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Advies beoordelingscommissie op nieuw plan incubatorfase 
Verkenning Nationale Museale Voorziening Slavernijverleden 

Zeer geachte raadsleden, 

Met genoegen hebben wethouder Diversiteit en wethouder Kunst & Cultuur namens het college 

van burgemeester en wethouders op 8 juni 2019 het advies en het nieuwe plan voor de Verkenning 

Nationale Museale Voorziening Slavernijverleden in ontvangst genomen van de 

beoordelingscommissie. 

Uniek  momentum  
Vrijwel tegelijkertijd met het uitbrengen van advies van de beoordelingscommissie verscheen de 

brief Uitgangspunten Nieuw Cultuurstelsel 2021 -2024 van minister van OCW. Hierin gaf de 

minister aan dat zij gesprekken voert met de gemeente Amsterdam over de samenwerking bij een 

nationale voorziening slavernijverleden en dat zij vanaf 1 januari 2021 voor de ontwikkeling van 

een nationale voorziening slavernijverleden in Amsterdam een bedrag van € 1 miljoen per jaar 

reserveert. 

incubatorfase: maart — mei 2019 
Drie partijen - het sociaal innovatiebureau IZI  Solutions,  de stichting Museum zonder Muren, en 

de stichting Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee)— hebben onder 

begeleiding van  Mavis  Carrilho en Valentijn Bijvanck in een voorverkenningsfase (incubatorFase) 

een gezamenlijk nieuw plan voor de verkenning opgesteld, conform het Programma van Eisen. 

Het college spreekt haar waardering uit voor de inzet van de drie partijen en de procesbegeleiders, 

en voor de bijzondere samenwerking die is ontstaan. Het plan is ook dit keer beoordeeld door de 

beoordelingscommissie. Het college is de beoordelingscommissie opnieuw zeer erkentelijk voor 

haar inspanningen en de zorgvuldigheid waarmee zij te werk is gegaan. 

Adviesrapport december 2018 
Tijdens de eerste beoordelingsronde heeft de beoordelingscommissie veertien voorstellen 

beoordeeld. De beoordelingscommissie vond dat geen van de veertien plannen voldoende volledig 

was om alleen de verkenning in te gaan. De beoordelingscommissie zag wel synergie in de 
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combinatie van drie plannen. Naar aanleiding van en conform het advies van de 

beoordelingscommissie d.d. 19 december 2018, heeft het college op 22 januari 2019 besloten om 

een incubatorfase met genoemde drie partijen aan te gaan onder begeleiding van twee 

procesbegeleiders. Dit is besproken in de vergadering van de commissie KDD van 27 februari 2019. 

Adviesrapport mei 2019 

De beoordelingscommissie stelt vast dat de drie partijen, onder begeleiding van de 

procesbegeleiders, nader tot elkaar zijn gekomen en dat er veel stappen zijn gezet. Het feit dat er 

één voorstel ter beoordeling is ingezonden, bevestigt voor de commissie dat het belang van de 

museale voorziening voor de drie partijen groter is dan die van hun individuele belangen. 

De commissie geeft in haar advies aan dat het voorstel goed doordacht is en inhoudelijk. Ook op 

het vlak van educatie is de commissie tevreden. Toch is een deel van de beoogde synergie verloren 

gegaan en dit wijt de beoordelingscommissie aan het compromis dat is gesloten om tot elkaar te 

komen. Een sterk concept van de museale voorziening ontbreekt. 

Het advies van de beoordelingscommissie luidt als volgt: 

"De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders om in de volgende fase, de 

verkenning, aan de drie partijen de opdracht te geven om te komen met een scherp, gefocust, 

gelijkwaardig en evenwichtig concept voor de verkenning van de Nationale Museale Voorziening 

Slavemijverleden en dat proces te faciliteren." 

De beoordelingscommissie geeft een aantal aandachtspunten mee en benadrukt dat een paar van 

de aandachtspunten uit het vorige advies ook van toepassing zijn. 

1. In de verkenningsfase moet het "hoe" van de benoemde activiteiten duidelijk en gezamenlijk 

gedefinieerd worden door de drie partijen. 

2. Het leggen van relaties met partners, in het bijzonder met (nationale) museale instellingen en 

het publiek. 

1 	Het gericht versterken van nationaal draagvlak. 

4. Het zo snel mogelijk betrekken van de Rijksoverheid. 

5. Het onderzoeken van het opbouwen van een eigen collectie op te nemen in de verkenning 

6. Na afronding van de verkenningsfase moet voor de te stichten museale voorziening zo snel 

mogelijk en liefst meteen de fase van museale voorziening in oprichting op basis van 

voldoende financiële middelen, van start kunnen gaan. 

7. Houd de  stakeholders  van het proces tot nu toe op de hoogte van het proces. 

Collegebesluit 
Het college neemt het advies van de beoordelingscommissie over, inclusief de aandachtspunten. 

Het oordeel van de beoordelingscommissie dat er wijzigingen nodig zijn in de planning, de 

begroting en de uitvoering, is voor het college aanleiding om in de volgende fase zelf nadrukkelijk 

de regie te nemen. Daarom zal de gemeente sturing geven aan de verkenning met een strak 

geformuleerde opdracht en kaders voor de verkenning. De gemeente zal tevens een 

onafhankelijke en gezaghebbende kwartiermaker aanstellen, die onder verantwoordelijkheid van 
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het college van B&W als duidelijk boegbeeld trekker is van de verkenningsfase. In de 

zomermaanden wordt onder meer gewerkt aan: 

a. 	het vaststellen van de kaders en de opdrachtformulering aan de drie partijen 

2. het inrichten van het proces 

3. het inrichten van de  governance  structuur gedurende de verkenning 

4. het aanstellen van een kwartiermaker 

5. en dit uit te werken in de zomer en in september van dit jaar hierover een besluit te nemen. 

Hierin werkt het college nauw samen met het ministerie van OCW. Het college hecht in dit traject 

bijzonder aan zorgvuldigheid en kwaliteit. Naar verwachting zijn de kaders en de opdracht kort na 

de zomer gereed, zodat de initiatiefnemers naar verwachting uiterlijk in oktober kunnen starten 

met de uitvoering van de verkenning. 

Fasering 
Zoals toegelicht in de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel bestaat de realisatie van de 

nationale museale voorziening uit verschillende fasen (conform sociaal plaberum). Met de 

opdracht voor de verkenning wordt de eerste fase, de oriëntatiefase, afgesloten en start de 

verkenningsfase. Na de verkenningsfase volgt de ontwerpfase, waarin de detailuitwerking van het 

ontwerp plaatsvindt en dit concreet doorgerekend wordt in termen van tijd en geld. Na 

besluitvorming over definitief ontwerp en voorstel financiering start in de realisatiefase de 

voorbereiding en daarna de daadwerkelijke realisatie van de voorziening (uitvoering). Tot slot 

vindt, in de overdrachtsfase, de overdracht van de voorziening plaats. Hierna gaat de voorziening 

zelfstandig draaien. Elke fase heeft een andere organisatiestructuur, andere partners, andere 

expertises en andere (financiële) middelen. Op welke wijze elke fase het beste kan worden 

vormgegeven, hangt af van de uitkomst van de vorige fase. Wij zullen u daarom bij de overgang 

van elke fase opnieuw informeren. 

In september stellen wij u op de hoogte van de kaders en de voortgang. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met de meeste hoogachting, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

f#1,  

ink 	 Touria Meliani 

Wet ouder Diversiteit en Anti-discriminatiebeleid 	Wethou 	unst & Cultuur 
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