SBMK-dag
specialistische kennisoverdracht
en kennisborging
vrĳdag 6 maart 2020, 10:00 - 17:00 uur
Van Abbemuseum, Eindhoven

programma
09:30 - 10:00 inloop met koffie en thee

Thema-presentaties

10:00 - 10:10 Introductie

Paulien ’t Hoen, coördinator SBMK

10:10 - 10:40 Overdracht directie Museum De Pont na dertig jaar
Martijn van Nieuwenhuyzen, directeur De Pont

10:40 - 11:10 Resultaten van onderzoek naar de uitdagingen in het
delen van specialistische kennis in het museale veld
Agnes Vugts, adviseur Raadsaam Erfgoedprojecten

11:10 - 12:00 Kennis als reststroom
En: hoe kan kennis / een aanpak uit een ander vakgebied ons helpen?
Ester van de Wiel, onafhankelijk onderzoekend ontwerper en docent aan Design
Academy Eindhoven

12:00 - 13:00 lunch en museumbezoek

Casus-presentaties

13:00 - 14:00 Tien korte casus-presentaties over kennis die
overgedragen / geborgd zou moeten worden*
14:00 - 15:00 Onderzoekgesprekken ronde 1

In tien groepen (groepjes per casus) verkennen en analyseren aan hand van de
praktijkvoorbeelden. Op zoek naar goede vragen en mogelijke oplossingen voor
de overdracht en borging van kennis in soortgelijke situaties.

15:00 - 15:30 pauze
15:30 - 16:30 Onderzoekgesprekken ronde 2
Nieuwe groepen; ieder kiest een andere casus
16:30 - 17:00 Resultaten
Delen van de belangrijkste conclusies
17:00 - 18:00 borrel
* beschrijvingen casus-presentaties zie volgende pagina’s

Beschrijvingen casus-presentaties
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Functie gerelateerde kennis
A. Pensionering zonder directe opvolger
Louis Baltussen, voorheen hoofd Behoud en Beheer Van Abbemuseum
Moderator Paulien ’t Hoen (SBMK)
Ruimte vergaderzaal

B. Vertrek op korte termijn vanwege reorganisatie, geen opvolger
Elbrig de Groot, voorheen conservator moderne kunst
Museum Boijmans Van Beuningen
Moderator Tatja Scholte (RCE)
Ruimte kleine vergaderzaal

C. Voorbereiding pensionering beheerder Rietveld Schröder Archief
Marije Verduijn, hoofd Collectiebeheer Centraal Museum
Moderator Michelle van der Sluis (Raadsaam)
Ruimte bibliotheek boven

Problematiek gerelateerde kennis
D. Panel Paintings Initiative; internationale overdracht
van ambachtelijke kennis die verloren dreigt te gaan
Luuk Hoogstede, restaurator SRAL
Moderator Sanneke Stigter (UvA, stuurgroep SBMK)
RuimtE bibliotheek beneden

E. Project Plastics; twee senior specialisten leiden
twee nieuwe specialisten op
Henk van Keulen en Olivia van Rooijen, plastic specialisten RCE / SBMK
Moderator Ilka van Steen (SBMK)
Ruimte werksalon onderzoeksruimte

F. Overdracht van kennis die is opgebouwd (en kwijtgeraakt?) in de
flexibele schil rond het museum, gezien vanuit het museum I
Beatrice von Bormann, conservator Stedelijk Museum Amsterdam
Moderator Nicole Delissen (Bureau museaal management, bestuur SBMK)
Ruimte leslokaal

G. Overdracht van kennis die is opgebouwd (en kwijtgeraakt?) in de
flexibele schil rond het museum, gezien vanuit het museum II
Saskia van Kampen, conservator Museum Boijmans Van Beuningen
Moderator Agnes Brokerhof (RCE)
Ruimte werksalon presentatieruimte

H. Overdracht van kennis die is opgebouwd (en kwijtgeraakt?) in de
flexibele schil rond het museum, gezien vanuit een professional
in de flexibele schil
Lydia Beerkens, restaurator SRAL
Moderator Susanne Kensche (Kröller-Müller Museum, stuurgroep SBMK)
Ruimte studio

Beschrijvingen casus-presentaties vervolg
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Kennis gerelateerd aan infrastructuur / netwerk
I. Samenstelling en uitvoering Bauhaus tentoonstelling
Mienke Simon Thomas, conservator Museum Boijmans Van Beuningen
Moderator Agnes Vugts (Raadsaam)
Ruimte werksalon productieruimte

J.	Gezamenlijk beheer net-art
Annet Dekker, onderzoeker Universiteit van Amsterdam
Moderator Gaby Wijers (LIMA)
Ruimte Museum B2, tent

