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“Elke samenwerking is 
onvoorspelbaar en
inspirerend”
Met het grote kunstproject Art-for-SAIL wist Sandra Boer in 2005 een brug te slaan tussen 
kunstenaars en het grote publiek. Vijftig jonge kunstenaars werkten tijdens het SAIL eve-
nement tussen het publiek. Het project kreeg veel media-aandacht en zorgde dat startende 
kunstenaars voor het eerst geld verdienden. In 2006 zette Boer Art Partner op, dat kun-
stenaars koppelt aan bedrijven voor een tweejarige samenwerking. Tijdens het Nationale 
Cultuurbal op 9 oktober van dit jaar won Art Partner met een van deze samenwerkingspro-
jecten de Impulsprijs 2008, van Stichting DOEN en ING. door Joannet van der Perk

“Al vanaf mijn eerste salarisstrook heb 
ik geld opzij gezet om voor mezelf te 
beginnen. Ik wilde zelf oplossingen 
zoeken. Mijn eigen weg bepalen, wars 
van conventies.” vertelt Sandra Boer. 
Na zeven jaar loondienst als com-
municatieadviseur richtte ze in 2004 
house-of-initiatives op. Met Art-for-
SAIL, haar eerste grote initiatief, ging 
Boer meteen tegen de stroom in. “Drie 
jaar geleden was het not done om kun-
stenaars binnen zo’n commercieel eve-
nement als SAIL te laten werken. Ter 
voorbereiding van Art-for-SAIL sprak 
ik met veertig mensen uit de cultuur-
sector. Ik ontdekte dat het eigenlijk niet 
kon: kunstenaars uit hun atelier halen, 
bedrijven erbij betrekken, afsluiten met 
een verkooptentoonstelling…” Lachend: 
“Het leuke van ondernemerschap is dat 
je het dan toch doet. Inmiddels is er 
veel veranderd, en wordt er steeds meer 
op deze manier over cultureel onderne-
merschap gedacht.”

Als vervolgprogramma van Art-for-
SAIL bedacht Boer Art Partner, dat zij 
leidt samen met haar partner, Robert 
Tordoir en artistiek leider Joannette 
Balvert. Art Partner heeft sinds 2006 
dertig partnerships tussen kunstenaars 
en bedrijven tot stand gebracht en heeft 
vijftig kunstenaars in haar bestand. 
Boer: “Bij Art Partner gaat het om de 
langdurige relatie tussen een organi-
satie en een of meerdere kunstenaars. 
In twee jaar kan er een bijzondere 
vertrouwensrelatie tussen beide par-
tijen ontstaan.” Soms vragen bedrijven 
om speciale kunstwerken voor de 

bedrijfscollectie, vaak gaat de vraag aan 
de kunstenaars verder dan dat. Dan kan 
het gaan om een mentaliteitsverande-
ring of het benadrukken van interne 
waarden. Boer: “Neem Mn Services, 
een grote Nederlandse pensioenuit-
voerder. Daar werken ze nu met vier 
van onze kunstenaars om op bijzondere 
wijze de behaalde resultaten en inbreng 
van medewerkers te visualiseren. Je 
kijkt dan op een andere, sterke manier 
naar interne communicatie.”

“Een ander, geweldig voorbeeld vormen 
geluidskunstenaar Nathalie Bruys en 
het ministerie van OCW”, vervolgt 
Boer. “Het ministerie zit in een flexibi-
liseringstraject en vroeg Nathalie een 
kunstproject te bedenken dat mede-
werkers op een andere manier naar de 
eigen organisatie laat kijken. Nathalie 
wilde alle medewerkers bereiken en 
bedacht de installatie ‘Brain Tonic’, 
waarbinnen een compositie van stem-
men, geluiden, geur en licht van binnen 
OCW te horen is. Bekende geluiden, 
in een nieuwe, bijzondere vorm. De 
installatie staat bij de ingang van het 
ministerie, dus iedereen loopt door 
het kunstwerk heen. Bijzonder is ook 
dat het werk is onthuld door Minister 
Plasterk bij de viering van het 90-jarig 
bestaan van OCW.” 

Om te zorgen dat een kunstproject een 
dergelijke impact krijgt, begeleiden 
Boer, Tordoir en Balvert het proces er-
naar toe. Ze betrekken zoveel mogelijk 
de top van het bedrijf bij de projecten 
en stimuleren ook de kunstenaars om 

zich ondernemend op te stellen. Boer: 
“Zo kon het dat bij OCW medewerkers 
tot aan de minister hun stem voor het 
kunstwerk ‘leenden’.”

De drie treden ook vaak op als ‘verta-
lers’ tussen kunstenaar en organisatie. 
Bedrijven begrijpen de taal van kunste-
naars soms niet direct en kunstenaars 
kennen het bedrijfsjargon niet. Boer: 
“Maar het is fantastisch als je dan 
medewerkers van een bedrijf adem-
loos naar een jonge kunstenaar ziet 
luisteren. Elke samenwerking is voor 
ons onvoorspelbaar en inspirerend. 
Welke vraag een organisatie ook heeft, 
oplossingen van kunstenaars zijn altijd 
eigen, vernieuwend, bezield.”

Art Partner werkt samen met
Balak Coatings, Boer & Croon, De 
Nederlandsche Bank, Dicke Röell 
Breedveld Executive Search, Houthoff 
Buruma, KPMG, Krans & Van Hilten 
Advocaten, Korn/Ferry International, 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, Mn Services, Plexus 
Medical Group, Stadgenoot, Synchroon, 
Van Doorne, Watson Wyatt

Sandra Boer in het kort
1972 Geboortejaar
Studie Culturele Antropologie aan de 
 Universiteit van Amsterdam
2004 house-of-initiatives
2005 Art for Sail
2006 Art Partner
www.art-partner.nl
www.house-of-initiatives.nl
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Lees meer over de Impulsprijs 2008 op pagina 54.

A Contemporary Adaptation. Werk van de winnaar 
van de Impulsprijs; videokunstenaar Daan Spruijt en 
adviesbureau Watson Wyatt.


