30 

? 

perc. of 
f 250,
huur 

25 

? 

vaag 

20 

wil vergoeding hebben 
voor zijn werk 

paviljoen 

binnenbeelden + 
transport en publiciteit 
voor rekening van 
Esplanada 



C.J. Rijken 
Kastanjelaan 175 
5151 ZP Drunen 

Kathinka Roovers 
Frederik Hendriklaan 6 
5212 BE D~n Bosch 

H. van Rooy 
Lucas Gasselstraat 7 A 
Eindhoven 

100 - 200 

70 - 240 

10 - 500 

N. de Rooy varierend 
Willem van Kesselstraat 34 
Breda 
per aug 1993: 
Kloosterlaan 168 
4811 EE Breda 

Geoff Salmon 
Daalderhof 24 
5551 TV Valkenswaard 

Marianne van Schaijk 
De Brt!aktelaan 7 
5263 GB Vught 

R.G.H.J. Schuller 
Ploegstraat 1A 
4835 AE Breda 

Adriaan Seelen 
Verre Weiden 12 
5122 HA Rijen 

Natasja de Senerpont 
Tuinstraat 86 
5038 DD Tilburg 

Trienette Stevens 
U trechtsestraat 6 
5038 EL Tilburg 

Mijrua Stolk 
Agaatstraat 33C 
4817 HH Breda 

200 

40 - 600 

30 - 100 

middel 

100 - 400 

varierend 

varierend 

? 

? 

30 

25 

? 

30 

? 

? 

? 

40 

? 

12 

percentage volgens. 
schi j ventarie f 

perc. afh. van aantal .. 
deelnemers, publiciteit 
e.d. 

percentage afh. van 
voorwaarden 



Yvonne Struys 30 - 250 40 Perc. redelij k indien 
Vioolstraat 15 Esplanada zorgt voor 
5402 AT Uden publicaties en 

verzekering 

Kas Stuart 60 - 350 20 percentage hangt af 
Zuidzijdehaven 7 van professionaliteit 
4611 HA Bergen op Zoom van organisatie 

Anne-marie yd. Tbillart varierend 30 paviljoen 
Jan van Delftstraat 20 
5246 VJ Hintham 

Hnub Thorissen varierend 40 
Reitselaan 78 
5076 CE Haaren 

A. Timmermans 30 - 280 30 
Caspar Houbenstraat 1 
5018 BN Tilburg 

P.H. van der Tocht 70 - 1500 ? 
Vogelhoekscheweg 1 
5364 NW Escharen 

Jan Tuerlings varierend niet 
Scbreierstorenstraat 96 
5037 AP Tilburg 

Leo van Vegcbel varierend ? 
Heme1rijken 77 
5612 LB Eindhoven 

Ron van de Yen varierend 25 
Luchthavenlaan 44 
5042 TE Tilburg 

Kees Verbeek varierend ? 
Palingstraat 31 
5615 PL Eindhoven 

Ans Verdijk varierend 30 
Oeffeltseweg 21 
5835 BB Beugen 
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Marianne Vereijken 
St. Catharinastraat 24 
5611 JC Eindhoven 

J.C. Vergouwen 
Langstraat 80 
5038 SG Tilbnrg 

Adri Verhoeven 
Kloosterstraat 10 
5331 WB Kerkdriel 

San Vermaas 
Schreierstorenstraat 24 
5037 AN Tilburg 

Anton Versteegde 
Millsebaan 42 
5402 LW Uden 

Sjef Voets 
Transvaalstraat 30 
5021 TJ Tilburg 

B. Vogels 
Redemptoristenpad 60 
5211 XD 's Hertogenbosch 

G.J.J. V oshaar 
Gh. van Calcarplein 2 
5212 RN Den Boscb 

B.H.W.M. Westland 
Veemarktstraat 44 
5038 CV Tilburg 

Jan Wils 
Wilgeboorderweg 5 
5641 BR Eindhoven 

Sylvia van de Wouw 
Papenhulst 26 
5211 LC Den Bosch 

varierend 

40 - 300 

varierend 

30 - 200 

300 - 10.000 

tot 300 

12 - 200 

varierend 

100 - 200 

varierend 

varierend 

? 

? 

20 

10 

niet 

? 

? 

niet 

50 

25 

30 

14 

paviljoen 

verkoopinspanning 
bepaalt vergoeding 

beeldhouwer moet 
betaald worden 

provisie vragen op 
verkoopprijs of beeld
houwer stageld bieden 

vergoeding hangt af van 
geboden service 

paviljoen 



Bijlage III 

ADRESSEN VAN BENADERDE INSTELLINGEN 

1. Artotheek Breda 
Boschstraat 22A 
4811 GH Breda 
tel: 076 - 147676 

Reactie: De artotheek heeft weI beelden in hun bezit, echter niet voor buiten. 
De beelden worden verkregen via inschrijf1ijsten, waarop beeldhouwers zich 
kunnen aanmelden. De selectiecommissie kiest welke beeiden in de collectie 
worden opgenomen. De artotheek Breda vindt de beeldentuin een leuk 
initiatief, maar heeft geen aankoopintenties. 

2. Kunstuitleen Het Kruithuis 
Citadellaan 7 
5211 XA Den Bosch 
tel: 073 - 122188 

Reactie: Het Kruithuis heeft ongeveer 15 kleine, bronzen beelden in het bezit. 
Een keer per jaar wordt er een selectieronde gehouden op dezelfde wijze als is 
beschreven onder punt 1. De kunstuitleen heeft interesse in de beeldentuin, 
maar heeft geen aankoopintentie, omdat ze voldoende in beeiden kan voorzien 
via de inschrij flijsten. 

3. Kunstuitleen De Krabbedans 
Stratumseind 32 
5611 ET Eindhoven 
tel: 040 - 446534 

Reactie: De Krabbedans heeft beelden in de collectie. Twee keer per jaar 
wordt een selectieronde gehouden. Afgelopen keer reageerden ongeveer 600 
kunstenaars hierop. Ze hebben dus voldoende aanmeldingen. Om deze reden 
heeft de Krabbedans geen aankoopintentie bij de beeldentuin. Ze vinden het 
bestaan van eeu beeldentuin in Eindhoven weI zeer positief. 
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4. Kunstuitleen Tilburg 
NS-plein 16 
5014 DA Tilburg 
tel: 013 - 355051 

Reactie: De kunstuitIeen Tilburg heeft veel beelden in de collectie in allerlei 
maten en vormen. Opname in de collectie gebeurt wederom via inschrij flijsten 
en een selectiecommissie. Ze wilden geen informatie verschaffen over een 
aankoopintentie. 

5. De Nobelaer 
Anna van Berghemlaan 2 
4872 XE Etten - Leur 
tel: 01608 - 34350 

Reactie: De Nobelaer heeft aIleen kleine, bronzen beeldjes in hun bezit 
bestemd voor binnen. Ze denken dan ook dat de beeldentuin buiten hun 
doelgroep valt. 

6. Kroller-Muller Museum 
Mevr. Brouwer 
OtterIoo 
tel: 08382 - 1241 
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Bijlage IV 

ADRESSEN VAN DE STICHTINGEN 

1. Stimuleringsfonds Beeldende Kunsten Mondriaan stichting 
Concertgebouwplein 29 
1071 LM Amsterdam 
tel: 020-6620506 

2. Projecten Kunstzinnige Vorming en Amateuristische Kunstbeoefening. 
Ministerie van WVC afdeling KV / AK 
Postbus 3009 
2280 MI Rijswijk 

3. Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten. 
Koninginnegracht 2 

Postbus 30305 
2500 GH Den Haag 
tel: 070-3483520 

4. Stichting VSB Fonds 
Maliebaan 14 
Postbus 16 
3500 AA Utrecht 
tel: 030-301333 

5. Stichting Pro Musis. 
Postbus 15391 
1001 MJ Amsterdam 

6. Beeldende Kunst, Fotografie, Letteren Cultuur en Geschiedenisbeoefening en 
Brabants Cultuureigen Projecten en Manifeslaties. 
p.a. College van Gedeputeerde Staten van Noord -Brabant 
Postbus 90151 
5200 M C Den Bosch 

7. Anjerfonds N oord -Brabant. 
Brabantlaan 1 

Postbus 90151 
5200 MC Den Bosch 
tel: 073-812214 
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8anenpool 
Een betaalbare oplossing voor onbetaalbaar werk 

NENPOOLER In de regio Eindhoven zijn ruim 15.000 mensen werkloos. Een groot 

deel daarvan slaogt er niet of nauweliiks in om aan de slag te ko

men. Aan de andere kant blijft er in onze samenleving veel nuttig en 

belangrijk werk liggen, omdat er anvaldoende geld voor beschik

baor is. 

Om beide problemen tegelijkertijd aan te pokken is er nu de bo

nenpool. De bonenpool biedt longdurig werkzoekenden dotgene 

waar ze naar zoeken: een vaste baon die bij ze past. Voor u bete

kent de banenpool een betaolbore oplossing voor - tot nu toe -

onbetoolboor werk. 

De banenpool wordt uitgevoerd door het Projektburo, het 

werkingsverband van de negen gemeenten in de re ... ,,· JO ....... .. 

voor arbeidsinpassing van langdurig werkzoekenden., 

Om waf voor werk gaat het? In de bonenpootQClalr·ht~M>1l1 

schoppelijk zinvol werk, dot tot nu toe niet (betoold) Qec.taan 

In officiele termen: additioneel werk in de kotleldieve sector, dus 

extra toegevoegde banen bij de overheid en bij gesubsidieerde 

instellingen. 

De funkties moeten oon de volgende eisen voldoen: 

- er moet voldoende zinvol en bevredigend werk zi' 

de fe plootsen werkzoekende 

- het werk moet mootschoppelijk relevant .. 

- op de werkplek moet voldoende begel 

- er mag geen bestaande orbeidsplaols 

hierno). 

Om u een idee te geven von mogelijke bonenvcl~en hieronder een 

aontol voorbeelden: 

huismeesters, concierges, zaalwachters en porkwachters 

- ossistenten bij thuishulp, ziekenverzarging, kinderopvang 

- medewerkers voor het onderhoud von plantsoenen, parken e.d. 

- administrotieve medewerkers bij verenigingen, buurthuizen. 

Er zijn uiteraard veel meer funkfies denkbaar. 
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PROJEKT B U RO 

Verdringing van bestaande arbeidsplaatsen Uiteraard dient 

de banenpaol niet ten koste te goon van de bestaande werkgele

genheid. Met andere woorden: het mag niet zo zijn dot een additio

nele arbeidskracht het werk van een reguliere kracht overneemt. 

Daarom zal steeds worden nagegaon of er sproke is van konkur

rentievervalsing of verdringing von bestaande arbeid. 

Dot gebeurt in de eerste plaats binnen uw eigen orgonisatie: in de 

ondernemingsraad of medezeggenschapskommissie. Door kan 

men goed beoordelen of de nieuwe funktie ten koste goat van be

staande banen. De goedkeuring van de OR of MC geldt dan oak 

een vereiste. 

·'v'aast wordt de funktie getoetst door de T oetsingskommissie 

. e~~()()1. Deze kommissie - die bestaat uit vertegenwoordigers 

vc:itn ~~rltgeversorganisaties, vakbonden en gemeenten - beoor

deeltQf er sprake is van verdringing. Men beoordeelt dus of de 

nieuwe funktie direkt of indirekt ten koste goat van bestaande 

banen elders. 

Indien er in uw organisatie geen OR of MC is, beoordeelt de Toet

singskommissie ook de eventuele interne verdringing. 



Hoe komt u aan 'kandidaten? De bonenpool is bedoeld voor 

longdurig werkzoekenden mel weinig konsen op de orbeidsmorkt. 

Het goal om mensen die 01 lolloze keren vergeefs hebben gesollici

teerd. Dot mensen niet oon de slog komen ligt meestol niet oon hen

zelf, moor veelol oon de vroag op de orbeidsmarkt. 

In de banenpool wordt daorom de werking von de orbeidsmorkt 

omgedraaid: er wordt een geschikte boon gezocht voor de werk

zoekende in ploots von een geschikte kondidoot voor een 

vokoture. 

Deze werkwijze kon tot gevolg hebben dot er niet direkt een kondi

doot beschikboor is voor de odditionele boon die u oonbiedt. 

Moor door stoat tegenover dot u in ieder gevol op een gemotiveer

de kondidoat kunt rekenen. Het Projektburo brengt u namelijk 

aileen in kontakt met een kondidoot die te kennen heeft gegeven 

erg graag zo/n boon te willen. 

Het kon ook zijn dot u zelf 01 een kandidaat voor de additionele 

baonheeft. Neem hierover d"J»ifl iedtll::gevol kontakt op met het 
Projektburo. ., . ."~ 



Wie zorgt voor de begeleiding'! Voor personen die longdurig 

werkloos zijn geweest, is het opnieuw goon werken een hele om

schokeling. De ervoring leert dot een goede begeleiding doorom 

van essentieel belong is. Het spreekt vonzelf dot u, ols inlener, het 

beste de nodige instruktie en begeleiding op de werkplek kunt ver

zorgen. Eventuele verdere begeleiding van de werknemer zol door 

het Projektburo worden verzorgd. De konsulent zol hierover met u 

en de werknemer ofspraken moken. 

Ais voor werknemers uit etnische groepen specifieke begeleiding 

nodig bliikt, zijn hiervoor vonuit de eigen kulturele ochtergrond 

konsulenten beschikboar. 

Wat kost het'! Een additioneleorber 

f 3.700,- per joor. Deze inleenvergo:eding 

loriskosten. 

U moet wei rekening houden met enkeleb. 'em::Je~kosten. Addi 

tionele arbeid moet biivoorbeeld oltiid'~d~r (e~a~ng worden 

uitgevoerd. En verder kunnen er kosten vethondetij:zijn aon de 

werkplek, werkkleding, gereedschap en dergeliike.iOken meer. 

Administrotieve kosten brengt de odditionele krocht evenwel niet 

met zich mee. Hii of zii komt nomelijk officieel in dienst van de 

"Stichting Projektburo voor Werkervoring en Bonenpool regio 

Eindhoven" en wordt vervolgens oon u uitgeleend. 



A a n III (' I din gAls u een additionele arbeidsplaats wilt aanmelden 

voor de banenpool, kunt u kontakt opnemen met onderstaand 

adres. Uiteraard kunt u hier ook voor nadere informatie terecht. 
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PROJEKTBURO 

Stichting Projektburo voor Werkervaring en Bonenpool regio Eindhoven. 
Hooghuisstroat 31o, Postbus 2285 5600 CG Eindhoven 

Hel Proiektburo bevindt zich legenover de Kijkshop. 

REGIO EI"DHO\E' 

SAM EN 
\IERKENDV(JoR 

WERK 



Bijlage VI 

STICHTING nDE OLIFANT", 6 APRIL 1993 

Gesproken met de parttime beheerder van de stichting, zelf beeldhouwer van beroep. 

VRAAG 1 
Wat houdt de stichting precies in? 

De stichting is opgericht in 1970, vanaf 1979 heeft "De Olifant een officiele ruimte in 
Nijmegen. De stichting geeft kunstenaars de mogelijkheid om tegen een geringe 
vergoeding gebruik te maken van de werkplek, gereedschappen en technische kennis. 
De stichting is in het bezit van een lijstenmakerij, een grafische drukkerij, een 
bronsgieterij en een zeefdrukkerij. Kunstenaars betalen een huurprijs voor de 
werkplek en de gereedschappen. De materialen moeten door de kunstenaars betaald 
worden, de stichting kan weI materiaal leveren. 
In 1992 waren er ongeveer 250 verschillende kunstenaars, die regelmatig gebruik 
maakten van de faciliteiten van "De Olifant". 

VRAAG 2 
Houdt de stichting ook exposities? 

Nee, in principe niet. Men kan slecht beperkt gebruik maken van de etalage van de 
werkplek om te exposeren. Dat is het enige dat ze aan exposities doen. 

VRAAG 3 

Hoe is de interne organisatie van de stichting geregeld? 

De stichting wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Dit bestaat uit vij f personen. 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door drie vrijwilligers. Bovendien hebben twee 
kunstenaars zitting in het bestuur, een uit de grafische sectie en een uit 
de sectie beeldhouwen. Dan is er nog plaats voor twee buitenstaanders. Deze plaatsen 
zijn op dit moment open, omdat er in het dagelijks bestuur twee buitenstaanders 
zitten. Met buitenstaanders wordt bedoeld: Mensen die zelf geen gebruik maken van 
de faciliteiten van de stichting. 

Het personeel van de stichting bestaat uit drie personen. Er zijn twee part time 
beheerders, een voor de grafische sectie, de ander voor de sectie beeldhouwen. Zij 
zorgen dat het gebouw en het gereedschap in een goede staat verkeert. Bovendien 
leveren ze technische kennis aan de kunstenaars. 
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Een derde personeelslid IS een banenpooler, die het administratieve werk voor zijn 
rekening neemt. 
De stichting werkt absoluut niet met vrijwilligers, omdat je daar niet genoeg 
zekerheid aan hebt. 

VRAAG 4 

Hoe zijn de financien van de stichting geregeld? 

De stichting heeft twee verschillende inkomstbronnen: 
kunstenaars, ong. 40% 
subsidies, ong. 60%. 
De subsidie komt in zijn geheel van de gemeente. 
De stichting heeft geen "vrienden van" en ook geen banden met het bedrijfsleven. "De 
OUfant" heeft deze twee groepen namelijk niets te bieden en op deze wijze gaat het 
prima. 
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