
Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.

out of offi ce out of offi ce
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.

out of offi ce out of offi ce
Aangesloten organisaties bij de 
Vereniging Bedrijfscollecties Nederland
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.

out of offi ce out of offi ce
Aangesloten organisaties bij de 
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.

out of offi ce out of offi ce
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.

out of offi ce out of offi ce
Aangesloten organisaties bij de 
Vereniging Bedrijfscollecties Nederland
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.

out of offi ce out of offi ce
Aangesloten organisaties bij de 
Vereniging Bedrijfscollecties Nederland
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.
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Vereniging Bedrijfscollecties Nederland

Start tentoonstelling

2619 SL  OoO– opmaak wand VDB – dd.indd   1 29-11-18   17:06

Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.

out of offi ce out of offi ce
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.

out of offi ce out of offi ce
Aangesloten organisaties bij de 
Vereniging Bedrijfscollecties Nederland
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Collectie | Collection
Collectie ABN AMRO
ABN AMRO Collection

Contactpersonen | Contacts
Danila Cahen (conservator | curator) & Dave Lazoe 
(collectiebeheerder | collection manager)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 80 kantoren in binnen- en buitenland
> 80 offi ces in the Netherlands and abroad

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1977

Disciplines
Hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst, fotografi e, 
installaties, videokunst, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Contemporary painting, photography, drawing, sculpture, installations, 
video art, graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van hedendaagse kunstenaars die een binding met Nederland 
hebben, en heeft daarnaast internationale accenten.
Work by contemporary artists who have a link to the Netherlands, 
plus international highlights.

Collectie | Collection
Achmea Kunstcollectie
Achmea Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marieke Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zeist

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 9 kernlocaties | spread over 9 key locations in the 
Netherlands: Zeist, Tilburg, De Meern, Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden & Zwolle.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
5000 (± 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en design.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations, video art and design.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland en Turkije.
Contemporary art; international, with a focus on the Netherlands 
and Turkey.

Collectie | Collection
Aedes Kunst Collectie
Aedes Art Collection

Contactpersoon | Contact
Marjolein Berghs-Hendrix

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam & Hellendoorn

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 150

Ontstaansjaar | Launch year
1993

Disciplines
Fotografi e, werken op papier, schilderkunst en videokunst.
Photography, works on paper, drawing and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van Nederlandse en internationale kunstenaars.
Contemporary art by Dutch and international artists.

Collectie | Collection
Aegon Art Collection

Contactpersoon | Contact
Lianne Schipper

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague & Leeuwarden

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Videokunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografi e, 
werken op papier, grafi ek, tevens werk in opdracht.
Video art, sculpture, painting, photography, works on paper, 
graphic art, including commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaags, internationaal en breed, met de focus op jong 
talent, mensbeeld, innovatie en natuur.
Contemporary, international and broad, with a focus on talented 
young artists, human images, innovation and nature.

Collectie | Collection 
Albert Heijn Kunststichting
Albert Heijn Art Foundation

Contactpersonen | Contacts 
Wende Wallert & Vanessa Hofl and 

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Zaandam

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Zaandam

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 700 

Ontstaansjaar | Launch year 
1987

Disciplines 
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection 
Hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars die 
in Nederland wonen en werken.
Contemporary art from artists living and working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
AkzoNobel Art Foundation

Contactpersoon | Contact
Hester Alberdingk Thijm (Directeur | Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De publiek toegankelijke Art Space op de Zuidas in het AkzoNobel 
Center in Amsterdam en de kantoren in Amsterdam en Arnhem. 
Deelcollecties zijn verspreid over kantoren wereldwijd. 
The publicly accessible Art Space at the AkzoNobel Center in the 
Zuidas business district of Amsterdam and its offi ces in Amsterdam 
and Arnhem. Sub-collections are housed at its offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1800

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst.
Contemporary international art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Altrecht GGZ
Altrecht Art Collection

Contactpersoon | Contact
Esther Vossen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de verschillende locaties in de regio Utrecht: 
Utrecht Centrum, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, 
Woerden en Zeist.
Spread over various locations in the Utrecht region: Utrecht City 
Center, Utrecht Lunetten, Den Dolder, Nieuwegein, Woerden 
and Zeist.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 700

Ontstaansjaar | Launch year
Ontstaan uit de collecties van haar voorlopers H.C. Rümke groep, 
de RIAGG stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. Vanuit het 
verleden zijn werken aan de collectie toegevoegd door schenkingen 
en aankopen. Sinds 1998 richt het kunstbeleid van Altrecht ggz 
zich voornamelijk op de ondersteuning van de residency Het Vijfde 
Seizoen. In deze residency werken kunstenaars gedurende drie 
maanden. Zij laten zich bij het maken van nieuw werk inspireren 
door de psychiatrie. 
Created by a merger of the collections of Altrecht’s forerunners 
H.C. Rümke group, RIAGG mental health service Utrecht Centre 
and RIAGG mental health service Utrecht West.
Since 1998 Altrecht’s art policy has focused mainly on supporting the 
‘Fifth Season’ residency, where an artists in residence work for three 
months, during which time they draw inspiration from psychiatry.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, voornamelijk van Nederlandse 
kunstenaars.
Contemporary art, particularly Dutch artists.

Collectie | Collection
Collectie AMC, Amsterdam UMC
AMC Collection, Amsterdam UMC

Contactpersonen | Contacts
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken | Head of Art) & Edith Overzet 
(Kunstbeheerder | Curator)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In de openbare ruimte van Amsterdam (in een straal van 60 km 
rond het AMC).
In public spaces in Amsterdam (in a 60 km radius around the AMC).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
6000

Ontstaansjaar | Launch year
1980

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1945 tot heden, internationale videokunst 
en een actief opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte.
Contemporary art (1945 to present) by Dutch artists or artists living 
in the Netherlands, international video art and an active policy of 
commissioning art for public spaces.

Collectie | Collection
Amphia Kunstcollectie
Amphia Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Tielemans

Hoofdkantoor | Head offi ce
Breda

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 kernlocaties in Breda en Oosterhout.
Spread over 3 key locations in Breda and Oosterhout.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
150

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties, videokunst en interactieve kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, installations, 
video and interactive art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst uit Nederland en België.
Contemporary art from the Netherlands and Belgium.

Collectie | Collection
AonIn2Kunst

Contactpersoon | Contact
Marcel Schreuder

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Noordwijk, Nijmegen, 
Hengelo, Groningen, Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500 (> 150 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
vormgeving in glas en modelbouw.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, glass 
design and models.

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name uniek werk, zoals schilder- en/of beeldhouwkunst van 
Nederlandse of in Nederland werkende kunstenaars.
The acquisitions policy focuses particularly on unique works such 
as painting and/or sculpture by Dutch artists or artists working in 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Arcadis Kunstcollectie
Arcadis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Dorry Reuling & Maartje van den Bosch

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Voornamelijk de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort en 
Maastricht; enkele werken in Londen, Praag, Warschau, Darmstadt, 
Parijs, Brussel, Santiago, Washington en New York.
Mainly at the offi ces in Amsterdam, Arnhem, Amersfoort and 
Maastricht; some are in London, Prague, Warsaw, Darmstadt, Paris, 
Brussels, Santiago de Chile, Washington and New York.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
225

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland
(voorheen | formerly ASR Collection)

Contactpersoon | Contact 
Sigrid Vegter

Hoofdkantoor | Head offi ce 
Utrecht

Locatie kunstcollectie | Collection located at 
Utrecht

Aantal kunstwerken | Number of artworks 
± 1600

Ontstaansjaar | Launch year 
1720, sinds 2010 onder de naam Stichting Kunst & Historisch Bezit 
ASR Nederland
1720, current title since 2010

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, werken op papier, glasobjecten 
en historische objecten.
Painting, drawing, photography, graphic art, works on paper, 
glass objects and historical objects.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst volgens thematische 
richtingen. Historisch materiaal dat kenmerkend is voor a.s.r. en 
haar rechtsvoorgangers.
Contemporary Dutch art based on certain themes. Historical material 
that is characteristic of a.s.r. and its predecessors.

Collectie | Collection
BNG Bank Collectie
BNG Bank Collection

Contactpersoon | Contact
Pauline Bieringa (Directeur Public Finance | Public Finance Director)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Den Haag | The Hague

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 600

Ontstaansjaar | Launch year
1985

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Nederlandse abstract-geometrische kunst in al haar uitingsvormen 
door naoorlogse kunstenaars.
Dutch post-war abstract geometric art in all its forms.

Collectie | Collection
BPD Kunstcollectie
BPD Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Jenny Rietbergen-Barendregt & 
Caroline Coffrie

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verschillende locaties in Nederland en Duitsland.
Various sites in the Netherlands and Germany.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1000

Ontstaansjaar | Launch year
1976

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse (inter-)nationale kunst waarin ruimte een rol speelt. 
Dit betreft werk van kunstenaars die architectuur, stedelijke en 
openbare ruimte in hun werk gebruiken, maar ook werk van 
kunstenaars die zich bezighouden met de manier waarop hun 
werk zich verhoudt tot de ruimte.
Contemporary Dutch and international art in which space and 
spatiality plays a role: work by artists who use architecture and 
urban public spaces in their work, and also by artists who are 
concerned with how their work relates to the space around it.

Collectie | Collection
Kunstcollectie De Nederlandsche Bank
DNB Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Alexander Strengers (Voorzitter | Chair), Aad Carp, Marco Engel, 
Petra Hielkema, Donald Ogilvie, Gisella van Vollenhoven & 
Sander de Wit

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1250

Ontstaansjaar | Launch year
Vroeg 20ste eeuw
Early 20th century

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Internationaal | International.

  

Collectie | Collection
Stichting ArtService Dobby group
Dobby Group Art Service

Contactpersonen | Contacts
Han R. de Groot & Rinske Koning

Hoofdkantoor | Head offi ce
Hilversum

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Hilversum & Laren

Aantal kunstwerken | Number of artworks
300

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, photography, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst; internationaal, met een accent op Nederland.
Contemporary art; international, with a special focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
DSM Art Collection

Contactpersoon | Contact
Catharien Romijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 5 locaties in Nederland: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft en Waalwijk.
Spread over 5 locations in the Netherlands: Heerlen, Sittard, 
Urmond, Geleen, Delft and Waalwijk.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
785 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1902, kunstaankopen sinds 1952 en kunstbeleid sinds 1985.
1902, acquisitions since 1952 and art policy since 1985.

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Aanvankelijk gebonden aan de regio Limburg, maar vanaf 2003 
ook hedendaagse nationale en internationale kunst.
Initially focused on the Limburg region, but since 2003 also 
includes contemporary Dutch and international art.

Collectie | Collection
ENECO Kunstcollectie
ENECO Art Collection

Contactpersoon | Contact
Frans Boomsma

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300 (kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2000

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst vanaf 1950 met het accent 
op kunstenaars die in Nederland wonen en werken.
Contemporary art with a focus on artists living and working 
in the Netherlands since 1950.

 

Collectie | Collection
Erasmus Universiteit Kunstcollectie
Erasmus University Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het Erasmus University College.
Spread across the campus of Erasmus University Rotterdam 
and the Erasmus University College.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2000

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en monumentale kunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and public art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst, zowel nationaal als internationaal.
Contemporary art, both Dutch and international.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Essent-Enexis
Essent-Enexis Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anouk van Buuren

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Bosch

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Diverse locaties in Noord Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel en Gelderland.
Various sites in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe, Limburg, 
Overijssel and Gelderland provinces.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1400

Ontstaansjaar | Launch year
1914, sinds 2011 Stichting kunstcollectie Essent-Enexis | known as 
Essent-Enexis Art Collection since 2011.

Disciplines 
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Gasunie Kunstcollectie
Gasunie Art Collection

Contactpersoon | Contact
Cees Pisuisse

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Grotendeels op het hoofdkantoor, de rest verspreid over de andere 
kantoren en diverse locaties, waaronder compressorstations.
Mainly at head offi ce, the rest is spread among the other offi ces and 
various sites, such as compressor stations.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1800

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Met name hedendaagse levende kunstenaars woonachtig in 
Nederland.
Mainly living contemporary artists residing in the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie gemeente Wassenaar
Wassenaar Local Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Helene van ‘t Hoen

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wassenaar (Gemeentehuis ‘De Paauw’ | Town Hall)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over een aantal overheidsgebouwen, tevens circa 
85 werken in de openbare ruimte van de gemeente.
Spread among a number of local authority buildings, including 
circa 85 sculptures in public spaces throughout the municipalty.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
900

Ontstaansjaar | Launch year
1925

Disciplines
Schilderkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, glaskunst en antiek.
Painting, photography, sculpture, graphic art, glass and antiques.

Collectie | Collection
Houthoff Buruma Kunstcollectie
Houthoff Buruma Art Collection

Contactpersoon | Contact
Joannette Wegener Sleeswijk-Balvert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam.
Housed at 2 offi ces in Amsterdam and Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 100

Ontstaansjaar | Launch year
2005

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, beeldhouwkunst, grafi ek, 
installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, sculpture, graphic art, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal.
Contemporary art; international.

Collectie | Collection
ING Collectie
ING Collection

Contactpersoon | Contact
Sanne ten Brink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
> 500 kantoren wereldwijd.
> 500 offi ces worldwide.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 6000

Ontstaansjaar | Launch year
1974

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
textiel, installaties en multimediakunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
textiles, installations and multimedia art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van internationale, autonoom denkende kunstenaars die de 
grenzen van de fi guratieve traditie opzoeken en die openstaan voor 
vernieuwing en experiment. De collectie zet aan tot ‘anders kijken’ 
en stimuleert een cultuur van innovatie en verandering binnen ING. 
Work of international, free-thinking artists who push the boundaries of 
the fi gurative tradition and are open to innovation and experimentation. 
The collection promotes seeing things from a different angle and 
fosters a culture of innovation and change within ING.

Collectie | Collection
Kunstcollectie InsingerGilissen Bankiers
InsingerGilissen Bankers Art Collection

Contactpersoon | Contact
Kees Sier

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam 
& Den Haag | The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
70

Ontstaansjaar | Launch year
2002

Disciplines
In principe wordt geen enkele discipline uitgesloten. De nadruk ligt op 
schilderkunst, werken op papier, driedimensionaal werk en fotografi e.
No disciplines are excluded. However, the focus is on painting, works 
on paper, three-dimensional work and photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst; internationaal, met een accent 
op Nederland.
Contemporary art; international, with a particular focus on 
the Netherlands.

Collectie | Collection
Isala Kunst collectie
Isala Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Hans Damink (kunstcoördinator | Art coordinator) & Peter Bloembergen 
(voorzitter kunstcommissie | Chair of Art Committee)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Zwolle

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Zwolle, Kampen & Heerde.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 450

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
KPMG Kunstcollectie
KPMG Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Moniek van den Berg-Elstgeest & Elzemieke de Bruijn

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amstelveen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over alle 13 locaties in Nederland.
Spread over all 13 sites in the Netherlands.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 300

Ontstaansjaar | Launch year
1990

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met 
Nederland hebben. Tevens moet het werk passen bij de kernwaarden 
van KPMG.
Contemporary, young and promising artists who have a relationship 
with the Netherlands. The work must also be consistent with KPMG’s 
core values.

 

Collectie | Collection
Kunstcollectie LUMC
LUMC Art Collection

Contactpersoon | Contact
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor | Head offi ce
Leiden

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 3 gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het 
Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. De meeste werken 
zijn te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en 
verpleegafdelingen in het hoofdgebouw.
Spread over 3 buildings that comprise Leiden University Medical 
Centre: the main building, the Research Building and the Education 
Building. Most works are on display in public areas, waiting rooms, 
outpatient clinics and on the wards in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2600 (> 1.000 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1984

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
installaties en videokunst.
Painting, drawing, photography, graphic art, sculpture, installations 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse of in Nederland 
wonende kunstenaars vanaf 1960 tot heden. In openbare ruimten 
worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.
In de voortuin van het LUMC is een beeldenroute in ontwikkeling 
met beelden van Sjoerd Buisman, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Armando, Adam Colton en Johan Creten. 
Contemporary art by Dutch artists or artists living in the Netherlands, 
from 1960 to the present day. Works are commissioned for public 
spaces. A sculpture walk has been developed in the front garden 
of the LUMC, featuring works by Sjoerd Buisman, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Armando, Adam Colton and Johan Creten.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Hospital Art Collection

Contactpersoon | Contact
Vincent Hirt

Hoofdkantoor | Head offi ce
Rotterdam

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Rotterdam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
28

Ontstaansjaar | Launch year
2011

Disciplines
Fotografi e, glasobjecten en wandschilderingen.
Photography, glass objects and murals.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Menzis
Menzis Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Bert Kleijweg & Ria Hoekzema

Hoofdkantoor | Head offi ce
Wageningen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over vier kernlocaties in Nederland: Wageningen, 
Enschede, Groningen en Den Haag (Azivo).
Spread among four key locations in the Netherlands: 
Wageningen, Enschede, Groningen and The Hague (Azivo).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 75 (± 20 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2010

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Contemporary Dutch art in the Netherlands.

Collectie | Collection
Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
The Ministry of Foreign Affairs Collection

Contactpersoon | Contact
Philippien Noordam

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Wereldwijd verspreid over ± 300 Nederlandse ambassades en 
ambtswoningen. Daarnaast is de collectie te zien op de Rijnstraat 8 
in Den Haag.
Spread all over the world at ± 300 Dutch embassies and offi cial 
residences. Works from the collection are also on display at Rijnstraat 8 
in The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 12.000

Ontstaansjaar | Launch year
Omstreeks 1950 gestart met bruiklenen uit de Rijkscollectie. Vanaf 
1980 ontstond er een aankoopbeleid.
Started around 1950 with works on loan from the national art collection. 
An acquisitions policy emerged from 1980 onwards.

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, Neder-
lands design en kunstopdrachten.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, Dutch design 
and commissioned works.

Verzamelgebied | Focus of collection
Van 17de-eeuwse schilderijen en antiek in bruikleen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot recente kunst van Nederlandse of 
langdurig in Nederland wonende of werkende kunstenaars. Dit ter 
promotie van de Nederlandse kunst en kunstenaars in het buitenland 
en ter ondersteuning van de representatie. Kunstwerken die, op geheel 
eigen wijze, iets over Nederland vertellen of een directe verbinding of 
associatie aangaan met het land waarin het kunstwerk zich bevindt.
Ranging from 17th-century paintings and antiques on loan from the 
Cultural Heritage Agency to recent work by Dutch artists or artists who 
have lived and worked in the Netherlands for a long time. The idea is to 
promote Dutch art and artists abroad and to support the Ministry’s work 
of representing the country which say something about the Netherlands 
in a unique way, or have a direct association with the country in which 
the work is located.

Collectie | Collection
NN Group Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Els Drummen & Elisah van den Bergh (kunstadviseurs | art advisors)

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag | The Hague

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Kantoorpanden van NN Group in Den Haag, Rotterdam, Ede, 
Amsterdam en Arnhem.
The offi ces of NN Group in The Hague, Rotterdam, Ede, Amsterdam 
and Arnhem.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2300 (inclusief subcollectie Delta LIoyd | including Delta Lloyd 
sub-collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1963

Disciplines
Multidisciplinair (schilderkunst, fotografi e, glaskunst, installaties 
en grafi ek).
Multidisciplinary (painting, photography, glass, installations and 
graphic art).

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van kunstenaars die een sterke band hebben met Nederland, die 
durven te experimenteren met materialen en innovatieve invalshoeken 
opzoeken. De collectiecriteria zijn: vakmanschap, ambacht en 
innovatie. Jaarlijks wordt de NN Group Art Award uitgereikt, een 
stimuleringsprijs voor hedendaagse kunstenaars, gekoppeld aan 
de Art Rotterdam kunstbeurs.
Work by artists who have strong ties with the Netherlands, who expe-
riment with materials and explore innovative perspectives. The criteria 
are high quality skills, craftsmanship and innovation. The NN Group Art 
Award is presented each year in association with the Art Rotterdam 
art fair in order to encourage contemporary artists.

Collectie | Collection
NOG Collectie
NOG Collection 

Contactpersoon | Contact
Colin Huizing

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De NOG Collectie wordt in opdracht van Stichting Beheer 
SNS REAAL beheerd door het Stedelijk Museum Schiedam.
The NOG Collection is managed on behalf of SNS REAAL 
by Stedelijk Museum Schiedam

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 500

Ontstaansjaar | Launch year
1994

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Breed, met een accent op tekeningen.
Broad, but particularly drawing.

Collectie | Collection
Stichting Océ Kunstbezit
Océ Collection

Contactpersoon | Contact
Gerardine Schreurs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Venlo

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Meerdere complexen in Venlo, Den Bosch (het hoofdverkoop-
kantoor, voortaan Canon Nederland) en het Competence Center 
nabij München.
Several complexes in Venlo, Den Bosch (the main sales offi ce, 
henceforth known as Canon Nederland) and the Competence 
Center near Munich.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 800 

Ontstaansjaar | Launch year
Circa 1970

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, incidenteel ook beeldhouwkunst 
en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, occasionally sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst van jonge mensen die het eigen medium 
(schilderkunst) onderzoeken en met lef hun grenzen verkennen; 
internationaal, met een accent op de eigen regio.
The Océ Collection collects contemporary art by young painters 
who explore their medium and boldly push their own boundaries; 
international, with an emphasis on the company’s home region.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Gelderland
Gelderland Provincial Authority Art Collection

Contactpersoon | Contact
Gabrielle de Nijs Bik

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem (Huis der Provincie |  The Provincial Authority in Arnhem)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
 Arnhem (Huis der Provincie | The Provincial Authority in Arnhem)

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2600

Ontstaansjaar | Launch year
1954

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst, 
keramiek en kunstnijverheid.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, ceramics 
and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Gelderse kunst.
Contemporary art made in Gelderland.

Collectie | Collection
Kunstcollectie provincie Limburg
Province of Limburg Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Ad Himmelreich & Nico Voncken

Hoofdkantoor | Head offi ce
Maastricht (Provinciehuis van Limburg  ‘Gouvernement aan de Maas’ | 
The provincial authority ‘Gouvernement aan de Maas’)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
In en rond het bestuursgedeelte van het Provinciehuis wordt de 
kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de 
collectie dient als interne kunstuitleen.
The core collection is displayed in and around the administrative 
section of  the provincial authority. The lion’s share of the collection 
is loaned internally.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1350 (220 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1983 (in 1986 werd het nieuwe Gouvernement in gebruik genomen | 
in 1986 the new building was inaugurated).

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek, beeldhouwkunst 
en installaties.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture and 
installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Werk van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met 
een aanwijsbare band met Limburg; kunstwerken die het beeld 
van deze Europese regio vernieuwen, alsmede objecten aangaande 
de geschiedenis van de regio.
Work by modern and contemporary artists with a demonstrable 
connection with Limburg; artworks that revive the image of this region 
of Europe and objects connected with the history of the region.

Collectie | Collection
Rabo Kunstcollectie
Rabo Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Verily Klaassen & Danielle Laudy

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
10 kantoorlocaties in Utrecht, Eindhoven, Best en Boxtel.
10 offi ce locations in Utrecht, Eindhoven, Best and Boxtel.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2300 (kerncollectie: 1200 werken van ± 100 kunstenaars | 
core collection: 1200 works by ± 100 artists)

Ontstaansjaar | Launch year
1984 | 1995

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouw-
kunst, grafi ek, videokunst, wandobjecten en (multimedia) installaties.
Painting, photography, drawing, works on paper, sculpture, graphic 
art, video art, wall-mounted objects and installations, including 
multimedia installations.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950, sinds 2009 met 
internationale accenten.
Post-1950 contemporary Dutch art, with international highlights 
since 2009.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Radboudumc
Radboudumc Art Collection

Contactpersoon | Contact
Let Geerling

Hoofdkantoor | Head offi ce
Nijmegen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
In wisselende presentaties en op wisselende plekken in de 
openbare en representatieve ruimten van de 4 hoofdgebouwen van 
het Radboudumc: het hoofdgebouw, het Onderwijsgebouw, het 
Tandheelkundegebouw en het Onderzoeksgebouw.
The core collection is displayed at several locations, in varying 
combinations, in the public and reception spaces of the 4 main 
buildings at Radboudmc: the main building, the Education Building, 
the Dentistry Building and the Research Building

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1700

Ontstaansjaar | Launch year
1998

Disciplines
Alle (inclusief performance)
All (including performances)

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse internationale beeldende kunst. Sinds 2014 worden 
geen autonome aankopen meer gedaan. In plaats daarvan haalt 
het kunstprogramma via opdrachten hedendaagse kunstenaars en 
hun praktijk van wezenlijk anders kijken, maken en zien in huis. Dat 
resulteert in tijdelijke projecten op locatie met patiënten, medewerkers 
en studenten. Soms leidt dat tot permanente nieuwe kunstwerken. 
Contemporary international art. No autonomous work has been 
purchased since 2014. Instead, the art programme commissions work 
from contemporary artists whose practice involves a fundamentally dif-
ferent way of looking, making and seeing. This gives rise to temporary 
projects on location with patients, staff and students. These projects 
sometimes produce new permanent artworks.

Collectie | Collection
Randstad Kunstcollectie
Randstad Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wim Vos

Hoofdkantoor | Head offi ce
Diemen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De collectie is verspreid over heel Nederland. Zo hangen de 
kunstwerken op het hoofdkantoor, de regiokantoren, het opleidings-
centrum en de vestigingen van Randstad. 
The collection is spread throughout the Netherlands. There are 
works at head offi ce, the regional offi ces, the training centre and 
branches of Randstad. 

 Aantal kunstwerken | Number of artworks
 ± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1960 (grafi ek | graphic art), 1988 (fotografi e | photography)

Disciplines
Grafi ek (litho’s, etsen en zeefdrukken), maar voornamelijk fotografi e.
Graphic art (lithographs, etchings and screenprints), but mainly 
photography.

Verzamelgebied | Focus of collection
Voornamelijk Nederlandse kunst, maar ook werk van internationale 
fotografen. Al deze werken hebben een relatie tot ‘werk’.
Mainly Dutch art but also work by international photographers. 
The artworks are all somehow related to work.

Naam collectie | Collection title
Collectie Percentageregeling Rijksoverheid
Art Collection Percentage Programme Dutch Government

Hoofdkantoor | Head offi ce
Den Haag (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties)
The Hague (Central Government Real Estate Agency, Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De kunstcollectie bevindt zich verspreid over de rijksgebouwen 
in Nederland: van kantoren, gevangenissen, paleizen, rechtbanken 
en ministeriegebouwen.
The art collection is displayed at central government buildings 
throughout the Netherlands: offi ces, prisons, palaces, court buildings 
and ministries.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 5000

Ontstaansjaar | Launch year
1951

Disciplines
Alle | All 

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Rijnstate kunstcollectie
Rijnstate Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jeroen Glas

Hoofdkantoor | Head offi ce
Arnhem

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over 4 locaties: Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.
Spread over 4 locations: Arnhem, Velp, Zevenaar and Arnhem South.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
750

Ontstaansjaar | Launch year
1995

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst.
Contemporary art.

Collectie | Collection
Sanquin Kunstcollectie
Sanquin Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Miel Josemans & Jorie Tijs

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Amsterdam, Leiden & Rotterdam.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
> 700

Ontstaansjaar | Launch year
1959

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en 
een muurschildering.
Painting, drawing, graphic art, photography, sculpture and a mural.

Verzamelgebied | Focus of collection
Nationaal, met een voorkeur voor werk van jonge, getalenteerde 
kunstenaars.
Dutch contemporary art, with a preference for talented young artists.

Collectie | Collection
Kunstcollectie van Twynstra Gudde
Twynstra Gudde Art Collection

Contactpersoon | Contact
Anneke Mensink

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amersfoort

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 2 kantoren in Amersfoort en Den Haag.
Spread over 2 offi ces in Amersfoort and The Hague.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 180

Ontstaansjaar | Launch year
1991

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, tekeningen, grafi ek, 
beeldhouwkunst, installaties en videokunst.
Painting, photography, drawing, graphic art, sculpture, 
installations and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse Nederlandse kunst.
Contemporary Dutch art.

Collectie | Collection
UMCG Collectie
UMCG Collection

Contactpersoon | Contact
Bertrand de Jong

Hoofdkantoor | Head offi ce
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Groningen (University Medical Center Groningen)

Locatie kunstcollectie | Collection located at
Universitair Medisch Centrum Groningen
University Medical Center Groningen

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 1500

Ontstaansjaar | Launch year
1903, schenking uit de collectie van H.M. Mesdag en Sina 
Mesdag-Van Houten | donation by H.M. Mesdag and Sina 
Mesdag-Van Houten

Disciplines
Schilderkunst, grafi ek, fotografi e, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
Painting, graphic art, photography, sculpture and decorative arts.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse fi guratieve kunst.
Contemporary fi gurative art.

Collectie | Collection
Kunstcollectie UMCU
UMCU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Jona van Zetten

Hoofdkantoor | Head offi ce
Utrecht

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verdeeld over 3 locaties in Utrecht (Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
de Medische Faculteit Utrecht (Hijmans van den Berghgebouw) 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis).
Distributed over 3 sites in Utrecht (University Hospital, Utrecht 
Medical Faculty (Hijmans van den Bergh Building) and the Wilhelmina 
Children’s Hospital).

Aantal kunstwerken | Number of artworks
± 2200 

Ontstaansjaar | Launch year
1989

Disciplines
Grafi ek, schilderkunst, fotografi e, werken op papier, beeldhouwkunst 
en videokunst.
Graphic art, painting, photography, works on paper, sculpture 
and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse, vernieuwende kunst van in Nederland wonende 
en/of werkende kunstenaars.
Innovative contemporary art by artists living and/or working in the 
Netherlands.

Collectie | Collection
VU Kunstcollectie
VU Art Collection

Contactpersoon | Contact
Wende Wallert

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam, Zuidas

Locaties kunstcollectie | Collection located at
Verspreid over het campusterrein van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Het merendeel is te zien in het hoofdgebouw.
Spread over the VU campus, but mostly in the main building.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
1200 (> 300 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
1967

Disciplines
Alle | All

Verzamelgebied | Focus of collection
Actueel artistiek onderzoek in reactie op wetenschappelijk onderzoek.
Contemporary artistic research in response to scientifi c research. 

Collectie | Collection
VUmc Kunstcollectie
VUmc Art Collection

Contactpersoon | Contact
José de Boer

Hoofdkantoor | Head offi ce
Amsterdam (Vrije Universiteit Medical Centre)

Locaties kunstcollectie | Collection located at
De openbare ruimten van de kliniek en polikliniek waar patiënten, 
bezoekers en medewerkers komen.
Public spaces in the inpatient and outpatient clinics frequented 
by patients, visitors and staff.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
420

Ontstaansjaar | Launch year
1996

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, fotografi e, grafi ek en beeldhouwkunst.
Painting, photography, drawing, graphic art and sculpture.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse beeldende kunst van aan Nederland verbonden 
kunstenaars.
Contemporary art by artists associated with the Netherlands.

Collectie | Collection
Kunstcollectie Zuyderland
Zuyderland Art Collection

Contactpersonen | Contacts
Arno Sijben & Wiea Scherphuis

Hoofdkantoor | Head offi ce
Heerlen

Locaties kunstcollectie | Collection located at
 De kerncollectie is vooralsnog voornamelijk te zien in de openbare 
ruimtes van het kantoor ziekenhuis in Heerlen, naar de toekomst 
toe zal uitbreiding plaatsvinden naar de andere ziekenhuislocatie 
in Sittard alsmede de verschillende “buitenlocaties”. De kunstuitleen is 
bestemd voor de niet-openbare ruimtes binnen Zuyderland.
The core collection is on display in public spaces at Zuyderland’s 
Heerlen site. Works available on loan are intended for non-public 
spaces at Zuyderland.

Aantal kunstwerken | Number of artworks
2000 (500 kerncollectie | core collection)

Ontstaansjaar | Launch year
2003

Disciplines
Schilder- en tekenkunst, grafi ek, beeldhouwkunst en videokunst.
Painting, drawing, graphic art, sculpture and video art.

Verzamelgebied | Focus of collection
Hedendaagse kunst met als centraal thema ‘de mens’ of ‘het mens 
zijn’, met kunstenaars uit de Euregio of vlak daarbuiten.
Contemporary art on the theme of ‘humans’ or ‘what it is to be human’, 
by artists from this Euroregion or neighboring regions.

out of offi ce out of offi ce
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