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Algemeen

■ In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in 
Stichting Kunstcollectie KPMG. 

■ Primair beogen wij om met onze kunstcollectie een creatieve, 
stimulerende en prettige werkomgeving te creëren

■ Onze collectie omvat ruim 300 werken. De werken uit onze 
collectie worden getoond in alle openbare ruimten van de 
verschillende KPMG-kantoren. 

■ Voor de semi-openbare ruimten en de kamers maken wij gebruikstimulerende en prettige werkomgeving te creëren. 
■ Secundair willen wij een maatschappelijke bijdrage leveren aan 

kunstenaars en de culturele sector. Juist om die reden bestaat 
onze voorkeur eruit om werken aan te kopen van jonge 
kunstenaars die we kunnen blijven volgen in hun ontwikkeling. 

■ Het is niet onze intentie om een ‘museale collectie’ te

■ Voor de semi-openbare ruimten en de kamers maken wij gebruik 
van zogenaamde huurkunst. Hiervoor werken wij samen met 
Heden uit Den Haag en ArtOlive uit Amsterdam. Uiteraard 
beoordelen wij de steeds wisselende huurkunst op hun 
aansluiting bij onze eigen collectie. 

■ Het is niet onze intentie om een museale collectie  te 
verzamelen; daar dient een museum voor. 
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Aankoopbeleid

■ De belangrijkste uitgangspunten die gehanteerd worden voor het 
aankopen van kunst zijn: 
– het werk is gemaakt door hedendaagse, bij voorkeur jonge en 

veelbelovende kunstenaarsveelbelovende kunstenaars
– deze kunstenaars hebben een relatie met Nederland (bijv. een 

studie aan een Nederlandse Kunstacademie) 
– het werk moet passen bij de kernwaarden van KPMG (d.w.z. 

kleurrijk (pluriform/divers), professioneel, mensgericht en 
gedreven)gedreven). 

■ Onze collectie omvat verschillende kunstvormen, zoals fotografie, 
grafiek, olieverf, videokunst, etc
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Bestuur

■ Het bestuur van de stichting bestaat uit partners van KPMG 
ondersteund door externe bestuursleden die bekend zijn met de 
KPMG-kunstcollectie. 

■ In FY13 bestond het bestuur uit:■ In FY13 bestond het bestuur uit:
– Jan-Gijsbert Bakker (partner)
– Hans Bongartz (partner)
– Jessica Mahn (ex-partner KPMG)
– Marjan Mol (ex-facility manager KPMG). 
– Gert van Essen is per oktober 2012 uitgetreden en Marjan Mol 

per 1 augustus 2013. 
■ Het bestuur werd bijgestaan door een extern adviseur (Jacko 

Brinkman) die is ingehuurd vanwege zijn kennis van de actuele 
markt en zijn netwerk in de kunstsector. 

■ Hiernaast zijn er enkele enthousiaste KPMG’ers die de stichting 
ondersteunen bij verschillende activiteiten en werkzaamheden. 
Denk hierbij aan het beheer van de kunstcollectie, financiën, 
voorbereiden meetings/notuleren, beschrijven van nieuwe 
aankopen, logistiek, contact huurkunstleveranciers, etc. 
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Aankopen en activiteiten 2013
Aankopen

■ In FY13 zijn er drie kunstwerken aangekocht en zo blijven we 
werken aan de opbouw en uitbreiding van de kunstcollectie.  
– David Pedraza (1976, Madrid): het aangekochte werk van 

Pedraza heeft de titel ‘3 de mayo without Goya’ en isPedraza heeft de titel 3 de mayo without Goya  en is 
aangekocht via galerie Gabriel Rolt. Dit is het derde werk van 
deze kunstenaar in de KPMG-kunstcollectie. David Pedraza 
Almazan studeerde in 2009 af aan de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij woont en werkt in 
Amsterdam. In zijn schilderijen onderzoekt de kunstenaar de j j
plek die het katholicisme in onze huidige maatschappij 
inneemt.

– Gijs Frieling (1966, Amsterdam): de KPMG-kunstcollectie 
beschikt al over enkele werken van Gijs Frieling waaronder het 
schilderij ‘Spar’. Frieling neemt een unieke plek in binnen de 
Nederlandse schilderkunst. Hij is vooral bekend om zijn 
decoratieve, geornamenteerde en kleurrijke muurschilderingen 
vol met bloemen en planten, afgewisseld met dieren en 
menselijke figuren. Maar hij maakt ook schilderijen op doek die 
een onderdeel zijn van zijn (vaak) ruimtevullende 
muurschilderingen Het werk dat we in 2013 hebben

Gijs Frieling
muurschilderingen. Het werk dat we in 2013 hebben 
gerealiseerd met Frieling betreft een muurschildering in ons 
hoofdkantoor: hij heeft een kleurrijke muurschildering gemaakt 
met de titel ‘New human weight’. Bijzonder hieraan is dat in de 
muurschildering een kostuum is geïntegreerd uit de 
wintercollectie 2012 van de bekende Vlaamse modeontwerper
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wintercollectie 2012 van de bekende Vlaamse modeontwerper 
Dries Van Noten (1958).



Aankopen en activiteiten 2013
Aankopen

– Martijn Engelbregt (1972, Den Haag): deze kunstenaar laat 
zich niet in een hokje stoppen en bestempelt zichzelf ook als 
onderzoeker, verzamelaar, statisticus, managing director, etc. 
en zelfs deze benamingen veranderen op den duur of wordenen zelfs deze benamingen veranderen op den duur of worden 
weer aangevuld met andere titels. In 1996 studeerde 
Engelbregt cum laude af voor zijn studie Grafisch Ontwerp aan 
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Engelbregt typeert 
zijn werk dan ook niet als kunst, maar als een procedure of 
een proces. Zijn werken zijn vaak in openbare ruimten te 
vinden en hij tracht het publiek een zo neutraal mogelijke 
reactie te ontlokken op hetgeen zij aanschouwen. Het door 
KPMG aangekochte werk van Engelbregt was eerder te vinden 
op de gevel van het oude stadshuis te Venlo. In gele 
neonkleuren verschijnen de woorden ‘ZIJ MET ONS’, 
geïnspireerd door de woorden ‘God zij met ons’ Door hetgeïnspireerd door de woorden God zij met ons . Door het 
woord God weg te halen creëert Engelbregt een dubbele 
boodschap. 

Martijn Engelbregt
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Aankopen en activiteiten 2013
Activiteiten

■ Er zijn dit jaar vijf bestuursmeeting gehouden en het bestuur heeft 
onder meer KunstRAI, Art Rotterdam en Unfair, galeriebezoek 
Gerald Hofland en Unseen bezocht. 

■ De belangrijkste besluiten en activiteiten die hebben

– Dit jaar is gestart met de werkzaamheden voor een tweede 
druk van de kunstpublicatie. Volgend jaar zal deze tweede druk 
gepubliceerd worden.
Voor de nieuwe website van Vereniging Bedrijfscollecties■ De belangrijkste besluiten en activiteiten die hebben 

plaatsgevonden zijn:
– De kunstcollectie was voor het laatst getaxeerd in 2007. Door 

de grote verhuizing naar ons nieuwe hoofdkantoor enkele jaren 
geleden, het verspreiden van de collectie over alle kantoren en 
het groeien van de collectie was dit weer een geschikt moment

– Voor de nieuwe website van Vereniging Bedrijfscollecties 
Nederland ( VBCN) hebben wij input aangeleverd over onze 
collectie. Het eindresultaat is mooi, zie hiervoor 
http://www.vbcn.nl/NL/collecties/kpmg. 

– Dit jaar hebben wij de Indonesische kunstenaar Maryanto 
gesponsord Deze kunstenaar kan met onze bijdrage zijnhet groeien van de collectie was dit weer een geschikt moment 

om de collectie te taxeren. Tijdens deze taxatie zijn ook de 
beschadigingen geïnventariseerd, die komend jaar naar alle 
waarschijnlijkheid zullen worden hersteld.

– In het oude kantoor van KPMG Den Haag stond een bronzen 
beeld van Ingrid Rollema, genaamd ‘Nike’, in de entreehal. Het 

gesponsord. Deze kunstenaar kan met onze bijdrage zijn 
opleiding volgen aan de Rijksakademie in Amsterdam. De 
kosten voor zijn jaar ‘residency’ zijn door ons rechtstreeks aan 
de Rijksakademie voldaan. In het kader van deze sponsoring 
verwerft KPMG ook een kunstwerk van hem. De keuze van het 
werk zal volgend jaar worden gemaakt. g , g ,

beeld is met de verhuizing tijdelijk naar de opslag gegaan. Dit 
jaar is besloten dit werk, dat voor KPMG Den Haag zowel een 
historische als materiële waarde heeft, terug te plaatsen in het 
nieuwe kantoor Den Haag. Er is een sokkel gemaakt en het 
beeld heeft nu een mooie plek in het restaurant.

http://www.rijksakademie.nl/ENG/resident/maryanto
– Gijs Frieling is een gerenommeerde kunstenaar in onze 

collectie die we al jaren volgen. De stichting heeft besloten om 
de opdracht te verstrekken voor een muurschildering in het 
vergadercentrum van kantoor Amstelveen. Frieling heeft 

‘ ‘– Het nieuwe KPMG-kantoor (stadsvilla) te Alkmaar is ingericht 
met grote huurkunstwerken (gezien de hoogte van de wanden 
en de uitstraling van het kantoor) van Heden en enkele werken 
uit de eigen collectie. Het nieuw aangekochte werk van Martijn 
Engelbregt heeft hier een prominente plek in de hal gekregen.

enkele dagen ‘live‘ gewerkt aan zijn muurschildering met 
geïntegreerd pak. De kunstenaar heeft gedurende deze 
periode veel gesprekken gevoerd met geïnteresseerde 
collega’s en bezoekers. 
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Aankopen en activiteiten 2013
Activiteiten

– Aan een oud-partner met een groep medecursisten 
kunstgeschiedenis aan de VU hebben we een presentatie 
gegeven van onze kunstcollectie. Ook hebben zij een 
rondleiding gekregen in kantoor Amstelveen. Genodigdenrondleiding gekregen in kantoor Amstelveen. Genodigden 
waren erg enthousiast. 

– KPMG heeft gedurende enkele weken in zijn vergadercentrum 
in Amstelveen een aantal werken van Jan Roëde getoond. 
Hierbij werden KPMG’ers en bezoekers geattendeerd op een 
mogelijk bezoek aan het Museum Jan van der Togt dat een g j g
overzichtstentoonstelling van het werk van Jan Roëde toonde. 
KPMG heeft zelf twee kunstwerken van Jan Roëde in zijn 
kunstcollectie. 
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