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Wat zijn de effecten van kunst op 
de werk vloer? Gaan werknemers 
beter presteren, voelen ze meer 
binding met de organisatie waar ze 
werken of bevordert het hun cultuur -
participatie in bredere zin? Nieuw 
onderzoek van de Universiteit van 
Amsterdam probeert het in kaart 
te brengen.

Monika Kackovic en Arnold Witte 

De relatie tussens
kunst en werknemer
Bedrijfscollecties als casus

unstcollecties van Nederlandse bedrijven 
zijn ingebed in zowel for-profi t- als non-

profi torganisaties, bijvoorbeeld banken en 
verzekeringsbedrijven, fabrieken en handels-
ondernemingen, en (semi)overheidsdiensten, 
zoals ziekenhuizen en ministeries. Voor deze 
bedrijven is het verzamelen, conserveren en 
bewaren van beeldende kunst geen kern-
activiteit (Martorella 1990; Wu 2003), maar 
een middel om iets anders te bewerkstelligen, 
variërend van het ondersteunen van de culturele 
sector (mecenaat) tot corporate social respon-
sibility (CSR) 1 of corporate identity manage ment 
(Kottasz et al. 2008). 
 Hoewel de redenen waarom organisaties 
kunst verzamelen verschillen, hebben ze met 
elkaar gemeen dat ze hun werknemers in contact 
brengen met (voornamelijk) contemporaine 
kunst. Vaak noemen bedrijven het belang voor 
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voegden aan de processen op de werkvloer 
(Mikus 1997). Van uit de arbeidspsychologie 
kwam vervolgens het idee op dat kunst productie -
verhogende effec ten zou kunnen hebben 
(Huyskens et al. 1966). Deze veronderstelling 
geniet nog steeds brede aanhang (Beek et al. 
2005). Ook het bredere maatschappelijke idee 
dat geconfron teerd worden met kunst tijdens het 
werk de algemene cultuur participatie kan ver-
hogen, is nog steeds van kracht bij het legiti-
meren van veel bedrijfs collecties. Maar of het 
enig effect sorteert, is nog niet gestaafd door 
breed wetenschappelijk onderzoek. Ondanks 
enkele experimenten in de jaren zeventig – bij 
de Renaultfabrieken in Frankrijk – en de jaren 
tachtig – onder andere bij een vleesverwerkend 
bedrijf in het Duitse Herten, waar de werk-
nemers uitermate positief reageerden op de 
inter venties van kunstenaars in de abattoirs – 
zijn er nauwelijks studies gepubliceerd waarin 
de werknemer centraal staat. 
 Kunstcollecties in ziekenhuizen hebben meer 
wetenschappelijke aandacht getrokken als het 
gaat om de vermeende effectiviteit van kunst-
werken. Maar in alle gevallen is de impact van 
kunst op het genezingsproces of welbevinden 
van de patiënten het onderwerp, en blijven de 
werknemers onderbelicht – alhoewel een positief
effect op bijvoorbeeld de stress van het medisch 
personeel wel wordt verondersteld (Rollins 2011). 
Meer inzicht daarin werd verkregen in een onder-
zoek uit 2002 waarin patiënten, bezoekers en 
werknemers van het Amsterdams Medisch 
Centrum (AMC) werden ondervraagd over hun 
waardering van de kunst. Dat onderzoek beves-
tigde het vermoeden dat met name het hoger 
opgeleide personeel de aanwezigheid van de 
kunst op prijs stelde (Bolt et al. 2002). In 2012
werd een soortgelijk onderzoek opgezet in het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC). 
73 procent van de werknemers reageerde positief
op de stelling dat de kunst de werkomgeving 
ver betert (Jenster 2012), en dat leidde tot een 
breed draagvlak voor behoud en uitbreiding van 
de collectie. 
 Ook Nederlandse bedrijven lijken geïnteres-
seerd te raken in de waarde van hun kunst-
collectie voor medewerkers en geven univer-
sitaire studenten de mogelijkheid om dit terrein 
te verkennen. Zo is er bij AkzoNobel onderzoek 
gedaan naar ‘culturele competentie’ onder werk-

medewerkers als een belangrijk motief om de 
aanwezigheid van kunstwerken in het bedrijf 
te legitimeren (Witte et al. 2009; Lindenberg et 
al. 2011). Desalniettemin is er bijzonder weinig 
bekend over de daadwerkelijke effecten van kunst
op de werkvloer, en meer specifi ek, de invloed 
van kunst op de mate waarin werk nemers zich 
identifi ceren met het bedrijf.

Hooggestemde idealen en kennislacunes
Sinds het ontstaan van bedrijfscollecties in de 
jaren vijftig in vrijwel alle geïndustrialiseerde 
landen is er een verschuiving in de verwach -
tingen van directies en managers van de kunst-
werken in hun organisaties. Aanvankelijk speelde
het idee dat de kunstobjecten door hun culturele 
waarde de geringe arbeidsvreugde aan de lopen-
de band zouden compenseren. Veel bedrij ven 
stelden dat kunstwerken zin en inhoud toe-

AkzoNobel Art Space
met werk van Pieter 
Laurens Mol en 
herman de vries. 
Fotografi e: Martin 
van Welzen
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Bedrijfscollecties lijken de 
verbeelding van werknemers 
te stimuleren 

beoogt dit project meer inzicht te creëren in wat 
de bijdrage is van bedrijfs collecties aan de iden-
ti fi catie van medewerkers met de organi satie, 
hoe deze hun beeld van de bedrijfsreputatie 
beïnvloeden en ten slotte hoe kunst op de werk-
vloer bijdraagt aan de culturele participatie van 
medewerkers in bredere zin.
 Onze aanpak in dit onderzoek is multi discipli-
nair, we maken gebruik van inzichten uit geestes-
wetenschappen en uit bedrijfskunde/economie, 
alsook van een breed scala aan sociologische 
methoden: kwalitatief multi-caseonderzoek, 
groot schalig surveyonderzoek en de daarop-
volgende kwantitatieve analyses en longitu di naal
archiefonderzoek. Alle leden van de VBCN heb-
ben de mogelijkheid om mee te doen aan het 
onderzoek. Ook over de thema’s is voor bereidend
overleg gevoerd om bedrijven hun eigen vragen 
te laten formuleren. Omdat de leden afkomstig 
zijn uit verschillende bedrijfssectoren, zoals de 
fi nanciële sector (banken, verzekeringsmaat-
schap pijen), industrie en detailhandel, alsmede 
(semi)overheidsinstellingen (ziekenhuizen, 
gemeenten en ministeries), kunnen we een 
gedetailleerde vergelijkende analyse uitvoeren, 
niet alleen tussen de sectoren, maar ook tussen 
werknemers uit diverse hiërarchische lagen 
binnen individuele bedrijven. Tot nu toe hebben 
we meer dan 3000 medewerkers van ongeveer 
15 bedrijven geënquêteerd, en 21 bedrijven met 
kunstcollecties gaven toestemming voor het 
afnemen van interviews met bepaalde stake-
holders, zoals conservatoren van de collecties en 
managers van de bedrijven. Daarnaast hebben 
we per kunstcollectie longitudinale gegevens 
verzameld over jaarlijkse budgetten, kunst-
aankopen (bijvoorbeeld kenmerken van kunst-
werken en aankoopbedragen) en informatie 
over de historische context van de kunstcollectie. 
 Momenteel zijn we volop bezig met een nog 
lopende survey. Met de resultaten daarvan willen 
wij de mate waarin de kunstcollectie bijdraagt (i) 
aan hoe de medewerkers zich identifi ceren met 
hun bedrijf en (ii) aan hun cultuurconsumptie, in 
kaart brengen. Hoewel het nog te vroeg is om 
defi nitieve resultaten te presenteren, hebben 
voorlopige beschrijvende statistieken getoond 
dat cultuurparticipatie van werknemers sterk 
varieert per sector. Nadere analyses zullen dit 
alsook de andere hoofdthema’s van dit onder-
zoek trachten te verklaren. Naast het bestuderen 

nemers en het effect van kunst educatie (Smid 
2000; Top 2007). Verder is er gekeken naar de 
inzet van kunst bij De Nederlandsche Bank 
om werknemers te verbinden met het bedrijf 
(Kous broek 2013). De resultaten van deze onder -
zoeken laten grotendeels zien dat bedrijfs-
collecties de verbeelding van werknemers lijken 
te stimuleren en wellicht hebben ze ook nog 
enige invloed op het creëren van een bepaald 
soort ethos binnen een bedrijf. Hoewel deze 
studies met enige voorzichtigheid geïnter pre-
teerd dienen te worden, omdat ze geken merkt 
worden door een kleine hoeveelheid deelnemers 
en zich beperken tot één bedrijf, wijzen ze alle-
maal op de noodzaak tot meer onderzoek voor 
een beter begrip van de positie van de werk-
nemer als een van de belangrijkste doelgroepen 
van bedrijfscollecties. 

Vooruitblik
Om deze leemten in onze kennis aan te pakken 
voert de Universiteit van Amsterdam sinds de 
zomer van 2015 een onderzoek uit met steun van 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO) in samenwerking met 
de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland 
(VBCN). Dit onderzoek is mede op verzoek van 
de beheerders van de collecties – conservatoren 
en andere direct betrokkenen – zelf opgezet, 
hetgeen aangeeft dat zij inderdaad behoefte 
hebben aan meer inzicht in de effecten van de 
kunst op de werkvloer. In het bijzonder zijn we 
in dit vier jaar durende onderzoek systematisch 
te werk gegaan om de ideeën en percepties van 
medewerkers over kunstcollecties van bedrijven 
beter in beeld te krijgen. Uitgangspunt is dat deze
kunstcollecties een belangrijk onderdeel vormen 
van het bedrijfserfgoed; vanuit die gedachte 
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Noten
1 Onder CSR wordt verstaan het integre-

ren van sociale, economische en/of 
milieu problemen door bedrijven in hun 
bedrijfsvoering; corporate identity 
manage ment betreft de manier waarop 
een organisatie zich voordoet naar ver-
schillende belanghebbenden en zich zo 
onderscheidt van andere organisaties.

van de effecten van bedrijfscollecties op mede-
werkers, richten we ons ook op het besluit-
vormings proces van curatoren die werkzaam 
zijn bij organisaties met kunstcollecties en tevens 
op hoe deze keuzes de kunstmarkt beïnvloeden. 
Allereerst blijkt het dat curatoren een cruciale 
rol spelen in het wegen van de diverse doel-
stellingen en wensen van de organisatie. Daar-
naast beogen zij de positie van de collectie in 
zowel het kunstveld als de organisatieomgeving 
te verstevigen door de bedrijfscollectie in te bed-
den in bredere historische kunst- en organisatie-
gerelateerde narratieven. Als zodanig gebruiken 
deze professionals hun liminaliteit als een kracht,
omdat het ze in staat stelt om de afstand tussen 
de bedrijfscollectie, de organisatie en het kunst-
veld te overbruggen. In aanvulling op eerder 
onder zoek, waaruit is gebleken dat kunst-
aankopen door bedrijfsconservatoren een 
belang rijke opstap bieden voor de carrières van 
beginnende kunstenaars (Kackovic 2016), 
dragen de eerste resultaten van dit onderzoek 
bovendien sterk bij aan een beter begrip van hoe 
bedrijfscollecties als early adopters in de kunst-
markt fungeren. In die hoedanigheid lijken 
bedrijfscollecties de acceptatie van kunstenaars 
door andere culturele instellingen en het grote 
publiek te vergroten, wat kan leiden tot een 
proces van canonisatie en dus tot een groeiende 
erkenning van het werk van die kunstenaars als 
een belangrijk onderdeel van cultureel belang in 
het algemeen.

Conclusie
De samenwerking met de VBCN en de bij haar 
aangesloten bedrijven met kunstcollecties heeft 
geleid tot een vergaande gedachtewisseling in 
formele (presentaties op evenementen, leden-
vergaderingen et cetera) en informele context. 
Lezingen op internationale conferenties en 
publicaties in academische en kunsttijdschriften 
dragen bij aan een debat, ook met betrokkenen 
uit onder andere de culturele sector en bedrijfs- 
en economische wetenschappen. Bovendien 
genereerden de eerste resultaten over de 
ontwik keling van aankoopbudgetten, gepresen-
teerd op Art Rotterdam in februari 2017, media-
aandacht. Het idee dat bedrijfscollecties massaal 
gestopt waren met aankopen bleek niet overeen 
te komen met de daadwerkelijke ontwikkelingen 
van aankoopbudgetten; zij waren, na de crisis 

van 2008, juist veel eerder teruggekeerd als 
actieve kopers op de kunstmarkt dan het gros 
van de private verzamelaars. 
 Tot slot zijn we bezig om verschillende effec ten
naast elkaar waar te nemen om een helder beeld 
van de impact van bedrijfscollecties te krijgen. 
Op die manier willen we een breder perspectief 
ontwikkelen van de invloed van kunst op de 
werkvloer en de dynamiek van bedrijfscollecties 
op de kunstmarkt. Vanzelf sprekend zijn we van 
plan de tussentijdse en eind resultaten – die 
geanonimiseerd blijven – in detail te bespreken 
met de VBCN en onze bevindingen te delen met 
de academische gemeenschap en de culturele 
sector. •
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