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Heden in het kort 
 
• Heden wil met hedendaagse kunst mensen inspireren en verrijken. Al sinds 1972 zetten we ons 

dagelijks in om drempels weg te nemen en toegang te bieden tot de kunst van nu. 
• We ontvangen onze relaties in onze kunstuitleen / galerie aan de Haagse Denneweg, in onze 

presentatieruimtes aan de Doornstraat in Scheveningen en op diverse pop up locaties in het land.  
• We werkten in 2016 samen met de Koninklijke Academi van Beeldende Kunsten (KABK), de 

Centrale Bibliotheek Den Haag, SPACES, Stichting Het Atrium Stadhuis, De Bijenkorf, De 
Haagse Kunstkring, WTC The Hague Art Gallery en Young Collectors Circle. 

• We bereiken ons publiek met vier kerntaken: het verhuren en verkopen van kunstwerken, het 
organiseren van tentoonstellingen, het aanbieden van kunsteducatie en het organiseren van 
evenementen. 

• Hierbij bedienen we 528 particuliere klanten en 68 zakelijke klanten die samen 1.274 kunstwerken 
huren. 

• We verkochten het afgelopen jaar 153 kunstwerken voor ruim € 150.000, hiervan verkochten we 
61 kunstwerken via de galerie en 92 kunstwerken uit de kunstuitleencollectie. 

• We verworven 36 nieuwe kunstwerken voor onze collectie, werk van o.a. Anne Forest, Janine van 
Oene en Jan Hoek. 

• We adviseren particulieren en bedrijven, waaronder KPMG, bij de opbouw van een kunstcollectie. 
• We bieden een innovatieve kunsteducatieprogramma’s onder de namen Heden Verzamelen, 

Zomergasten en Get Smart. 
• We namen deel aan een alliantie van zes kunstinstellingen voor de ontwikkeling van een 

doorlopende leerlijn kunsteducatie op Haagse basisscholen in overleg met Cultuurschakel. 
• De Heden Facebook pagina heeft 7.005 likes, 1.243 mensen volgen ons op Twitter, 996 op 

Instagram en we versturen een nieuwsbrief naar 3.153 abonnees. 
• Heden heeft een interactieve website waarop de collectie online toegankelijk is, artikelen via de 

webwinkel direct worden verkocht en onze Google vindbaarheid wordt continu geoptimaliseerd. 
• We organiseerden afgelopen jaar 12 tentoonstellingen en inhoudelijke 8 evenementen. 
• We organiseerden in 2016 tentoonstellingen en projecten met onder meer de kunstenaars Theo 

Jansen, Anne Forest, Ingrid Mol, Jonas Raps en Micha Patiniott. 
• Er is een mooi assortiment design producten in onze winkel en web shop. 
• Heden presenteerde zich op de kunstbeurzen Rotterdam Contemporary Art Fair, Art the Hague en 

This Art Fair in Amsterdam. 
• In 2016 was de omzet aan eigen inkomsten € 417.000, dit is 70% van de exploitatie. 
• We ontvingen van de gemeente Den Haag in 2016 een structurele subsidie van € 166.000 voor 

publieksactiviteiten. 
• Heden is een stichting met een Raad van Toezicht en volgt de richtlijnen van Cultural 

Governance. 
• We hebben een team van 7 vaste medewerkers en een oproepkracht (5,85 fte). 
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1. INLEIDING 
 
Heden heeft een missie:  
 
Kunst inspireert en verrijkt mensen. Wij nemen drempels weg om mensen toegang te bieden tot de 
kunst van nu. Inspiratie is persoonlijk, daarom is onze benadering dat ook. Wij bieden ons publiek een 
comfortabele en persoonlijke reis aan van naar kunst kijken, het ervaren, erover leren, het huren en het 
kopen. 
 
Bij Heden kan iedereen kunst beleven, en bovendien op verschillende plekken; in onze 
expositieruimtes aan de Denneweg in het centrum van Den Haag en aan de Doornstraat in 
Scheveningen, maar ook thuis, op kantoor, in de klas op school of online. Dit maakt ons uniek en 
laagdrempelig. Heden kan dit voor een groot gedeelte zelf financieren door eigen inkomsten uit de 
markt. Voor het gedeelte dat de markt niet opbrengt, zoeken we partners zoals de gemeente Den Haag. 
Het gaat hierbij met name om tentoonstellingen en educatieve projecten. 
 
Toegang bieden, dat staat centraal. Dat doen we niet alleen voor het publiek dat naar ons toe komt, 
maar we gaan ook naar hen toe. We brengen de kunst actief onder de aandacht bij een breed publiek 
door onze collectie elders in pop ups te laten zien. We maken bijvoorbeeld thematische 
tentoonstellingen in het Atrium van het Haagse stadhuis en in de Openbare Bibliotheek en we staan op 
kunstbeurzen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. We richten ons op de bestaande vraag uit de 
markt, maar proberen ook een nieuwe vraag te creëren. Dit doen we door een optimale presentatie, 
heldere informatie en een intensief educatief programma voor jong en oud. 
 
Met presentatie, informatie en educatie bereiken we onze missie. In onze gehele bedrijfsvoering en in 
onze marketing staat toegankelijkheid centraal. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in onze heldere huisstijl 
en hoe we communiceren in duidelijke taal via onze website, nieuwsbrieven, Facebook, Twitter en 
Instagram. Ons sterkste marketing instrument zijn onze bevlogen medewerkers. Bij Heden werken 
mensen met passie voor hedendaagse kunst, zij dragen dit dagelijks uit. 
 
We onderscheiden ons door drie schijnbare tegenstellingen te overbruggen: 

• We bieden hoogwaardige kunst op een laagdrempelige manier. 
• We ambiëren een landelijke uitstraling om juist regionaal meer te kunnen bieden. 
• We zijn een culturele onderneming met oog voor omzet en het maatschappelijke belang van 

kunst. 
 

Het gaat primair om ons publiek. Zij krijgen toegang tot de kunst door:  
• kunstwerken uit onze kunstuitleencollectie te huren en/of te kopen, 
• onze tentoonstellingen te bezoeken in de galerie, 
• onze educatieworkshops, lezingen en cursussen te volgen, 
• onze evenementen mee te maken en pop ups te bezoeken. 

 
Dit zijn de hoofdactiviteiten van Heden. Deze activiteiten worden los van elkaar ook door andere 
kunstinstellingen aangeboden, maar als gecombineerd aanbod is het uniek in Nederland en 
waarschijnlijk ook daarbuiten. Het is van groot belang dat de activiteiten elkaar versterken. Zowel 
artistiek inhoudelijk als commercieel moet het geheel groter zijn dan de som der delen. Commerciële 
activiteiten staan in dienst van inhoudelijke en educatieve activiteiten, maar deze laatste kunnen niet 
zonder de eerste. 
 
In de volgende hoofdstukken bespreken we onze activiteiten, samenwerkingspartners, onze organisatie 
en de financiën en geven we een analyse van ons publieksbereik en onze communicatie. Daarna volgt 
een uitgebreide beschrijving van onze tentoonstellingen en activiteiten en een overzicht van de 
samenstelling van ons team, de directie en de Raad van Toezicht. 
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2. KUNSTUITLEEN: VERHUUR EN VERKOOP VAN KUNSTWERKEN 
 
Heden onderscheidt zich door een kunstcollectie voor verhuur en verkoop aan te bieden die zich kan 
meten met de beste bedrijfscollecties in Nederland. We verwerven hiervoor kunst die actueel is, breed 
in techniek en van materiaal is, van kunstenaars met een eigen signatuur en in grote diversiteit, met 
extra aandacht voor Haags talent. Originaliteit, vakmanschap en authenticiteit zijn sleutelwoorden. De 
collectie kenmerkt zich door een mix van stijlen en genres, van stillevens tot abstracte werken, om een 
zo groot mogelijk publiek te bedienen. De visie van Heden komt terug in het aankoopbeleid: 
hedendaagse kunst van hoge kwaliteit, voor een breed publiek.   
 
Medewerkers van Heden bezoeken een groot aantal tentoonstellingen om zo op de hoogte te blijven 
van de actuele stand van zaken en tendensen binnen de hedendaagse kunst. We bezoeken frequent 
galeries, kunstbeurzen, presentatie-instellingen, musea en veilingen die kunstwerken uit de primaire 
markt aanbieden. In 2016 is er nieuw werk voor de kunstuitleencollectie aangekocht van o.a. Jan 
Hoek, Janine van Oene, Jouni Toni en Micha Patiniott.  
 
In onze presentatieruimtes aan de Denneweg en aan de Doornstraat in Den Haag is de collectie 
zichtbaar voor ons publiek. De beschikbare collectie is ook online te zien, de kunstwerken zijn direct 
te reserveren. Op de website heeft de collectie een prominente plek. Het aantal zoekfuncties is 
uitgebreid en er is aanvullende informatie over de kunstenaars toegevoegd. 
 
De zakelijke markt 
 
De omzet uit verhuur van kunstwerken uit met name de zakelijke markt is in 2016 met 12% gedaald. 
Een aantal grote klanten uit de publieke sector hebben in 2016 het contract met Heden opgezegd. 
Bezuinigingen en verhuizingen naar transparante kantoren met veel glazen wanden zijn redenen voor 
het wegvallen van grote klanten. De dienstverlening van Heden wordt veelal geroemd, maar 
desondanks blijft de omzet onder druk staan. 
 
Eind 2016 zijn er wel positieve signalen, voormalige klanten zoals Het Centraal Planbureau en Nuffic 
vragen weer offertes aan en het is ons gelukt het contract met onze grootste klant KPMG met twee jaar 
te verlengen. Door betere omstandigheden in de markt en door inspanningen op relatiebeheer hebben 
we er sinds eind 2016 weer nieuwe mooie klanten bij zoals NPI in Amsterdam en Spaces in 
Amsterdam en Rotterdam.   
 
Heden blijft de trends van flexibel werken en de transparante architectuur van kantoren volgen en 
probeert hierop in te spelen door producten aan te bieden waarmee bedrijven de inspiratie die kunst 
kan bieden toch in huis kunnen halen. Via bijvoorbeeld workshops, artwalks en culturele 
personeelsuitjes blijft Heden maatwerk aanbieden om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.  
 
De acquisitie van nieuwe klanten in de zakelijke markt is een continu proces in onze bedrijfsvoering. 
Mede dankzij een bijdrage uit het Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap van de Gemeente 
Den Haag heeft Heden kunnen investeren in de commerciële kracht van haar team. Twee 
accountmanagers hebben bij Nexor, Leaders in Sales een sales training gevolgd. Hiermee kregen zij 
instrumenten aangereikt om betere verkoopresultaten te halen. 
 
Art Handling 
 
Naast verhuur van collecties en in company workshops is ook Art Handling een activiteit waarmee 
Heden een substantiële omzet genereert in de zakelijke markt. Het contract met de European Patent 
Office is begin 2016 met drie jaar verlengd en zorgt voor een groot deel van deze omzet. Ook het 
aantal gedeclareerde uren Art handling voor KPMG is in 2016 gestegen. De Bibliotheek Den Haag 
blijft regelmatig van de Art Handling diensten van Heden gebruik maken.    
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Heden Kunst in bedrijven

Arthandling bij EPO Twan Janssen bij Spaces Rotterdam

Martijn Schuppers bij de Nationale Ombudsman

Sirgrid Calon bij KPMG

Bob Eikelboom bij KPMG EindhovenJacco Olivier bij Spaces Zuidas

Jeanine van Oene bij ROC Mondriaan Marius Lut bij Onderwijsraad



 
 
 
 
 
De particuliere markt 
 
De particuliere klant veranderde de afgelopen jaren van huurder in koper. Onze klanten willen de 
kunstwerken uit onze collectie graag zelf in bezit krijgen in plaats van het langdurig te huren. Steeds 
vaker financieren zij een kunstwerk op basis van de kooptegoed regeling. Dit vertaalt zich direct in de 
omzetcijfers. Waar de omzet uit verhuur van kunstwerken daalde, steeg de omzet uit verkoop vanuit te 
collectie van € 88.000 in 2015 naar € 113.000 in 2016. Dit waren 92 kunstwerken ten opzichte van 61 
kunstwerken in 2015.  
 
De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten, minder verhuur wordt gecompenseerd door 
meer verkoop. De uitdaging is om de klanten die een werk hebben gekocht aan ons te blijven binden. 
Dit doen we door het maken van thematische tentoonstellingen uit onze collectie (zie hoofdstuk 3) en 
het organiseren van inhoudelijke evenementen (zie hoofdstuk 5). 
 
 
3. GALERIE: TENTOONSTELLINGEN 
 
Het tentoonstellingsprogramma van Heden kent uit twee invalshoeken; solo tentoonstellingen van 
talentvolle kunstenaars en thematische tentoonstellingen vanuit de collectie.  
 
In 2016 presenteerde Heden met trots jong Haags talent (Jonas Raps, winnaar Heden Startprijs 2015), 
bewezen Haags talent (Ingrid Mol, keramiste met de eervolle opdracht het Juliana monument te 
ontwerpen) en Haags talent van wereldklasse (Theo Jansen zijn Strandbeesten reizen over de hele 
wereld). Ook was het nieuwste werk van gerenommeerde kunstenaars als Anne Forest en Micha 
Patiniott te zien. Vanuit onze rijke collectie hebben we aandacht besteed aan het menselijk lichaam 
(Body Parts), portretten en het begrip Vanitas.  
 
Heden wil belangrijk zijn voor het kunstaanbod in de stad Den Haag. Deze regionale functie is 
essentieel voor ons en dit kunnen we juist versterken met een landelijke bereik. Ons programma van 
tentoonstellingen en evenementen speelt hierin een grote rol, hiermee halen we de publiciteit, 
versterken we ons merk en bieden we de stad een meerwaarde.  
 
Door langduriger met een kunstenaar te werken kunnen we meer rendement uit de samenwerking 
halen. Een publiek creëren voor het werk van een kunstenaar waar we in geloven vraagt om een lange 
adem. Met het toepassen van een galeriemodel kunnen we meer voor onze kunstenaars betekenen door 
meer werk te verkopen, edities te maken, publicaties uit te geven en hen te representeren op 
kunstbeurzen. Dit leidt tot een coherente programmering dat het publiek herkent en uiteindelijk tot een 
hogere omzet uit verkopen namens de kunstenaars.  
 
Onze kunstuitleen / galerie is een paar honderd meter verwijderd van één van de beste kunstacademies 
van Nederland, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). De onderlinge 
samenwerking tussen Heden en de KABK wordt steeds intensiever. Het meest in het oog springend 
hierbij is de jaarlijkse Heden Startprijs. De prijs bestaat uit aankoop van werk voor de Heden collectie, 
een tentoonstelling bij ons, een jaar lang zakelijke begeleiding en een presentatie op een kunstbeurs. 
De kunstenaar Suzie van Staaveren maakt uniek, interactief driedimensionaal werk en won hiermee 
met overtuiging in 2016 onze startprijs. 
 
Niet iedereen weet onze tentoonstellingen aan de Denneweg makkelijk te vinden. Een galerie heeft 
toch nog altijd een bepaalde drempel. Ons doel is deze drempels te slechten. Dit doen we bijvoorbeeld 
door tentoonstellingen elders te organiseren. Wij noemen dit pop ups. Er is een vaste samenwerking 
met de Centrale Bibliotheek van Den Haag. Hier is altijd een thematische selectie van onze collectie te 
zien waaruit leden van de bibliotheek een kunstwerk naar keuze drie maanden gratis kunnen huren. 
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Een grote presentatie van Heden in het Atrium van het stadhuis van Den Haag is een jaarlijks 
terugkerend evenement. De tekeningen van Theo Jansen en zijn meer dan manshoge Strandbeest 
trokken afgelopen jaar veel bekijks in dit letterlijke centrum van de stad. 
 
In hoofdstuk 7 staan alle tentoonstellingen, evenementen en edities uitgebreid beschreven. 
 
 
4. HET EDUCATIEVE PROGRAMMA 
 
Educatie en informatie zijn naast een heldere presentatie onze instrumenten om kunst toegankelijk 
maken. Dit deden we in 2016 met een aanbod voor zowel kinderen op scholen en buitenschoolse 
opvang als voor volwassenen.  
 
Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. 
Leren kijken naar kunst is ook leren reflecteren, dit is een belangrijke vaardigheid om later goed te 
functioneren in de maatschappij. Kunsteducatie biedt kinderen een verrijking van hun blik op de 
wereld om hen heen, en maakt de kans groter dat zij op latere leeftijd openstaan voor en deelnemen 
aan kunst en cultuur.  
 
Het educatieprogramma van Heden onderscheidt zich door de professionaliteit van de begeleidende 
kunstenaars. Heden zoekt verdieping door met kleine groepen kinderen te werken. De kinderen krijgen 
door tijd en aandacht de gelegenheid om zich echt te verdiepen in een onderwerp.  
 
  
Educatieve activiteiten voor kinderen op scholen en buitenschoolse opvang 
 
In 2016 werden de programma’s Newtons Werkkamer door Ellen Houtman en Grenzeloos door René 
Jansen aangeboden. Newtons Werkkamer is een workshop waarin de mogelijkheden van verschillende 
technieken in de fotografie verkend worden. De lessenreeks Grenzeloos gaat over identiteit met 
thema’s als vooroordelen en categoriseren. Thema’s die in de huidige tijd zeer actueel zijn.  
 
Buiten het reguliere aanbod heeft de kunstenaar René Klarenbeek de lessenreeks Drawing and 
painting like Rembrandt verzorgd voor leerlingen van de International School of The Hague.  
 
Er namen 44 leerlingen uit het voortgezet onderwijs deel aan het educatieve programma van Heden. 
 
Tijdens de zomer- en herfstvakantie bood Heden de stopmotion workshop Portret Pret aan. Dit 
programma richtte zicht met name op kinderen van de buitenschoolse opvang. De portretten uit de 
collectietentoonstelling waren hierbij het uitgangspunt. Stopmotion is een eenvoudige filmtechniek 
gebaseerd op foto’s die kort achter elkaar worden weergegeven waardoor een filmpje ontstaat. De 
kinderen werkten in groepjes, de filmpjes werden op Youtube gezet zodat iedereen, ook de ouders 
en/of begeleiders, het resultaat kon bewonderen. Deze workshop werd ook tijdens het festival De 
Betovering aangeboden. Alles werd deskundig en enthousiast begeleid door kunstenaar Inger 
Koerselman. In totaal namen er 131 kinderen deel aan de workshop Portret Pret. 
 
 
Educatieve activiteiten in 2016 voor volwassenen  
 
Eind 2016 heeft Heden in overleg met de Gemeente Den Haag besloten haar educatieve aanbod 
primair te richten op volwassenen. Eén van de redenen hiervoor was het ontstane overaanbod van 
educatie die de vraag vanuit de scholen overtrof. Er zijn collega instellingen waarvan educatie aan 
kinderen tot hun corebusiness behoort. Zij kunnen heel goed aan de vraag vanuit de scholen voldoen.  
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Heden Educatie

De les kunstbeschouwing tijdens Heden Verzamelen
Heden Verzamelen op bezoek bij Art the Hague

De workshop Grenzeloos bij Dalton Voorburg Masterclass bij Heden

Heden Verdiept op bezoek bij het Mauritshuis 



 
 
 
 
Het educatieve aanbod van Heden zal zich vanaf 2017 richten op volwassenen. We maken onze 
projecten ondersteunend aan onze verhuur collectie en zorgen ervoor dat men zich meer kan verdiepen 
in bepaalde thema’s binnen de hedendaagse kunst. Hiervoor worden drie verschillende programma’s 
verder ontwikkeld:  
 

• Heden Verzamelen, een uitgebreide cursus over de kunstmarkt en het kopen van kunst, 
• Heden Verdiept, een middag waarin we dieper ingaan op een thema binnen de kunst, 
• Heden Op Stap, een excursie naar een tentoonstelling elders die aansluit bij ons programma. 

 
De cursus Heden Verzamelen werd in het najaar van 2016 wederom georganiseerd. Deelnemers 
leerden de kunstmarkt kennen, raakten vertrouwd met de bijzondere ins en outs hiervan. We startten 
met een inhoudelijke avond kunstbeschouwing en kunstwaardering door kunsthistoricus Ingrid van 
Santen. Verder bezochten we een aantal ateliers van Haagse kunstenaars, het veilinghuis Christie’s, de 
Rijksakademie in Amsterdam en werden we verwelkomd door één van de grootste verzamelaars van 
Nederland. Heden Verzamelen is al jarenlang en zo ook dit jaar een geliefd en succesvol educatief 
project van Heden. 
 
In beknopte vorm vertelde Jacko Brinkman (directeur Heden) over dit onderwerp als programma 
onderdeel van de korte college cyclus Kunst kopen in samenwerking met de Cultuurmeesters. Als 
expert schoof hij aan bij The Young Collectors Circle tijdens een avond over de waarde kunst. Zowel 
Cultuurmeesters als The Young Collectors Circle richten zich op jonge kunstliefhebbers tussen de 25 
en 40 jaar, een doelgroep die ook bij Heden meer dan welkom is. 
 
 
5. EVENEMENTEN en POP UPS 
 
Heden wil haar publiek ontmoeten en enthousiasmeren voor hedendaagse kunst is. Hedendaagse kunst 
is niet altijd eenvoudig en direct te begrijpen en meestal stijgt de waardering ervoor evenredig met het 
begrip erover. Door in een prettige informele setting over de kunst te vertellen, de kunst te laten 
beleven en informatie er over te geven binnen weet Heden een kunstliefhebbend publiek te creëren en 
vast te houden. Dit is het doel van onze evenementen.  
 
In een artist talk met kunsthistoricus Miranda Timmers vertelde kunstenaar Wouter van Riessen over 
zijn tentoonstelling bij Heden. Zijn serie met bloemstillevens is gebaseerd op de beroemde 
zonnebloemen van Vincent van Gogh. Het plaatsen van hedendaagse werken in deze specifieke 
kunsthistorische context gaf het enthousiaste publiek een verfrissende nieuwe kijk op het, bijna 
cartooneske, werk van Wouter van Riessen.      
 
Voor de leden van de Vereniging bedrijfscollecties Nederland (VBCN) organiseerde Heden een 
preview van de tentoonstelling van Micha Patiniott en een ‘Meet and Greet’ met de kunstenaar. 
Ondanks het grote aantal gasten en de beperkte tijd wist Patiniott zijn werk voor de deelnemers goed 
te duiden en werd er onderwijl genoten van een voortreffelijke lunch.    

Tijdens de Museumnacht Den Haag werkte de kunstenaar Jan Hoek samen met Anne Forest aan een 
project met de aantrekkelijke titel: Jan Hoek ♥ Anne Forest & they ♥ You! Fotoportretten van 
bezoekers werden samengesmolten met de iconische schilderijen van Anne Forest en op internet 
gevonden beeldmateriaal tot een ‘echte’  Jan Hoek. De vaak hilarische beelden zorgden voor veel 
commotie tijdens dit druk bezochte evenement.  

In samenwerking met dertig andere kunstuitlenen door het hele land vond in november de Nationale 
Kunstruildag plaats als landelijke reclamecampagne voor het lenen van kunst. 
 
Heden ontmoet veel kunstliefhebbers op de verschillende kunstbeurzen. Onze presentaties daar dragen 
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veel bij aan het behalen van onze missie. Nergens anders komen zoveel liefhebbers in een korte tijd bij 
elkaar als op een beurs.  
Op Rotterdam Contemporary Art Fair toonde Heden als primeur tekeningen van kunstenaar Theo 
Jansen en de fossielen van zijn ‘overleden’ Strandbeesten. Jansen ontwierp exclusief voor Heden een 
3-D strandbeest in een oplage van 20. Ook werd werk van Ingrid Mol, Micha Patiniott, Hinke 
Schreuders, Teun Hocks en Anne Forest gepresenteerd. 
 
Nieuw werk van Anne Forest, Micha Patiniott, Suzie van Staaveren en Jonas Raps was te zien in de 
Heden stand op Art The Hague, dé Haagse beurs voor hedendaagse kunst. 
 
Voor de eerste keer nam Heden deel aan This Art Fair in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Hier 
presenteerde we de winnaars van de Heden Startprijs Jonas Raps en Suzie van Staaveren en nieuw 
werk van Anne Forest.  
 
Heden werkte in 2016 ook samen met WTC The Hague Art Gallery. In de expositie Bekroond werd 
een podium geboden aan acht kunstenaars die in 2015 genomineerd waren of winnaar waren geweest 
van een relevante kunstprijs. Als winnaar van de Heden Start Prijs 2015 was Jonas Raps daar te zien.  
 
In het Atrium van het stadhuis in Den Haag bereiken de pop ups van Heden een heel groot en breed 
publiek. Dit jaar waren de unieke tekeningen van Theo Jansen te zien en vond er onder veel spektakel 
en persattentie een heuse Strandbeest processie plaats van onze galerie naar het Atrium onder leiding 
van de meester Theo Jansen zelf.  
 
Ook in openbare plekken was de collectie van Heden te bewonderen. Al vele jaren werkt Heden 
samen met de Centrale Bibliotheek aan het Spui en met bibliotheek Segbroek. Dit jaar waren een 
fraaie selectie monochromen te zien en werden voor de tweede presentatie tekeningen uit de collectie 
en geëxposeerd. 
 
 
6. ORGANISATIE, STRATEGIE EN FINANCIËN 
 
De ontwikkeling van de omzet van Heden is voor een belangrijk deel afhankelijk van de verhuur van 
kunstcollecties aan bedrijven. Ondanks dat er dit jaar sprake was van economisch herstel in Nederland, 
staat de omzet van Heden in het business-to-business segment nog altijd onder druk. De kunstsector 
heeft het zwaar te verduren gehad en bij economisch herstel profiteert zij zeker niet als eerste.  
 
De omzet uit verhuur aan bedrijven en particulieren daalde in 2016 met 12% ten opzichte van 2015. 
Deze afname is grotendeels gecompenseerd door andere publieksinkomsten. De omzet uit verkoop van 
kunstwerken steeg met 26%, de omzet van artikelen uit de (online)winkel met 54%, uit Art handling 
met 33%. De gestegen omzet uit verkoop van kunstwerken laat zien dat de nieuwe visie en strategie 
goed werken in het verkoop segment. Er is meer focus op het galeriemodel bij tentoonstellingen en het 
kooptegoed instrument wordt in de particuliere markt steeds vaker toegepast. In het galeriemodel 
wordt een lange termijn plan met een kunstenaar gemaakt waardoor een groep van geïnteresseerde 
klanten opgebouwd kan worden. Met het instrument kooptegoed bouwen onze klanten een tegoed op 
waarmee ze na 25 maanden een kunstwerk kunnen aankopen. 
 
De totale omzet uit publieksinkomsten is met 3% gestegen t.o.v. 2015 en de totale baten (inclusief 
subsidies en bijdragen) 4%. Zowel de beheerlasten als de activiteitenlasten zijn met 2% gedaald in 
2016. Hierdoor is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering weliswaar nog negatief (een verlies van  
€ 35.539) maar wel met 54% verbeterd t.o.v. vorig jaar. 
 
 
Nu de economische crisis in Nederland voorbij is, de nieuwe visie bij Heden is geïmplementeerd en de 
organisatie kleiner en efficiënter is geworden, is het doel om in 2017 een positief resultaat uit gewone 
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Heden Activiteiten

De Heden stand bij Art the Hague 2015
 De Heden stand bij Rotterdam Contemporary Art Fair 

De Heden stand bij Art the HagueJan Hoek aan het werk tijdens Museumnacht Den Haag

Heden lente, pop up in het Atrium van het stadhuis in Den Haag 

Jonas Raps bij This Art Fair, Amsterdam



 
 
 
 
bedrijfsvoering te halen. 
 
De aanpassingen in de visie, strategie en de organisatie die in 2015 en 2016 waren doorgevoerd, zijn 
er primair op gericht om ons publiek in contact te brengen met onze hoogwaardige kunstcollectie en 
tentoonstellingen. De collectie en tentoonstellingen moeten meer rendabel worden in zowel de 
particuliere- als de zakelijke markt. Voor beide markten zijn vier accountmanagers verantwoordelijk 
voor het behoud van huidige klanten en het werven van nieuwe klanten. De vier accountmanagers 
worden ondersteund door het secretariaat (publiciteit en communicatie), twee vaste medewerkers en 
drie oproepkrachten voor technische zaken. De artistiek inhoudelijke en zakelijk leiding ligt bij de 
directeur. 
 
Heden is een stichting met een raad-van-toezichtmodel gebaseerd op de Code Cultural Governance. 
Jacko Brinkman is sinds 1 mei 2009 directeur/bestuurder. In de Raad van Toezicht zijn deskundigen 
vertegenwoordigd op het gebied van bedrijfsvoering, marketing, financiën, kunst en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Op veel gebieden is er een netwerk van externe deskundigen opgebouwd dat van 
onschatbare waarde is. 
 
In 2016 heeft Heden twee belangrijke doelstellingen gehaald; de subsidieaanvraag in het kader van het 
meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2017 – 2020 van de gemeente Den Haag is gehonoreerd en de 
verkoopinspanningen in de zakelijke markt wierpen hun vruchten af.  
 
De focus in 2017 ligt op de volgende accenten: 

• het persoonlijke contact met ons publiek en het bereiken van een nieuw en meer internationaal 
publiek, 

• een educatief inhoudelijk programma voor volwassenen onder de namen Heden Verzamelen, 
Heden Verdiept en Heden Op Stap, 

• het versterken van het kunstaanbod in Den Haag via onze tentoonstellingen en het zichtbaar 
maken van onze collectie, 

• het coachen en ondersteunen van kunstenaars onder meer via het uitreiken van de Heden 
Startprijs. 

De verwachtingen voor 2017 zijn optimistisch. De stappen die eerder gezet zijn om de groei van de 
omzet bij verkopen van kunstwerken, de winkel en Art handling te verhogen, zijn ondertussen 
duurzaam verankerd in de bedrijfsvoering. Daarbij moet het nu mogelijk zijn de omzet uit verhuur van 
collecties in 2017 te laten stijgen. Eind 2016 zijn er offertes uitgebracht aan drie grote instellingen en 
is de overeenkomst met onze grootste klant KPMG met twee jaar verlengd en vergroot. 
 
In het volgende hoofdstuk is een uitgebreide omschrijving te lezen van al onze activiteiten en het 
publieksbereik dat we daarmee haalden. 
 
 
7. ACTIVITEITEN, COMMUNICATIE EN PUBLIEKSBEREIK 
 
Wouter van Riessen 
11 december 2015 tot en met 23 januari 2016 

Centraal in deze tentoonstelling was een nieuwe serie schilderijen die Van Riessen maakte naar 
aanleiding van de drie versies van Vijftien zonnebloemen in een vaas van Vincent Van Gogh. Bij Van 
Gogh had iedere bloem een eigen uitdrukking en wekte daarmee allerlei associaties op. Toen Van 
Riessen begon te schetsen ontstonden wekkers, lampen, vogels, cellen, bloedbanen en ogen als 
vanzelf. In plaats van een naturalistische kopie te maken, schilderde Van Riessen subjectieve 
interpretaties. Hij liet zien hoe krachtig het fenomeen van associatie is en hoe uitgestrekt het veld van 
de verbeelding. 
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Voor deze tentoonstelling maakte Van Riessen tevens een installatie in de etalage van Heden.  
 
De tentoonstelling was te zien tot en met 23 januari 2016. Op zondag 17 januari was er een speciale 
middag gewijd aan het werk van Vincent van Gogh en Wouter van Riessen met een lezing van 
kunsthistoricus Miranda Timmers en een artisttalk.  
 
Aantal bezoekers tentoonstelling: 197 
Aantal bezoekers lezing op 17 januari: 30 
 
 
Carla la Fourniere en Emilie Ruitinga 
Body parts 
29 januari 2016 t/m 20 februari 2016 
Opening: vrijdag 29 januari 
 
Van 29 januari tot en met 20 februari toonde Heden een installatie van handen en licht in de etalage 
aan de Denneweg. De installatie was ontworpen en gemaakt door derdejaars studenten van de KABK.  
Carla la Fourniere en Emilie Ruitinga waren geselecteerd als winnaars van de uitdaging die Heden in 
2015 aan studenten van de KABK stelde: ontwerp een aantrekkelijke installatie die publiek trekt en 
hen welkom heet bij Heden. Aan de "wedstrijd" deden 22 studenten mee. De winnende installatie 
bestond uit handen die je welkom heten.  
 
Naar aanleiding hiervan was ook een tentoonstelling met een selectie uit de gevarieerde collectie van 
Heden rondom het thema Body Parts. In de tentoonstelling was werk te zien van o.a. Viviane Sassen, 
Navid Nuur, Phoebe Maas, Florian van Roekel en Anouk Kruithof. 
 
Aantal bezoekers opening: 35 
Aantal bezoekers tentoonstelling: 211 
 
 
Theo Jansen  
Strandbeest Drawings 
26 februari tot en met 9 april 
Opening: vrijdag 26 februari 
 
Heden was bijzonder trots om in 2016 een overzicht van Strandbeest tekeningen en fossielen van Theo 
Jansen te laten zien. Niet eerder waren deze tekeningen in een tentoonstelling te zien. Een volgende 
stap in het evolutieproces van de Strandbeesten begint vaak met potlood op papier. Al schetsend 
creëert Jansen zijn bijzondere schepsels. Hoe kunnen de Strandbeesten zich behoeden voor omvallen 
door te harde wind? En hoe kunnen ze nog efficiënter voortbewegen? Deze en andere denkprocessen 
waren prachtig verbeeld in de tentoonstelling Strandbeest Drawings. 
 
Verder was in de tentoonstelling ook de meest recente ontwikkeling in de evolutie van het Strandbeest 
te zien, de Animaris Proboscis (Slurf). Deze zou zomer 2016 zijn try out beleven op het strand. Bij 
Heden kon men alvast een voorproefje nemen en zien hoe het beest gereanimeerd kon worden 
 
In de kelder van Heden werden de fossielen van ‘uitgestorven’ Strandbeesten getoond.  
 
Van 11 tot en met 26 april kreeg de tentoonstelling Strandbeest Drawings een vervolg in het Atrium 
van het Stadhuis van Den Haag. Op 13 april bracht Theo Jansen te voet en onder veel bekijks de 
Animaris Proboscis van de Denneweg via o.a. Het Binnenhof naar het Atrium. 
 
Aantal bezoekers opening: 120 
Aantal bezoekers tentoonstelling: 667 
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Heden Tentoonstellingen

De opening van Ingrid Mol De etalage van Jonas Raps 

Carla la Fourniere en Emilie Ruitinga

De opening van Theo Jansen



 
 
 
 
Aantal bezoekers Atrium: ± 1.000 
 
Geschreven pers: 
10/3 NRC, De strandbeesten van Theo Jansen, nu nog op papier, Gijsbert van der Wal. 
11/3 NRC Next, De strandbeesten van Theo Jansen, nu nog op papier, Gijsbert van der Wal. 
Beelden, Theo Jansen, Tekens van strandbeesten, Astrid Tanis 
 
Radio: 
24/2, gast in Nooit meer slapen, cultureel radioprogramma ‘s nachts, presentator Pieter van der Wielen 
26/2, gast in Opium op vier, radioprogramma vanuit Vondel CS, Amsterdam 
 
Digitale pers: 
http://denhaag.com/nl/event/43374/strandbeest-drawings 
https://mimiberlinblog.wordpress.com/2016/02/29/theo-jansen-strandbeelden-drawings/ 
http://reaundy.com/portfolio/generative-art/theo-jansens-strandbeesten/  
http://jegensentevens.nl/2016/03/pictured-192/  
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4228353/2016/01/19/Schetsen-strandbeesten-
krijgen-eigen-expositie.dhtml 
https://villanextdoor.wordpress.com/2016/03/25/theo-jansen-strandbeest-drawings-Heden-the-hague/  
https://chmkoome.wordpress.com/2016/03/31/strandbeest-drawings/ 
http://thecreatorsproject.vice.com/nl/blog/het-nieuwe-strandbeest-van-theo-jansen-is-een-flexibel-
slurfdier  
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/10/de-strandbeesten-van-theo-jansen-nu-nog-op-papier-1598927-
a866081  
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3127623/Theo-Jansen-loopt-met-beest-van-strand-naar-stadhuis 
http://denhaagfm.nl/2016/02/29/tekeningen-van-strandbeesten-in-galerie-Heden/  
http://oogopnederland.nl/scheveningen/2016/04/14/theo-jansen-en-zijn-animaris-proboscis/  
https://haagspraak.nl/2016/04/13/strandbeest-op-drift/comment-page-1/  
http://www.denhaagdirect.nl/strandbeesten-13-april-2016-vervoerd-van-denneweg-naar-atrium/  
http://oogopnederland.nl/scheveningen/2016/04/14/theo-jansen-en-zijn-animaris-proboscis/  
https://denhaag.com/nl/event/44850/strandbeest-drawings-ii  
 
Twitter: 
thecreatorsproject.vice.com/nl/blog/het-nieuwe-strandbeest-van-theo-jansen-is-een-flexibel-
slurfdier?utm_source=tcpfbned 
 
 
Ingrid Mol 
Hollands Wild 
14 april tot en met 28 mei 
Opening: donderdag 14 april  
 
In het voorjaar was de tentoonstelling Hollands Wild van Ingrid Mol bij Heden te zien. Hollands Wild 
is een project van Ingrid Mol waarin zij dieren die in Nederland in het wild leven, verbeeldde. In de 
tentoonstelling werden naast deze dieren ook leden van het Koninklijk Huis getoond. Met deze 
beelden loste zij een belofte in namens Leon Beeldenhart aan koning Willem II. Deze belofte betrof 
het oprichten van een porseleinfabriek ten behoeve van de adel zoals deze in Duitsland in het verleden 
bestonden.  
 
Het werk van Ingrid Mol (1970) bestaat uit het bedenken van verhalen en personages. Ze maakt hierbij 
gebruik van verschillende media en technieken. Installaties met keramische beelden voor de openbare 
ruimte worden vaak gekenmerkt door een stripverhaalachtige enscenering. Ingrid Mol is de 
ontwerpster van het nieuwe monument voor Koningin Juliana dat in 2018 onthuld wordt op het 
Julianaplein bij het Centraal Station in Den Haag. 
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In de kelder van Heden vestigde zij tijdelijk haar porseleinfabriek waar publiek haar kon spreken over 
haar werk.  
 
Aantal bezoekers opening: 50 
Aantal bezoekers tentoonstelling: 364 
 
In de pers: 
http://www.kabk.nl/newsitemNL.php?newsid=1273&cat=04  
https://chmkoome.wordpress.com/2016/04/16/hollands-wild/  
 
 
Jonas Raps, winnaar Heden Startprijs 2015 
3 juni 2016 tot en met 9 juli 
Opening: vrijdag 3 juni  
 
In 2015 won Jonas Raps de Heden Startprijs. Op 3 juni 2016 opende zijn solotentoonstelling welke 
onderdeel was van deze prijs.  
 
Naar aanleiding van de aan hem uitgereikte Heden Startprijs 2015 toonde Jonas Raps nieuw werk en 
twee muurschilderingen bij Heden. In de kelder waren schetsboeken in te zien die een goed beeld 
gaven van de inspiratiebronnen van Jonas. 
 
Raps (Haarlem, 1992) is een jonge schilder die goed weet wat hij wil. Zijn werk ontstaat vanuit een 
zoekend proces waarin hij er naar streeft het schilderij te sturen richting een interessant beeld. Het 
werk dat hieruit voortkomt begeeft zich op het grensvlak tussen figuratie en abstractie waar ruimtelijke 
illusie botst met duidelijk aanwezige schilders handelingen.  
 
De Heden Startprijs bestaat uit aankoop van werk voor de collectie van Heden, een tentoonstelling bij 
Heden en een jaar lang zakelijke begeleiding, waaronder presentatie op een Nederlandse kunstbeurs.  
 
Met de tentoonstelling van Jonas nam Heden deel aan Hoogtij #45. 
 
Aantal bezoekers opening: 47 
Aantal bezoekers tentoonstelling: 237 
Aantal bezoekers Hoogtij: 30 
 
Digitale pers:  
https://chmkoome.wordpress.com/2016/06/03/Heden-start-prijs/  
https://villanextdoor.wordpress.com/2016/06/12/jonas-raps-Heden-the-hague/ 
 
 
Portretten uit de Heden collectie 
11 juli tot en met 3 september 2016 
 
In de zomer van 2016 stond bij Heden het portret centraal. Er was een wisselende tentoonstelling met 
portretten uit de Heden collectie te zien. Tijdens deze tentoonstelling was er voor kinderen de stop 
motion animatie workshop PortretPret. 
 
Heden koopt al meer dan 44 jaar kwalitatief hoogwaardige kunst voor haar collectie, deze 
kunstwerken zijn te huur en te koop. Het is een brede en zeer gevarieerde collectie waaruit prachtige 
thema tentoonstellingen zijn samen te stellen. In deze zomertentoonstelling waren portretten te zien 
van onder andere Micha Patiniott, Hinke Schreuders, Gerard Fieret, Inta Ruka, Kristina Schuldt, 
Stefanie Scholte, Philip Akkerman en Marlene Dumas. 
 

12 
 

http://www.kabk.nl/newsitemNL.php?newsid=1273&cat=04
https://chmkoome.wordpress.com/2016/04/16/hollands-wild/
https://chmkoome.wordpress.com/2016/06/03/heden-start-prijs/
https://villanextdoor.wordpress.com/2016/06/12/jonas-raps-heden-the-hague/


Heden Startprijs

De Heden bus in Rotterdam Jonas Raps ontvangt de Heden Start Prijs 

Suzie van Staaveren bij haar eigen werk

KABK eindexamenexpositie, Suzie van Staaveren, foto: Tommy Smits

Jacko Brinkman & Jonas Raps, opening 

Suzie van Staaveren wint Heden Startprijs



 
 
 
 
Aan de tentoonstelling was de Facebook actie Potret van de week gekoppeld, tijdens de tentoonstelling 
werd iedere week een portret uit de tentoonstelling uitgelicht.  
Met de workshop PortretPret organiseerde Heden voor de vierde keer een workshop voor kinderen 
tijdens de zomervakantie. Deze workshop was ontwikkeld naar aanleiding van de tentoonstelling over 
portretten. 
 
“De portretten uit de collectie van Heden zijn toe aan een verzetje. Ooit vastgelegd door de 
kunstenaar, kijken sommigen al jaren vanuit dezelfde positie en emotie de ruimte in. Altijd maar 
dezelfde blik, lachend, treurig, of nietszeggend, dat kan gaan vervelen. Hoog tijd om deze portretten 
eens goed te animeren. Onder animeren verstaan we opvrolijken, enthousiast maken, opwekken, 
stimuleren of vermaken. Dit kan door de portretten een flinke kietelbeurt te geven of een grondige 
make-over. Wat verzin jij om pret te hebben met het portret?” 
 
Via de workshop leerden kinderen een animatiefilmpje maken en kwamen ze in aanraking met 
Hedendaagse kunst. Bovendien gingen ze met het thema identiteit aan de slag. De workshop was 
bestemd voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.  
 
Aantal bezoekers tentoonstelling: 572 
Aantal deelnemers workshop: 97 
 
Digitale pers: 
https://villanextdoor.wordpress.com/2016/07/28/portraits-from-the-Heden-collection-Heden-the-
hague/ 
 
 
Anne Forest 
Lineage 
9 september 2016 tot en met 22 oktober 2016 
Opening: vrijdag 9 september door Heske ten Cate 
 
Op vrijdag 9 september werd de solo tentoonstelling Lineage van Anne Forest geopend door Heske 
ten Cate, de hoofdredacteur van Mister Motly, geopend. 
 
De stoïcijnse uitstraling van Anne’s portretten legt verborgen gevoelswerelden bloot die sterk doen 
denken aan de portretkunst uit de Barok en Renaissance. Aspecten als lichaamstaal, kleding en 
alledaagse objecten worden als symbolische rekwisieten ingezet om een boodschap over te 
brengen. Kenmerkend voor haar werk zijn de grafische beelden die gecombineerd worden met grove, 
vaak onberekenbare materialen. Zo wordt in ieder werk de innerlijke strijd zichtbaar die haar als 
kunstenaar het meest bezighoudt; zelfcontrole en het willen verstoren daarvan.  
 
Anne Forest was in 2016 genomineerd voor De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Bij de 
tentoonstelling werd in samenwerking met Unframed by Unfair een bijzondere geborduurde editie 
uitgegeven. De opening werd gesponsord door Warnsteiner. 
 
In de pers: 
http://jegensentevens.nl/2016/09/lineage/ 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/29/zoeken-naar-troost-in-de-iconen-van-anne-forest-4519739-
a1523969  
 
Aantal bezoekers opening: 55 
Aantal bezoekers tentoonstelling: 428 
 
 
Tentoonstelling winnaars Koninklijke Prijs in collectie Heden 
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9 september t/m 22 oktober 
 
In deze kleine presentatie was werk uit de collectie van Heden werk te zien afkomstig van Koninklijke 
Prijswinnaars o.a. Elsa Hartjesveld en Nies Vooijs. 
 
 
Micha Patiniott 
OH! WHEN LOVE IS GONE, WHERE DOES IT GO? 
29 oktober tot en met 10 december 
Opening: zaterdag 29 oktober om 19 uur 
 
Voorafgaand aan de Museumnacht Den Haag op zaterdag 29 oktober werd de tentoonstelling van 
Micha Patiniott geopend door Nous Faes.  
 
De titel Oh! When love is gone, where does it go? komt uit een songtekst van de band Arcade Fire en 
gaat over de mythe van Orpheus en Eurydice. Orpheus mag zijn geliefde Eurydice uit de onderwereld 
halen, maar onder één voorwaarde: zij loopt achter hem aan en hij mag niet naar haar omkijken. 
Onderweg groeien zijn twijfels: is zij er echt nog? Wanneer hij zich niet meer kan inhouden en zich 
omdraait, blijkt: ze waren inderdaad samen, totdat hij keek. Achteraf bezien was zijn onwetendheid 
zalig. 
 
Het werk van Micha Patiniott probeert te wijzen naar datgene wat je niet kunt zien. Het moment tussen 
‘kijken’ en ‘niet kijken’ is fascinerend en niet vast te leggen. Je kunt er met geen enkele taal bijkomen, 
ook niet met beeldtaal. Paradoxaal genoeg maakt Micha er toch schilderijen over.  
 
Micha Patiniott studeerde in 2006 en 2007 aan de Rijksakademie Amsterdam. Hij had onder andere 
solotentoonstellingen in Rotterdam, Berlijn, Nürnberg, New York en het Stedelijk Museum Schiedam.  
 
Bij de tentoonstelling verscheen de bijzondere editie Fishing in een oplage van 20. Heden 
presenteerde Micha Patiniott ook in haar stand tijdens de beurs Art The Hague van 5 tot en met 9 
oktober. 
Op 27 oktober organiseerde Heden een preview van de tentoonstelling van Micha Patiniott en een 
Meet & Greet met de kunstenaar voor de leden van de Vereniging bedrijfscollecties Nederland 
(VBCN). 
 
Aantal bezoekers opening: 32 
Aantal bezoekers Museumnacht: 150 
Aantal bezoekers tentoonstelling: 417 
Aantal bezoekers preview tentoonstelling (VBCN): 25 
 
 
Vanitas, collectietentoonstelling 
12 december tot en met 15 januari 2017 
 
Heden sloot het jaar af met een collectietentoonstelling. Twee keer per jaar presenteert Heden 
kunstwerken uit haar collectie binnen een bepaald thema. Deze winter werd gekozen voor het thema 
Vanitas, dit Latijnse woord betekent ijdelheid en leegheid. Vanitas is een bekend thema in 
de beeldende kunst van klassieke stillevens met voorwerpen die een combinatie van rijkdom, 
levendigheid en vergankelijkheid uitstralen. Met schedels, gedoofde kaarsen, verwelkte bloemen, 
zeepbellen, vergane boeken, muziekinstrumenten, klokken of omgevallen glazen wordt ijdelheid, 
tijdelijkheid en zinloosheid van het aardse gevisualiseerd. 
 
In de tentoonstelling werden een aantal eigentijdse variaties op dit thema getoond, met werk van o.a. 
Krista van der Niet, Louise te Poele, Diana Scherer, Marinus Boezem, Iris van Dongen en Lieven 
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Hendriks. 
 
Aantal bezoekers (december): 155 
 
Rotterdam Contemporary 2016 
10 tot en met 14 februari  
 
In februari 2016 vond in de Cruise Terminal voor de vijfde keer de Rotterdam Contemporary Art Fair 
plaats. Heden presenteerde in stand 73 nieuw werk van Anne Forest, nieuwe schilderijen van Jonas 
Raps en Micha Patiniott. Verder waren er tekeningen van Theo Jansen en beelden van Ingrid Mol te 
zien.  
 
Aantal bezoekers: 12.000 
 
Digtitale pers: 
http://trendbeheer.com/2016/02/13/rotterdam-contemporary-2016/ 
 
 
Art The Hague 
5 tot en met 9 oktober 
Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249 te Den Haag 
 
Ook in 2016 kwam je Heden tegen op Art the Hague. In stand 20 presenteerden wij met een zekere 
trots nieuw werk van Micha Patiniott, Anne Forest, Suzie van Staaveren en Jonas Raps.  
 
Heden leverde ook een bijdrage aan het randprogramma van Art The Hague met onder meer de 
verkooptentoonstelling ATH Special Editions. Hier waren door Heden uitgegeven edities te koop van 
onder andere Charlotte Schleiffert en Hinke Schreuders. Ook kwam je Heden tegen op de fietsroute 
langs beelden van Auke de Vries in Den Haag. 
 
Art The Hague, de eigenzinnige beurs voor Hedendaagse kunst, verrastte in 2016 kunstliefhebbers en 
verzamelaars met een variëteit aan werk van zowel internationale kunstenaars als jonge kunstenaars. 
Met een sterke selectie van 50 galeries voor Hedendaagse kunst was de reguliere ‘line up’ van Art The 
Hague de moeite waard. 
Tijdens Art The Hague kregen de deelnemers aan Heden Verzamelen een exclusieve persoonlijke 
toelichting van Auke de Vries op zijn werk. 
 
Aantal bezoekers: 8.000 
 
Digitale pers: 
http://www.ad.nl/dossier-den-haag/art-the-hague-toont-beste-van-galeries~a304969e/  
http://www.lost-painters.nl/art-the-hague-2016/ 
 
 
Workshop Heden Verzamelen 
Oktober en november 
 
De cursus Heden Verzamelen werd in het najaar van 2016 wederom georganiseerd. Deelnemers 
leerden de kunstmarkt kennen, raakten vertrouwd met de bijzondere ins en outs hiervan. We startten 
met een inhoudelijke avond kunstbeschouwing en kunstwaardering door kunsthistoricus Ingrid van 
Santen. Verder bezochten we een aantal ateliers van Haagse kunstenaars, het veilinghuis Christie’s, de 
Rijksakademie in Amsterdam en werden we verwelkomd door één van de grootste verzamelaars van 
Nederland. Aan het eind van de cursus deden de deelnemers een aankoopvoorstel voor de collectie van 
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Heden. 
 
Aantal deelnemers: 12 
 
 
Museumnacht Den Haag 
Jan Hoek loves Anne Forest and they love You! 
29 oktober, vanaf 20.30 uur 
 
Het thema van deze museumnacht was Echt Nep. Bij Heden fotografeerde de bekende fotograaf Jan 
Hoek bezoekers. De portretten werden door hem bewerkt tot een icoon a la Anne Forest. Voor een 
klein bedrag kon je je unieke customized portret af laten drukken. 
 
Aantal bezoekers: 150 
 
 
Heden op Stap naar Museum Voorlinden 
10 november 
 
Op 10 november nam Heden een aantal relaties mee voor een bezoek en rondleiding naar de Caldic 
Collectie ondergebracht in Museum Voorlinden te Wassenaar.  
 
Aantal deelnemers: 15 
 
 
Nationale kunstinruildag 
Zaterdag 5 november 
 
Zaterdag 5 november was de landelijke Nationale Kunstinruildag. Ruilde je op deze dag eigen kunst 
in, dan huurde je bij Heden een jaar lang prachtige kunst met 50% korting. Iedereen die op die dag een 
nieuw kunstwerk of een extra kunstwerk huurde, kreeg een jaar lang 50% korting op het 
huurbedrag. Speciaal voor deze dag was Heden langer open van 10 tot 18 uur, ’s morgens stond de 
koffie klaar en de middag werd afgesloten met een borrel. 
 
Aantal bezoekers: 45 
 
 
This Art Fair 
Beurs van Berlage Amsterdam 
27 tot en met 30 december 
 
Op deze beurs werden talentvolle, bekende en minder bekende kunstenaars getoond. Heden 
presenteerde werk van Anne Forest en de Heden Startprijs winnaars Suzie van Staaveren en Jonas 
Raps.  
 
Aantal bezoekers: 5.000 
 
 
8. SAMENWERKING 
 
Samenwerking SPACES en Heden 
 
In aanvulling op de kunstcollectie die al aanwezig is in de panden van SPACES hangen er nu bij 
SPACES Amsterdam (Zuidas en Vijzelstraat) en Rotterdam kunstwerken uit de collectie van Heden. 
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Bij SPACES Zuidas is ook een pop- up store van Heden met kunstwerken die te huur zijn voor 
SPACES community members. Zij kunnen een maand lang een kunstwerk gratis op proef in hun 
werkruimte hangen. Een mooie samenwerking, zowel SPACES als Heden zijn ervan overtuigd dat 
kunst inspiratie geeft in je werkomgeving.   
 
Quote Jeske Menken, concept manager SPACES:  
''SPACES aims to create a stimulating working environment that encourages, connects and attracts 
talent. We found some great pieces of the Heden collection that can give a distinct charm to the 
building, whilst highlighting the holistic values of our the company.'' 
 
 
WTC The Hague Art Gallery 
Bekroond 
7 januari tot en met 28 februari  
 
WTC The Hague Art Gallery presenteerde de tentoonstelling Bekroond. In deze tentoonstelling kregen 
9 kunstenaars een podium die in 2015 werden genomineerd of winnaar waren van een relevante 
kunstprijs. Deze tentoonstelling was een samenwerking tussen vier Haagse galeries. Heden nam met 
Startprijs winnaar Jonas Raps deel aan de tentoonstelling.  
 
Aantal bezoekers opening: 50 
 
In de pers: 
28/1 DHC Een vroege bekroning zegt nog niets, recensie tentoonstelling WTC Art Gallery, werk van 
prijswinnende, jonge kunstenaars  
 
 
Borchland 
Amsterdam Duivendrecht 
 
In 2016 richtte Heden de vergaderzalen van Borchland in met sportfotografie van Robbert Collette.  
Uit de nieuwsbrief van Borchland: 
“Sinds kort hangt er weer nieuwe kunst in de vergaderzalen bij Borchland. Dit keer met dank 
aan Heden in Den Haag, sportfotografie van Robert Collette. In zijn bijna veertig jaar durende 
carrière bezocht hij talloze voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland. Collette won in 1979 en 1982 
de prijs voor beste sportfoto van het jaar. In 1982 leverden zijn inzendingen hem zelfs de eerste, 
tweede en derde plaats op. Kom nu vergaderen onder toeziend oog van Van Basten, Overmars, 
Gullit en natuurlijk Cruyff!” 
 
 
Gemeente Den Haag, Stichting Atrium 
Vervolg tentoonstelling Strandbeest Drawnings van Theo Jansen  
11 april tot en met 27 april 
 
In het Atrium was een selectie te zien uit de tentoonstelling Strandbeest Drawnings die van 26 februari 
tot en met 9 april te zien was bij Heden aan de Denneweg. 
 
Aantal bezoekers: 1.000 
 
 
Gemeente Den Haag, Centrale Bibliotheek 
Monochromen 
20 mei tot en met 9 juni 
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Aan deze presentatie was een actie gekoppeld, leners van de bibliotheek konden op vertoon van hun 
pas een van de werken drie maanden gratis huren. Er werd werk getoond van o.a. Tomas Rajlich, Pim 
Piët en Ton van Kints.  
 
 
Gemeente Den Haag, Centrale Bibiotheek  
Tekeningen 
December 2016 
 
In december werden er tekeningen uit de collectie van Heden getoond in de Centrale Bibliotheek van 
o.a. Rik Smits, Marcel van Eeden, Carin Unverzagt en Conny Kim Pols. 
 
Aantal bezoekers: 500 
 
 
Gemeente Den Haag, Bibliotheek Segbroek 
30 juli tot en met 30 november 
 
Ook hier richtte Heden een kleine presentatie in met de actie drie maanden gratis kunst op vertoon van 
de bibliotheekpas met werk van o.a. Teun Hocks, Frits Rotgans en Komang Suaka. 
 
 
Haagse Kunstkring 125 jaar  
4 en 5 juni 
 
In het weekend van 4 en 5 juni werd het starschot gegeven voor de evenementen van de Haagse 
Kunstkring ter gelegenheid van haar 125-jarig jubileum. De HKK had winkeliers op de Denneweg 
gevraagd werk van haar leden te tonen. Speciaal hiervoor was Heden ook op zondag 5 juni open. Bij 
Heden was werk te zien van Paul Combrink. 
Heden directeur Jacko Brinkman schreef een column Leren eten en leren kijken voor het Haags Kunst 
Kookboek, dat ter gelegenheid van het jubileum van de HKK werd uitgegeven.  
 
Aantal bezoekers: 149 
 
 
Bijenkorf 
Fotoshoot 
17 juni 
 
Regelmatig wordt Heden benaderd voor fotoshoots in haar pand. Tijdens de tentoonstelling van Jonas 
Raps vond een fotoshoot van de Bijenkorf voor het Magazine Bijenkorf plaats waarbij het werk van 
Jonas een prominent te zien was.  
 
 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag 
Uitreiking Heden Startprijs op 1 juli 
 
Tijdens de opening van het Eindexamenfestival van de KABK werd de Heden Startprijs 2016 
uitgereikt aan Suzie van Staaveren. De prijs bestond uit de aankoop van werk, een tentoonstelling bij 
Heden in juni 2017 en een jaar lang zakelijke begeleiding, waaronder presentaties op Nederlandse 
kunstbeurzen en bij het netwerk van Heden. 
 
Uit het juryrapport: “De jury koos unaniem voor Suzie van Staaveren als winnaar. Haar verfrissende 
kijk op sculpturen en positieve energie maken haar werk uniek en toegankelijk. De esthetisch 
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aantrekkelijke werken van uiteenlopende materialen zijn uitnodigend en speels. De objecten die zij 
maakt zijn niet te vangen in een categorie, ze zweven er als het ware tussen in. Zo wordt een stapel 
gekleurde en geglazuurde bakstenen een driedimensionaal schilderij, waarvan de compositie aan 
verandering onderhevig is. Deze verandering en herschikking van haar werken door ingrijpen van 
zowel het publiek als natuurkrachten is kenmerkend voor haar werk”.  
Sinds 2015 zijn de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag en Heden intensiever 
gaan samenwerken. De komende jaren wordt de Heden Startprijs uitgereikt aan een alumni van de 
KABK. Heden werkt graag samen met de KABK vanwege de uitstekende reputatie van de academie 
en het niveau van de beeldend kunstenaars en vormgevers die er afstuderen. 
 
Digitale pers: 
http://denhaagfm.nl/2016/07/02/suzie-van-staaveren-wint-Heden-Startprijs/ 
http://www.ad.nl/dossier-den-haag/suzie-van-staaveren-wint-cultuurprijs-voor-jong-talent~a9675808/ 
 
 
Stichting Vakantiepas 
Kinderen met een vakantiepas kregen korting op deelname aan de zomerworkshop PortretPret, 
bovendien ontvingen zij een stempel van Heden in hun vakantiepas.  
 
 
Festival De Betovering 
14 tot en met 23 oktober 
In de herfstvakantie konden kinderen tijdens het Festival De Betovering bij Heden de workshop 
PortretPret volgen. 
 
 
Young Collectors Circle 
Hotel The Hoxton, Amsterdam 
10 november  
 
Op donderdag 10 november ging Sarah Meuleman in gesprek met diverse gasten over het thema 
‘Value’. De avond ging over de economische waarde van kunst, de waarde als inspiratie, de waarde 
van kunst in het dagelijks leven en op de werkvloer. Zij ging in gesprek met de volgende gasten: 
Merel Bem (auteur van het boek Doorkijken, kunst in het dagelijks leven), Sarah van Sonsbeeck 
(kunstenaar), Jacko Brinkman (directeur stichting Heden Den Haag) en Judith Fransman 
(kunstadviseur voor de Rijksoverheid) In The Hoxton werden tevens nieuwe werken van Sarah van 
Sonsbeeck getoond.  
 
Aantal bezoekers: 50 
 
https://www.facebook.com/events/182735618825118/  
https://independent-collectors.com/on-site/young-collectors-circle-salon-amsterdam-4 
 
 
Cultuurmeesters 
Heden, Den Haag 
30 november 
 
Op 30 november vond bij Heden het tweede gedeelte van de crash course Kunst Verzamelen van 
Cultuurmeesters plaats. Jacko Brinkman gaf een introductie over kunst kopen, hoe doe je dat? 
Aantal bezoekers: 20 
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9. SAMENSTELLING Raad van Toezicht, directie en personeel 31 december 2016 
 
Raad van Toezicht van Stichting Heden Den Haag  
Gabriella Bekman, voorzitter, tot en met 31 december 2016, niet herbenoembaar 
Algemeen directeur Nationale Ombudsman 
Lid Raad van Toezicht Gemeentemuseum Den Haag 
Voorzitter Stichting Korzo in Den Haag 
 
Maarten Bronda, penningmeester, tot en met 1 april 2019, niet herbenoembaar 
Senior adviseur bij Finext 
 
Claudia Linders, functionaris, tot en met 1 september 2019, herbenoembaar 
Architect en directeur Atelier Claudia Linders 
Advieslid Kunst Openbare Ruimte, Commissie voor Welstand en Monumenten Gemeente Amsterdam 
Lid Advisory Circle, (nieuwe) post-graduate opleiding voor kunstenaars en ontwerpers, Het Instituut-
School, Amsterdam  
 
Roos van Put, functionaris, tot en met 31 mei 2019, herbenoembaar 
Eigenaar mrs Rosehip 
Bestuurslid bij Tong Tong Fair, tot en met mei 2017 
 
Jurriaan Rammeloo, functionaris, tot en met 31 december 2016, niet herbenoembaar 
Partner bij Blueyard 
Penningmeester Nowhere, productiehuis voor talentontwikkeling, Amsterdam 
Penningmeester Somewhere, beheerstichting cultuurpand Nowhere, Amsterdam 
Lid adviescommissie meerjarige subsidies film, Amsterdams Fonds voor de Kunst 
 
Ramon van Eijck, functionaris, treedt aan per 1 januari 2017 
Caroline Herlaar, functionaris, treedt aan per 1 januari 2017 
  
Bestuur / directie van de stichtingen Heden Den Haag en Heden, kunst van nu  
Jacko Brinkman 
 
Samenstelling personeel  
Lia Bender Secretaresse en coördinator communicatie en educatie  32 uur 
Nadine van den Bosch* Accountmanager particuliere en zakelijke markt 36 uur 
Jacko Brinkman* Directeur 36 uur 
Laurie Heskes Accountmanager particuliere markt 10 uur 
Erik Jan Ligtvoet* 
Wiebe Ruitinga 

Technische dienst 
Technisch dienst, oproepkracht 

28 uur 
 0 uur 

Dorith Schultz Coördinator particuliere markt en evenementen 32 uur 
Florien Vos* Coördinator zakelijke markt 32 uur 
 
Totaal aantal personen 7, 5 vrouwen en 2 mannen, 206 uur per week.  
Totaal aantal formatieplaatsen op 31 december 2016 = 5,75 fte 
 
* Jacko Brinkman  Bestuurslid Stichting Unfair Amsterdam 
* Nadine van den Bosch Programmamanager Young Collectors Circle 
* Erik Jan Ligtvoet Tentoonstellingsmaker Quartair te Den Haag 
  Lid tentoonstellingscommissie Grafische Werkplaats Den Haag 
* Florien Vos Lid medezeggenschapsraad Eerste Nederlandse Montessorischool 
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