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Geachte heer Poppe, 

Bij brief van 29 oktober j l . zond ik u de financiële rapportage over het eerste halfjaar 
2015 en een doorkijk naar negen maanden. Op basis van deze rapportage concludeerden 
wij dat het niet realistisch is om de cijfers uit het oorspronkelijke fusieplan 'Het Roer gaat 
om'nog leidend te laten zijn voor ons beleid en onze bedrijfsvoering. Ik meldde u dat wij 
werken aan een nieuw Bedrijfsplan 2016 - 2018 voor het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 
Als tussenstap daarin zend ik u bijgaand het Tussentijds Jaarplan 2016, met een 
geactualiseerde, maar nog voorlopige begroting 2016 aan de hand van de recente cijfers. 
Het Bedrijfsplan met de meerjarenbegroting 2016 - 2018 hebben wij ultimo maart 2016 
gereed. 

Ik ga graag met u over het Tussentijds Jaarplan 2016 in overleg. 

Djrè^t^ujr / bestuurder Cultuurbedrijf Noordoostpolder 
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In 'Het Roer Gaat Om' zijn visie, missie en doelen van het Cultuurbedrijf vastgesteld: 

Visie 

Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder werkt vanuit de overtuiging dat kunst & cultuur het 
leven verri jkt en bijdraagt aan een vitale en waardevolle samenleving. Het maakt op 
inspirerende en ondernemende wijze kunst & cultuur toegankelijk voor zoveel mogelijk 
mensen binnen en buiten de Noordoostpolder. 

Missie 

Het Cultuurbedrijf is hét centrum voor kunst & cultuur binnen de gemeente 
Noordoostpolder en de inspirator van kunst, cultuur en erfgoed in de gemeente. Het 
biedt professionele podia, een erfgoedmuseum, actieve en receptieve kunsteducatie, 
exposities en een kunstuitleen. Voorts faciliteert en inspireert het Cultuurbedrijf de 
amateurkunst in de Noordoostpolder en is het dé lokale leverancier voor cultuureducatie 
voor het basis- en het voortgezet onderwijs. 

Doe len /be le ids resu l t a ten 

Wij willen als Cultuurbedrijf de toegang tot kunst en cultuur voor iedere bevolkingsgroep 
blijven waarborgen. Kunstzinnige activiteiten stellen inwoners in staat om zichzelf te 
verrassen, te inspireren en elkaar te ontmoeten en bieden een welkome vorm van 
ontspanning en vrijetijdsbesteding. Vanuit het gemeentelijk cultuurbeleid ligt de prioriteit 
hierbij bij het investeren in de jeugd. 

Het Cultuurbedrijf wil een wezenlijke bijdrage blijven leveren aan de levendigheid en 
leefbaarheid in de Noordoostpolder, nu en in de toekomst. Onze producten en activiteiten 
zijn uitnodigend, prikkelend en vertellen en verbeelden 'het verhaal van de polder' daar 
waar mogelijk. 

Het Cultuurbedrijf realiseert deze doelstellingen op basis van de volgende vier 
opdrachten: 

Onderwijs: cultuureducatie voor het primair - en voortgezet onderwijs. 

Talentontwikkeling: lessen en cursussen in kunst. 

Podia: podiumfunctie voor zowel professionele als amateurvoorstellingen. 

Erfgoedmuseum, expositiefunctie en Kunstuitleen. 



1. Inleiding 

Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft op 1 januari een 'vliegende start' gemaakt. Veel 
zaken die toen nog niet waren geregeld, zijn dat ondertussen wel. Onze administraties 
zijn op orde en leveren de gewenste cijfers en overzichten. Het aanpassen van de huidige 
situatie naar een gewenste situatie met betrekking tot bijvoorbeeld het personeel 
(formatie en competenties), de ICT-voorzieningen, marketing en huisvesting vergen 
meer t i jd . Ook 2016 zal daarom nog een transitiejaar zi jn: de basis moet verder op orde 
worden gebracht, tegelijkertijd moet de noodzakelijke innovatie van programma's en 
producten ter hand worden genomen en het reguliere bedrijf in de lucht worden 
gehouden. 

Het fusiedocument 'Het Roer Gaat O m ' biedt een ambitieus en inspirerend uitgangspunt 
om de bovenstaande uitdagingen aan te gaan. De meerjarige opdrachten van de 
gemeente Noordoostpolder geven aan die ambitie duidelijk richting. De eerste ervaringen 
van dit jaar laten dat ook zien. De managementrapportages laten echter ook zien dat de 
cijfermatige uitgangspunten van het fusiedocument niet meer leidend kunnen zijn. 
Duidelijk is dat met name bij het theater en de afdeling talentontwikkeling nadrukkelijker 
aansluiting bij een veranderende markt moet worden gezocht en dat het meer t i jd zal 
kosten om de transitie van de organisatie te realiseren. Er moeten scherpere keuzes 
worden gemaakt en focus in de activiteiten worden aangebracht. 

Om die reden en gezien de bovenstaand genoemde nog voortdurende transitie- en 
innovatieopgaven werken wij aan een Bedrijfsplan 2016 - 2018 waarin we, op basis van 
de gegevens van nu, beleid en uitvoering voor de toekomst schetsen. Wij werken de 
keuzes uit die bij onze opdrachten moeten worden gemaakt, schetsen een nieuw, 
ambitieus, maar realistisch verdienmodel en de daarvoor noodzakelijke bedrijfsvoering. 
Met dit plan, dat ultimo maart 2016 gereed is, willen wij ook de koers bepalen in de 
verschillende huisvestingsscenario's die er liggen, zowel voor de huisvesting van het 
Muzisch Centrum en theater 't Voorhuys in het centrum van Emmeloord als voor museum 
Schokland, als kern voor het te ontwikkelen Werelderfgoedcentrum op Schokland. 

Dit Jaarplan 2016 moet gezien worden als overbrugging naar ons nieuwe Bedrijfsplan, 
waarin we gedetailleerd de beoogde en aangepaste resultaten voor 2016 vastleggen. De 
begroting 2016 op pag. 14 is een aanpassing van de vastgestelde meerjarenraming 2015 
- 2018. 
De mogelijkheden voor aanpassing in 2016 zijn beperkt omdat de programmering voor 
de podia en het cursusaanbod talentontwikkeling tot de zomer van 2016 al vastliggen. 

'De basis op orde' vraagt nog veel inspanningen, samen met de noodzakelijke innovatie 
zal dat veel van de organisatie en de medewerkers vergen! We werken met passie, 
plezier en gedrevenheid aan een Cultuurbedrijf van en voor de Noordoostpolder. 

Peter de Haan 
Directeur / bestuurder Cultuurbedrijf Noordoostpolder 



2. Cultuurbedrijf Noordoostpolder: voor en door onze 
inwoners 
Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder kent een zeer dynamische omgeving. Culturele 
instellingen in Nederland hebben te maken met bezuinigingen en een terugtrekkende 
overheid. Er is een toename van particuliere initiatieven op de markt. De samenstelling 
van de bevolking verandert: er ontstaat een grotere groep ouderen, het aantal leerlingen 
in het primair onderwijs is juist dalende. Ook de houding ten opzichte van het culturele 
aanbod verandert: het publiek is kritischer, men kan uit meer vormen kiezen, er wordt 
later geboekt, mensen verbinden zich minder aan verenigingen of Vaste' cursussen, men 
vraagt meer kwaliteit en veel 'aanbod' kan ook via internet worden bereikt. 
Tegelijkertijd zit er groei in de vraag naar een bijzonder of betekenisvol avondje of dagje 
uit, bestaat er bij er scholen meer besef van de kracht en betekenis van de 
cultuurvakken en doen nieuwe vormen van amateurkunst en talentontwikkeling het 
goed. 

Kunst en cultuur moeten dus steeds opnieuw worden uitgevonden, uitgaand van een 
onderscheidend aanbod en kijkend naar de vraag. Dat vraagt van culturele instellingen 
en alle medewerkers daarvan vraaggericht werken en een urgente klantgerichtheid. 
Dat betekent: het nadrukkelijk betrekken en binden van de klanten, de omgeving bij het 
aanbod betrekken, maatschappelijke instellingen binden en partnerships ontwikkelen. 
Dat gaan we dus doen! 

Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder biedt een bijzondere doorlopende inhoudelijke l i jn: 
cultuureducatie, talentontwikkeling / amateurkunst, podia en erfgoed. Het 'verhaal van 
de polder' is de basis. Het Cultuurbedrijf kan er aan bijdragen dat dit unieke verhaal nog 
beter wordt verteld en kan worden beleefd. Het Cultuurbedrijf wil nadrukkelijk het 
podium (in de breedste zin van het woord) voor én door de inwoners van de 
Noordoostpolder zijn. Daarom willen we de inwoners nauwer betrekken bij onze 
activiteiten en de verbinding met de afzonderlijke locaties verder versterken. 

We hebben onze databases met klantgegevens uit voorgaande jaren laten analyseren. Zo 
hebben we nu nog beter zicht op waar onze klanten zich bevinden, hoeveel nieuwe 
klanten we per jaar erbij hebben gekregen en wie dat zijn. Maar tevens: welke klanten 
we verloren hebben. Doordat die gegevens nu zijn achterhaald, kunnen we veel 
effectiever met ons publiek communiceren. Op dit moment weten we eigenlijk te weinig 
van wat ons publiek goed vindt gaan, nog wenst of wellicht anders zou willen zien. 
Daarom gaan we de dialoog aan met onze huidige klanten. Deze groep selecteren we 
zodat het een zo gevarieerd mogelijke groep wordt. De klantenpanels bestaan uit 
mensen die al jaren komen, mensen die niet meer komen, of maar 1 of 2 keer onze 
activiteiten bijwonen. Door de interactie met hen aan te gaan hopen we een duidelijker 
beeld te krijgen van wat de klanten van ons wensen en ook hoe ze ons zien. De 
klantenpanels voor het theater zijn gestart. In 2016 volgen de panels voor het Muzisch 
Centrum, de Kunstuitleen en Museum Schokland. 

3. De Basis op orde 

De start van het Cultuurbedrijf per 1 januari 2015 heeft uiteraard voor de reguliere 
bedrijfsvoering op de afzonderlijke locaties theater 't Voorhuys, Muzisch Centrum, 
Museum Schokland en de Kunstuitleen gevolgen gehad. In de voorafgaande periode zijn 
er op veel fronten voorbereidingen getroffen; de daadwerkelijke transitie kon echter van 
start gaan bij de daadwerkelijke oprichting van de Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder. 



Daarbij lopen twee trajecten parallel: de ontvlechting van het Muzisch Centrum, Museum 
Schokland en de Kunstuitleen (voorheen Culturele Zaken) uit de gemeentelijke 
organisatie en de samenvoeging met de organisatie van theater 't Voorhuys. Deze 
combinatie maakt dat een aantal processen veel ti jd vraagt. In 2015 zijn de 
fundamenten daar voor gelegd; 2016 is het jaar waarin we alle losse eindjes afgewerkt 
hebben en daarmee is ultimo 2016 de basis voor de gehele bedrijfsvoering op orde. 

ICT 

Bij de transitie van de ICT infrastructuur vanuit de oude naar de nieuwe situatie heeft de 
continuïteit van de bedrijfsvoering van de afzonderlijke locaties de hoogste prioriteit. De 
processtappen met bijbehorende consequenties zijn inmiddels goed inzichtelijk; de 
feitelijke transitie start najaar 2015 en zal begin 2016 gereed zijn. Daarna volgt de 
verbeterslag in het applicatie-landschap om de efficiëntie van diverse onderdelen binnen 
de bedrijfsvoering te verbeteren. Met ingang van het nieuwe seizoen effectueren we dit 
(zoals centrale kaartverkoop, verhuurplanning, managementinformatie en 
marketingondersteuning). 

Hu isves t ing 

Met de start van het Cultuurbedrijf, zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente als 
eigenaar van de panden en het Cultuurbedrijf als gebruiker/huurder. Ten aanzien van 
beheer en onderhoud zal ook daar in 2016 de basis verder op orde worden gebracht, ook 
voor wat betreft de budgettaire verdeling. 

Binnen de bestaande budgetten gaan we als eerste de publieksruimten van theater 't 
Voorhuys en museum Schokland opfrissen. Hiermee verbeteren we de publieksfunctie op 
korte termijn daar waar mogelijk; per genoemde locatie is een plan opgesteld dat 
fasegewijs en passend bij de periode van programmering wordt uitgevoerd. 
Het betreffen voornamelijk kleine aanpassingen om het serviceniveau aan de bezoeker te 
verbeteren. 

Daarnaast gaan we in 2015 de koers bepalen in de verschillende huisvestings-scenario's 
die er liggen, zowel voor de huisvesting van het Muzisch Centrum en theater 't Voorhuys 
in het centrum van Emmeloord als voor museum Schokland, als kern voor het te 
ontwikkelen Werelderfgoedcentrum op Schokland. Voor de verbetering van de exploitatie 
is efficiënte huisvesting (waarbij de synergievoordelen daadwerkelijk worden 
geëffectueerd) essentieel. 

HRM 

Voor het personeel betekende de start van de nieuwe organisatie veel veranderingen. 
Niet alleen rechtspositioneel, ook het totale personeelsbeleid moest geheel opnieuw 
worden geformuleerd. In 2015 is daar een goede basis voor gelegd; ultimo 2016 hebben 
we ARBO, RI&E, HR-cycli etc. volledig op orde. 

We voeren een flexibel personeelsbeleid waarbij we het zelfstandig ondernemerschap bij 
alle medewerkers stimuleren en faciliteren. We zetten daarbij extra ondersteuning, 
persoonlijke aandacht en scholing in. Aan de hand van de kernwaarden van onze 
organisatie (gedrevenheid en professie, nieuwsgierigheid, uitnodigend en uitdagend), 
bieden we teams en individuele werknemers coaching en gerichte training. 

In het Bedrijfsplan 2016-2018 geven we aan welke personele organisatie wij willen 
neerzetten, passend bij de keuzes die we maken, zowel in kwantiteit als kwaliteit. De 
flexibele schil aan personeel breiden we uit, om daarmee adequaat in te spelen op de 
veranderende vraag. 



ledere medewerker krijgt een (deel)verantwoordelijkheid voor het realiseren van 
opbrengst (cursus, verhuur, verkoop, entree etc.)- Producten en diensten worden 
getoetst op inhoud én financieel rendement waarbij de uitvoering en (directe) overhead 
moeten worden terugverdiend in de directe opbrengsten. Het HRM-beleid is er op gericht 
dat medewerkers het van buiten naar binnen denken (nieuwe netwerken en partijen 
verbinden) zich eigen maken en de markten van het Cultuurbedrijf vanuit de vraag weten 
te benaderen. 

We gaan het aantal vrijwilligers uitbreiden om de publieksbegeleiding op alle locaties nog 
beter te kunnen ondersteunen. Daarnaast betekent een grotere groep vrijwilligers een 
grotere betrokkenheid met de inwoners van de Noordoostpolder, hun bijdragen zijn op 
veel fronten waardevol. Voor een goede begeleiding en coördinatie wordt zorg gedragen. 

4. Resultaten van de opdrachten ïn 2016 
a. Onderwijs - Cultuureducatie voor het PO en VO 

Het Cultuurbedrijf faciliteert met de opdracht Onderwijs de eerste kennismaking met 
kunst, cultuur en erfgoed in het primair en voortgezet onderwijs. Wij hebben daarbij een 
een adviserende en programmerende taak en onderhouden hiervoor een lokaal netwerk 
in relatie tot het ontwikkelen van nieuw, vraaggericht aanbod. We spelen proactief in op 
vragen vanuit het onderwijsveld en ontwikkelen samen met de scholen doorgaande 
leerlijnen vanuit de eigen schoolvisie. Het Cultuurbedrijf heeft totaal 2,5 fte aan 
combinatiefunctionarissen die uitvoering geven aan de opdracht Onderwijs (inclusief 
uitvoerende docenten). 

KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS 

Scholen ad hoe 
Leerl ingen, 
actief 
Leerlingen, 
receptief 
Scholen, 
structureel 
Leerlingen, 
actief 
Kindcentra 
Leerlingen 

Werkelijk Begroot 
2014 2015 

Prognose 2015 Prognose 2016 

36 

3945 

3139 

2 

30 

2 
90 

38 

4500 

3500 

3 

50 

2 
50 

35* 
4664 

3108 

500*** 

6 
104** 

36* 
4600 

3300 • •i 

400 

7 
50 

Urk PO 
Scholen adhoc 2 4 
Leer l ingen 122 400 

2 
303 

2 
200 

Totaal 7326 8500 8311 8550 

* In 2015 minder scholen door fusies, In 2016 een school buiten de NOP 
** 104 deelnemers workshops kindcentra per oktober 2015:Beeldend, Muziek en Theater, voor alle 
groepen. Voor de workshops binnen de kindcentra wordt er volgend jaar een kostprijs in rekening 



gebracht. In 2015 worden deze nog gefinancierd door een incidentele subsidie van de gemeente 
aangevuld met activiteltenbudget van de combinatiefunctionaris Cultuur. Kinderen kunnen daardoor 
hier gratis aan deelnemen. Door cursussen nu op locatie aan te bieden ontstaat er een verbinding 
tussen de opdracht Onderwijs en Talentontwikkeling (na school maar wel op dezelfde locatie). 
* * * De stijging is te verklaren door: twee scholen worden begeleid in het kader van het 
provinciale project "De Culturele Haven" en 1 school wordt in brede zin begeleid ten aanzien van 
doorgaande leerlijnen cultuureducatie. 

In september 2015 is een intentieverklaring getekend met de scholenkoepels Aves en 
SCPO waarbij alle scholen € 6,-- per leerling uit de CEPO-gelden afdragen aan het 
Cultuurbedrijf voor cultuur educatieve activiteiten. Hierdoor wordt de oorspronkelijke 
bijdrage van de scholen in de begroting van afgelopen jaren (ca. €25.000,—) geborgd. 

In samenwerking met Fleck en Klas@kunst ontwikkelen scholen de plek van 
cultuureducatie in het curriculum verder en Klas@kunst stemt het aanbod hierop af met 
leerplannen in alle disciplines. 
Klas@kunst gaat in samenwerking met de afdeling Talentontwikkeling, de 
combinatiefunctionarisregeling en de landelijke Muziekimpulsregeling meer met 
vakdocenten in het onderwijs werken, in eerste instantie worden de vakdocenten 
muziek/beeldend ingezet. 

Vanwege het wegvallen van éénmalige subsidies in 2016 zal een herschikking binnen de 
begroting plaatsvinden en een beroep worden gedaan op rijks- en provinciale regelingen 
om de continuïteit en doorontwikkeling van deze opdracht te waarborgen. 

KENGETALLEN VOORTGEZET ONDERWIJS 

Werkelijk Begroot Prognose 2015 Prognose 2016 
2014 2015 

Scholen: 5 3 3 
Leerlingen, actief 380 1100 226 100 
Leerlingen, 1100 500 1015 800 
receptief 

Totaal 1480 1600 1137 900 

Het aantal leerlingen actief en receptief neemt af. De mate van mogelijke groei is sterk 
afhankelijk van beschikbare gelden binnen het VO; het Cultuurbedrijf ontvangt hier geen 
subsidie voor en biedt de activiteiten derhalve kostendekkend aan. 
Het ontbreekt de scholen vaak aan financieringsmogelijkheden; daarnaast acteren zij 
vaak autonoom en/of hebben zij zelf vakleerkrachten in dienst. 
Wij blijven echter in gesprek met het Voortgezet Onderwijs om zo goed mogelijk op de 
vraag in te kunnen spelen. Het Cultuurbedrijf heeft regulier overleg met CKV docenten 
en coördinatoren en organiseert in het voorjaar een zgn. talentenavond voor alle VO-
scholen als voorbereiding voor workshops en voorstellingen. 

Resultaten 2016: 

. de doorgaande leerlijnen Cultuureducatie in het PO worden verder ontwikkeld en 
verankerd binnen het curriculum van de school. 
. het aantal leerlingen in het PO actief en receptief zal in 2016 stabiel blijven of licht 
dalen door de afname van het aantal leerlingen in de NOP. 
. de relaties met het primair- en voortgezet worden verder verstevigd. We spelen verder 
in op de vraag (vanuit het primair onderwijs) naar binnenschoolse actieve kunsteducatie 
gericht op leerlijnen en leeropbrengsten vanuit de eigen schoolvisie. 



. we bouwen verder aan de Brede Schoolontwikkeling (Kindcentra) waarbij 
binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie met elkaar in verbinding staan. 
. bij het VO bouwen we niet uit, maar handhaven we de bestaande vraag en 
samenwerking. 

b. Talentontwikkeling: lessen en cursussen in kunst 

Het Cultuurbedrijf biedt activiteiten aan in de vorm van cursussen, workshops, 
lessen ter kennismaking en oriëntatie en aansluitend diverse vervolgactiviteiten ter 
verdieping. De ontwikkeling van de jeugd tot 18 jaar heeft daarbij de prioriteit, met 
name in de eerste vier jaar van de culturele loopbaan. 

Wij fungeren als vliegwiel voor de amateurkunst in de polder en vervullen een 
voorbeeldfunctie als cultureel en maatschappelijk ondernemer, en als netwerkpartner in 
de samenwerking met andere organisaties. Het Cultuurbedrijf faciliteert de 
amateurkunsten en daagt uit: het Cultuurbedrijf doet dat door (oefen)ruimte en 
technische faciliteiten tegen uniforme gereduceerde tarieven beschikbaar te stellen aan 
amateurkunstenaars uit de Noordoostpolder. 

Het Cultuurbedrijf heeft oog voor de ontwikkeling van inhoud en productie van 
amateurkunsten, vanuit de gedachte dat de amateurkunst zichzelf op een 
hoger plan kan brengen door samen te werken en zich te verhouden met de 
professionele kunsten. 

KENGETALLEN Lessen en cursussen in kunst 

Werkelijk 
2014 

Begroot 
2015 

Lessen en cursussen 
in kunst 
Muziek: 

Dans: 
Beeldend 
nieuwe media: 
Theater: 
AK: Mn. Hafa-ver. 

37 
23 

25 
30 

Prognose 
2015 

42 
42 

Prognose 2016 

Totaal 1300 1140 1060 1060 

*Betreft de jaarcursussen 
**Betreft de korte cursussen 
***muziekateller (prognose 2016 hangt af van het beleid ten aanzien van Muziekatelier binnen 
schools) 
* * * * 56 deelnemers jaarcursussen en 9 voor korte cursussen 

De prioriteit ligt bij de jeugd, met name de eerste vier jaar van de culturele loopbaan. 
Wij vinden echter dat er ook mogelijkheden geboden moeten worden om zich verder te 
verdiepen. Tevens faciliteert het Cultuurbedrijf de amateurkunsten en wil de 

8 



verenigingen en deelnemers uitdagen: niet alleen door gereduceerde tarieven, maar ook 
door oog te hebben voor de ontwikkeling van inhoud en productie. 

Conform de landelijke trend, loopt het aantal leerlingen en cursisten enigszins terug, 
mede als gevolg van de effecten van de recessie. Dat is met name het geval bij het 
(individueel) muziekonderwijs waarbij de tarieven zijn opgetrokken naar direct-
kostendekkendheid. Voor 2016 verwachten we een stagnatie in de terugloop; dit wordt 
ingegeven omdat het aantal kinderen dat deelneemt aan de oriëntatielessen in en om 
school stijgt. Omdat de tarieven voor de jeugd tot 20 jaar lager zijn en daarmee tevens 
de mate van kostendekkendheid, zien we de omzet uit de lesgelden per saldo enigszins 
dalen. De verschuiving moet gaan plaatsvinden van individuele lessen naar groepslessen 
(muziek), zoveel mogelijk op locatie, waardoor de kostendekkendheid van de 
muzieklessen wordt verhoogd. Aanbod talentontwikkeling in het voorjaar moet dit 
aanbod nog meer in de schijnwerpers zetten. 
De werving vindt plaats door Muziekatelierlessen onder schooltijd (groepen 4 en 5) en 
Lessen Leerorkest in de groepen 6/7/8. Het vervolgtraject (groepslessen na schooltijd) 
kan op deze manier een vervolg zijn. De inzet van de combinatiefunctionarissen muziek 
speelt hierin een rol, evenals multi inzetbare docenten in vaste dienst die dit kunnen. 

We zien een toename van particuliere initiatieven op het gebied van met name muziek 
en dans (muziekschool Urk, Drumschool Rimshot, dansscholen Artistique en La Danza). 
Vanuit onze faciliterende netwerkrol in de Noordoostpolder gaan wij graag de 
samenwerking met deze instellingen aan. 

Resultaten 2016: 

. een lichte groei in het aantal leerlingen en cursisten door meer wervingslessen in het 
onderwijs te organiseren. 
. we houden onze bestaande leerlingen/cursisten vast en betrekken ze sterker bij onze 
programmering van onze cursussen. 
. we gaan de samenwerking met onze con-collega's onderzoeken: hoe kunnen we deze 
faciliteren en onze gezamenlijke programmering voor onze inwoners versterken? 

c. Podia 

Het Cultuurbedrijf beschikt over professionele podia voor zowel de inwoners 
van de gemeente, de verenigingen, als landelijke professionals van 
verschillende podiumkunstdisciplines. Wij programmeren een onderscheidend 
programma dat is gebaseerd op het landelijke (on)gesubsidieerde podiumkunsten
aanbod, bijzondere talenten van het Cultuurbedrijf of de amateurkunst, waarbij 
bezoekersaantallen niet het enige criterium zijn. De financiële kaders zijn leidend voor de 
mate waarin innovatie, ontwikkeling en experiment bij de programmering wordt 
gehanteerd. Daarnaast bieden we amateurverenigingen en maatschappelijke organisaties 
een professioneel podium. 

KENGETALLEN PODIA 

Werkelijk Begroot Prognose Prognose 
2014 2015 2015 2016 

Professioneel 
Aantal voorstellingen 
Grote zaal Voorhuys 65 70 74 70 
Bezoekers 14.468 10.000 12.500 12.500 
Aantal voorstellingen 
Vlakke vloer MC 3 8 3 8 
Bezoekers 826 450 450 600 



Amateurvoorstell ingen 
Grote zaal Voorhuys 9 13 13 13 
Bezoekers 5.471 8.000 7.000 8.000 
Vlakke vloer MC 4 4 3 4 
Bezoekers 324 350 300 350 
Verhuur 
Aantal theater Voorhuys 52 52 51 60 
Bezoekers 11.455 10.000 12.500 17.000 
Aantal Muzisch Centrum 13 12 16 12 
Bezoekers 9.600 9.500 9.000 10.000 

Landelijk herstelt het aantal theaterbezoekers zich langzaam na de sterke terugloop in 
2008 (bron: VSCD). Dit herstel is nog onvoldoende waar te nemen bij de podiumfunctie 
van het Cultuurbedrijf. 

Het aantal bezoekers 2015 komt naar verwachting overeen met de bijgestelde prognose 
van mei 2015. Dat neemt geenszins weg dat alle inspanningen gericht blijven op het 
herstel van het aantal bezoekers conform de landelijke trend. De programmering voor 
het seizoen 2015-2016 is daar waar mogelijk aangepast waardoor financiële risico's 
verder zijn beperkt; de gewijzigde marketingstrategie waarbij (oud)bezoekers nauwer 
worden betrokken bij de programmering wordt positief ontvangen. We zijn gestart met 
de upgrading van de foyer om daarmee de verblijfskwaliteit binnen het gebouw te 
versterken. 

Resultaten 2016: 

. we programmeren voor het seizoen 2016 - 2017 veiliger, zodat het negatief saldo van 
kosten en opbrengsten van de voorstellingen wordt gehalveerd: met scherpere keuzes 
binnen de professionele theaterprogrammering (gebaseerd op break even 
inkoop/recette) herzien we tevens de balans tussen het professioneel aanbod, de functie 
van amateurpodium en de verhuuractiviteiten 
. aan de hand van input van de klantenpanels, overige partners in de Noordoostpolder, 
theaters in de regio, benchmarks en landelijke ontwikkelingen hebben we in het voorjaar 
van 2016 een duidelijk profiel voor de komende jaren. 
. we maken bij de zakelijke verhuur de commerciële dienstverlening aantrekkelijker; o.a. 
door ontwikkeling van onderscheidende arrangementen (bijvoorbeeld teamcoaching door 
muziekactiviteiten) 

d. Erfgoedmuseum en Kunstuitleen 

Het Cultuurbedrijf exploiteert Museum Schokland, stelt er de bijzondere 
gemeentelijke collectie ten toon, draagt het verhaal van Schokland uit en 
ontwikkelt culturele activiteiten op het eiland. We bevorderen door middel van diverse 
activiteiten en lespakketten de bewustwording van de uniciteit van de Noordoostpolder. 

KENGETALLEN MUSEUM SCHOKLAND 

werkeli jk begroot Prognose prognose 
2014 2015 2015 2016 

Bezoekers 
Aantal 34.000 32.000 28.000 33.000 
Huwelijken 
Aantal 35 30 28 30 
Concerten 
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Aantal 11 11 13 11 
aantal bezoekers 626 600 663 600 
Exposit ies 
Aantal 2 2 2 3 
(amateur)kunst 
Aantal 4 4 4 4 
aantal bezoekers 156 200 200 200 

Vanwege het ontbreken van de Scandinavië Markt in 2015 (5.000 bezoekers) en vooral 
het niet doorgaan van een groot opgezet Werelderfgoed Weekend wordt het begrote 
aantal bezoekers in 2015 niet gehaald. 

Het aantal reguliere bezoekers aan het museum bleef stabiel; daaruit blijkt dat het 
unieke verhaal van Schokland onverminderd tot de verbeelding spreekt, ook 
internationaal. We kunnen echter een veel grotere doelgroep met dit verhaal verleiden 
het museum te bezoeken. 

Resultaten 2016: 

. we maken een plan voor vernieuwing van de vaste tentoonstelling waarbij we het 
verhaal op een eigentijdse wijze verbeelden. 
. we versterken het gastvrijheidsconcept als toegangspoort van Schokland door 
aanpassingen in de faciliteiten en het verzorgen van rondleidingen binnen het museum. 
. met de diverse partners op en rond Schokland organiseren we aanvullende 
publieksevenementen binnen de gemeenschappelijke visie van Schokland 'Tijdloos 
Mysterie'. 
. met gerichte marketingactiviteiten i.s.m. de partners van Schokland (waaronder de 
Stichting Werelderfgoed.nl) liften we mee in de landelijke trend van toenemend 
museumbezoek. 

KUNSTUITLEEN 

Het Cultuurbedrijf biedt inwoners en bedrijven in de Noordoostpolder de service van een 
Kunstuitleen. We bieden een brede, gevarieerde collectie die aansluit bij kunstkenners en 
-liefhebbers en we adviseren bedrijven hoe met kunst de verblijfsruimten van personeel 
en klanten te verbeteren. 

KENGETALLEN KUNSTUITLEEN 

2014 2015 2016 
Werkeli jk werkel i jk begroot 

A b o n n e m e n t e n Par t icu l ie r 323 324 330 

Abonnementen Bedrijven 5 8 10 
Verkoop 15 16 25 

Resultaten 2016: 

. we vergroten het aantal abonnementen van particulieren verder door een spaarsysteem 
te introduceren. 
. door het invoeren van een bezorg- en adviesservice laten we het aantal 
bedrijfsabonnementen minimaal met 20% stijgen. 
. we onderzoeken mogelijke andere huisvesting waarbij de Kunstuitleen beter zichtbaar 
wordt voor de genoemde doelgroepen. 

11 



5. Projecten 

De inhoudelijke meerwaarde van de vier opdrachten wordt zichtbaar bij de cross overs; 
in aanloop naar de nieuwe organisatie zijn er in de afgelopen twee seizoenen 
interdisciplinaire projecten ontwikkeld zoals Masterclasses (workshops voor 
leerlingen/cursisten in relatie tot professionele voorstellingen) en de producties 
Flessenpost (2014) en Beestenboel (2015). 

In 2016 profileren we het Cultuurbedrijf nadrukkelijk door het festival 'Op Schokland' 
(werktitel). Een meerdaags, beoogd jaarli jks festival, op verschillende locaties op en rond 
het voormalige eiland Schokland, met afwisselende presentaties op het gebied van 
muziek, dans, beeldende kunst, en uiteenlopende theatervormen, waarbij brede 
zintuiglijke en verstilde sfeerbeleving; horen, voelen, zien, ruiken, proeven en ervaren, 
centraal staat. Een festival met een spannende mix van professionele en amateurkunst 
op een van de mooiste plekken van de NOP: Schokland. Het festival is niet alleen gericht 
op publiek uit de Noordoostpolder en de regio maar is tevens een uitnodiging aan 
professionele kunstenaars binnen onze netwerken, partners op en rond Schokland en 
amateurkunstenaars om gezamenlijk een onderscheidende productie te realiseren. 

Resultaat 2016: 

. het Cultuurbedrijf maakt middels dit evenement de meerwaarde van de optelsom van 
afzonderlijke opdrachten zichtbaar; 
. creëert een breed draagvlak door samenwerking met de Schokland partners; 
. en profileert zich als inspirerend en ondernemend centrum voor kunst & cultuur binnen 
de gemeente Noordoostpolder. 
. de financiële dekking van dit project betreft een mix van eigen middelen, bijdragen uit 
relevante fondsen, publieksinkomsten en bijdragen in natura uit partnerships. 

6. Marketing 
Als onderdeel van de implementatie van de fusie is een brandingstraject gestart: waar 
staat het Cultuurbedrijf voor, wat zijn de gemeenschappelijke waarden van de 
afzonderlijke opdrachten, hoe kunnen we onze meerwaarde profileren. Vooruitlopend is 
een tijdelijke huisstijl ontworpen om zo voor het publiek al zichtbaar te zijn als één 
bedrijf. Doel is om in januari/februari 2016 een geheel nieuw ontwerp te hebben welke 
we vanaf dan gaan inbedden in het bedrijf en daarna mee naar buiten treden. 

Online Marketing 

Het Cultuurbedrijf hanteert alle huidige vormen van PR en marketing. Online marketing 
of internet marketing is niet meer weg te denken uit de bedrijfsstrategie. Internet is zo 
diep in de samenleving doorgedrongen dat elk bedrijf de mogelijkheden van internet op 
strategisch niveau moet onderzoeken. Wat is online marketing precies en hoe kun je 
online marketing effectief inzetten? Ook voor het Cultuurbedrijf Noordoostpolder wordt 
hiervoor een strategie opgezet: wat werkt voor welke opdracht het beste, wat kunnen we 
met Google Adwords en banners bereiken etc. 

Social Media 

Twitter, Facebook en Instagram zijn niet meer weg te denken uit de marketing wereld. 
Verschillende doelgroepen bevinden zich op de verschillende sociale platformen. Op al die 
verschillende sociale platformen gaan we ons met het Cultuurbedrijf nog meer richten. 
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Resultaten 2016: 

. definitief positioneren van het Cultuurbedrijf in de Noordoostpolder, met eventueel 
vestigen van de nieuwe naam. 
. samenwerking met (media)partners met een grote achterban, die veel zichtbaarheid 
generen en met een veilige uitstraling. 
. sterkere binding met ons huidige publiek, met uitnodigen tot medeprogrammering/co-
creatie en verleiden tot extra herhaalbezoek, ook op de andere locaties binnen het 
Cultuurbedrijf. 
. realiseren van publieksverbreding: aan de hand van demografische ontwikkelingen 
binnen de Noordoostpolder werken we er gerichter aan om: 
- de doelgroep jeugd verder te vergroten door keten kennismaking-oriëntatie-verdieping 
zowel actief (kunsteducatie) als receptief (theater, museum); 
- het oudere publiek sterker te betrekken door in te spelen op hun specifieke wensen. 
. de distributiepositie van het Cultuurbedrijf wordt versterkt: door inzet van meerdere 
kanalen, zowel fysiek als online. 
. we realiseren online een betere zichtbaarheid, met een toename van 
traffic/bezoekerscijfers communities en website. 

7. Financiën 
De begroting 2016 is gebaseerd op de originele begroting zoals opgesteld bij de start van 
het Cultuurbedrijf. Op deze begroting zijn correcties doorgevoerd op basis van de 
ontwikkelingen en rapportages in 2015 en actuele inschattingen ten aanzien van het 
boekjaar 2016. De belangrijkste ingreep is om het budget voor de voorstellingen bij de 
opdracht podia omlaag te brengen en de opbrengst lager te ramen. Per saldo moet het 
tekort op de programmering daarmee worden gehalveerd tot € 50.000,-

De begroting is binnen de gegeven omstandigheden een reële basis voor de 
doorontwikkeling van het Cultuurbedrijf, maar de marges zijn echter krap. De 
ontwikkelingen in de klantbehoefte zijn sterk afhankelijk van het economisch klimaat en 
blijven binnen de culturele sector van grote invloed op prognoses. 

De begroting in dit tweede transitiejaar is sluitend. Daarbij moet worden aangetekend 
dat: 
- we een taakstelling van ruim € 43.000,- moeten realiseren door hogere inkomsten en 
besparing op de kosten. In het Bedrijfsplan 2016 - 2018 wordt deze taakstelling 
ingevuld. 
- voor een structureel tekort van € 15.000,- op het onderhoud aan de panden (gebleken 
uit de recente berekeningen van de gemeente als eigenaar) en een structureel tekort van 
€ 25.000,- door het ontbreken van synergievoordelen als gevolg van de dislocaties 
worden aanvullende subsidies gevraagd. 

Incidentele kosten willen wij dekken uit incidentele baten, die daar ook beschikbaar voor 
zi jn: de verdere kosten van de transitie (o.a. ICT, scholing) zullen ten laste komen van 
het frictiekostenbudget dat bij de start van het Cultuurbedrijf beschikbaar is gesteld. 

Om kosten structureel terug te dringen en de baten te verhogen zullen wij het 
verdienvermogen van het Cultuurbedrijf aanpassen: door o.a. meer geld in de gekozen 
markten genereren (aanpassing tarieven, meerwaarde arrangementen binnen 
combinaties opdrachten Cultuurbedrijf), aanpassing van de programmering in het 
theater, aanpassing van de formatie van het Cultuurbedrijf, verhogen van de 
aantrekkelijkheid van het museum en een sterkere sturing op het financieel rendement. 
We voeren een adequaat prijsbeleid op basis van concurrentie analyse. In het 
Bedrijfsplan 2016 - 2018 worden deze mogelijkheden gedetailleerd uitgewerkt. 
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Voorlopige begroting 2016 en vergelijkende cijfers 

BATEN 

CD •<— 
O 
CM 

M 
tn cn 
§1 
O) O 

Lessen en cursussen 
Bijdrage scholen 
Recette Museum Schokland 
Recette Theater Voorhuys 
Verhuur amateur / zakelijk 
Entreegelden MS 
Winkelverkopen MS 
Kunstuitleen 
Overige opbrengsten 

SOM DER BATEN 

254.062 
26.010 

9.771 
302.742 
167.764 
80.776 
54.436 
3.273 

76.168 

975.002 

261.014 
45.409 

6.309 
167.471 
119.795 
95.198 
43.359 
21.171 
33.078 

259.143 
26.530 

9.966 
308.797 
171.119 
82.392 
55.525 

3.338 
92.491 

792.804 1.009.302 

274.000 
40.000 

7.000 
200.000 
142.500 
90.000 
40.000 
20.000 
76.500 

890.000 

LASTEN 

Personeelskosten 
Afschrijvingen 
Huisvestingskosten 
Activiteitenkosten 
Beheerkosten 

1.939.223 
60.748 

286.912 
518.574 
241.771 

1.949.836 
70.311 

278.925 
465.486 
309.153 

1.922.440 
76.885 

292.650 
538.945 
248.868 

1.922.440 
87.600 

307.650 
468.887 
268.868 

SOM DER LASTEN 

SALDO 

3.047.228 3.073.711 3.079.789 3.055.445 

-2.072.226 -2.280.906 -2.070.487 -2.165.445 

Rente 
Exploitatiesubside 
Compensatie frictiekosten 
Taakstelling 2016 
Aanv. subsidie wegens onderhoud 
Aanv. subsidie wegens hogere dislokatiekosten 
Vrijval bestemmingsfonds 

OVERSCHOT/TEKORT 

10.000 7.500 
2.023.685 2.080.285 2.027.059 

0 

0 
0 

38.541 

56.800 

0 
0 

46.982 

-96.839 

0 
0 

35.928 

7.500 
2.027.059 

0 
43.886 
15.000 
25.000 
47.000 
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Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

Harmen Visserplein 2 
8302 BW Emmeloord 
0527 - 633966 
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