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1  Aanleiding en  
urgentie



Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder is op 
1 januari 2015 tot stand gekomen door een fusie 
van museum Schokland, theater ’t Voorhuys, 
Kunstuitleen Emmeloord en het Muzisch Centrum. 
Na een lange periode van plannen maken en 
voorbereiden, kwam de daadwerkelijke fusie 
uiteindelijk in korte tijd tot stand. 

2015 was een transitiejaar: de organisaties, 
administraties en systemen moesten worden 
aangepast en tegelijk moest natuurlijk het 
reguliere werk worden uitgevoerd: de tentoon
stellingen, voorstellingen, cursussen en meer voor 
de klanten en de bezoekers. 
Halverwege het jaar bleek dat de financiële positie 
van het Cultuurbedrijf onvoldoende solide was en 
2015 sluit dan ook met een tekort. 
Ook 2016 zal nog een transitiejaar 
zijn en kent een taakstellende 
bezuiniging, in feite een tekort. 
De oorzaak zit in beide jaren m.n. 
aan de opbrengstenkant. Als er 
niet wordt ingegrepen, zal dit 
tekort zich de jaren daarna zo 
voortzetten. 

Dit is dan ook de directe aanleiding 
voor dit Bedrijfsplan: de financiële 
basis van het Cultuurbedrijf 
moet op orde worden gebracht 
door het verhogen van opbrengsten, maar ook 
door kostenreductie. Duidelijk is dat met name 
bij het theater en de afdeling talentontwikkeling 
nadrukkelijker aansluiting bij een veranderende 
markt moet worden gezocht. Het rendement bij 
die afdelingen moet omhoog. En bij alle onderdelen 
moeten scherpere keuzes worden gemaakt en 
focus in de activiteiten worden aangebracht. 
Het klantperspectief staat centraal; we moeten 
van buiten naar binnen denken!

Maar er is meer: het Cultuurbedrijf kent in het 
museum, het theater en de kunstuitleen weliswaar 
bijzondere, maar ook kleine en kwetsbare een
heden. We moeten kennis, faciliteiten en formatie 
meer delen door poolvorming, professionalisering 
en herschikken van taken en functies. 

Een jaar na de fusie hebben het Cultuurbedrijf 
en de onderdelen nog onvoldoende gezamenlijk 
‘smoel’. Onder het motto ‘het Cultuurbedrijf 
geeft kleur’ is die inmiddels wel bepaald. 
Een heldere positionering is belangrijk, ook om 
de noodzakelijke innovatie van programma’s en 
producten te realiseren om aansluiting te blijven 
houden bij de wensen van onze bezoekers en 
klanten. 

Met dit plan 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. We realiseren ons heel 
goed dat deze nieuwbouwplannen 
geen zaak zijn van vandaag of 
morgen, vandaar dat zowel bij 
het theater als het museum een 
tussenstap absoluut noodzakelijk 
is om aantrekkelijk te blijven 
voor onze bezoekers en klanten. 
De plannen daarvoor hebben we 
ontwikkeld.

De nieuwe Cultuurnota ‘We gaan 
het (mee)maken’ van de gemeente 
Noordoostpolder biedt ons een 

goed kader voor onze veranderagenda. Ook om 
betere afspraken voor de subsidieovereenkomst 
te maken. Op onderdelen hebben we een hogere 
ambitie, op enkele onderdelen is o.i. bijstelling 
naar beneden nodig. In dit Bedrijfsplan bieden 
wij onze keuzes en plannen om bovenstaande 
uitdagingen aan te gaan. Plannen voor een gezond, 
toekomstbestendig en inspirerend Cultuurbedrijf 
van en voor de Noordoostpolder. 

Peter de Haan
directeur / bestuurder  
Cultuurbedrijf Noordoostpolder
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‘De financiële
basis van het 
Cultuur bedrijf 
moet op orde 

worden gebracht 
door het verhogen 
van opbrengsten, 

maar ook door 
kostenreductie.’



2  Overtuiging en 
ambitie



Mensen vormen met elkaar de samenleving. 
Kunst en cultuur leveren een belangrijke en 
bindende bijdrage aan de leefbaarheid daarvan: 
aan ontmoeten, aan sociale cohesie, aan 
identiteitsvorming en aan het vestigingsklimaat 
van een stad of regio. Ook de Noordoostpolder 
heeft meer nodig dan stenen, asfalt, infrastructuur 
en werkgelegenheid. Kunst en cultuur geven kleur!

Kunst en cultuur zijn ook essentieel in de 
individuele ontwikkeling van ieder mens. Het draait 
in het leven immers niet alleen om cognitieve 
vaardigheden en fysieke ontwikkeling, maar ook 
om hart, emoties en creativiteit. Door deelname 
aan en meemaken van kunst en cultuur kan ieder 
mens, ongeacht herkomst of opleidingsniveau, 
eigen talenten ontplooien en nieuwe terreinen 
ontdekken. Het geeft zelfvertrouwen, durf, 
concentratie, plezier en leert samenwerken en 
grenzen verleggen.

We hebben vanuit deze overtuiging de visie en 
missie van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder 
opnieuw bekeken en wat scherper en bondiger 
geformuleerd:

Onze overtuiging is dat kunst en cultuur 
bijdragen aan een vitale samenleving. 
Onze ambitie is om kunst en cultuur 
toegankelijk te houden voor iedereen in 
de Noordoostpolder.

Dat doen we door een vraaggericht 
aanbod van kunsteducatie, amateurkunst, 
professionele podia, museum, 
exposities, kunstuitleen, passend bij de 
Noordoostpolder. En in samenwerking 
met andere partijen.
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Deelnemers per jaar 2016 2017 2018  Vgl. 2018 fusieplan

Theater prof.
Theater amateur

13.000
8.000

14.000
8.000

15.000
8.000

17.000
8.000

Vrijetijdsaanbod
Amateurkunst  
(op weekbasis)

1.065 1.135 1.195 1.235

Leerlingen primair en 
voortgezet onderwijs 9.450 9.960 10.175 11.600

Museum 30.000 32.500 37.500 35.000

Zakelijke verhuur
theater 17.000 18.000 19.000 10.000

Kunstuitleen 300 320 350 350

Het Cultuurbedrijf realiseert deze doelstellingen op basis van de volgende opdrachten, waaraan we ook 
onderstaande ambitie in cijfers hebben gekoppeld.



Muzisch Centrum heeft een frequente 
dienstverlening naar het reguliere 
onderwijs (98% van de Basisscholen)

Muzisch Centrum heeft een grote groep 
trouwe klanten: klantvolume + stabiel, 
30% heeft meer dan 4 jaar les

Theater ‘t Voorhuys en Muzisch Centrum 
zijn gekend in het maatschappelijk leven in 
de Noordoostpolder

Museum Schokland is verbonden aan een 
sterk merk: het Unesco Werelderfgoed en 
heeft goede mogelijkheden voor profilering

Kunstuitleen Emmeloord loopt stabiel

Alle onderdelen kunnen meer doen met 
marktontwikkelingen en de marktvraag 
in de nop

Onderscheidend aanbod maken

Bereik onderwijs verdiepen

Boeien en binden jeugd

Bereik zakelijke markt uitbreiden

Uitbouwen samenwerkingsverbanden

De particuliere sector op gebied van 
cursussen groeit

Concurrentie van theaters uit de omgeving

Aanbod op vrijetijdsmarkt is sterk 
toegenomen, consument heeft mnder te 
besteden en wenst maatwerk

Vergrijzing publiek

Druk op (cultuur) budgetten

Alle onderdelen ontberen een 
management informatie systeem dat het 
ondernemerschap ondersteunt, kennen 
onvoldoende hun profit en nonprofit 
markt; 

en hebben gedateerde gebouwen en zijn 
niet op alle fronten functioneel

Museum heeft een gedateerde vaste 
tentoonstelling

Cultuurbedrijf personeel kent geen 
gedeelde interne visie

Publieksbereik: lage zaalbezetting 
bij theater

Kunstuitleen Emmeloord onvoldoende 
focus op externe partijen

sterktes
kansen
zw

ak
te

s
be

dr
ei

gi
ng

en

SWOT analyse

10
 /

 1
1



3  Omgeving en 
doelgroepen



In de voorbereiding voor de fusie is uitgebreid 
onderzocht en bepaald wat de sterkten, 
zwaktes, kansen en bedreigingen van en voor 
het Cultuurbedrijf Noordoostpolder zijn. 
Samengevat in de SWOT op de vorige pagina. 
Deze geeft aan dat het Cultuurbedrijf opereert 
in 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, gaat het om emotie en 
beleving en om geëngageerd deelnemen in plaats 
van alleen maar theater of museumbezoek. 
En 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.

De Noordoostpolder
Het Cultuurbedrijf is van en voor de Noordoost
polder en dat betekent een aantal extra kansen 
en uitdagingen. Deze gemeente zal nog wat 
groeien (bron: CBS), maar ook wat sterker 
vergrijzen dan gemiddeld. Het bestedingsniveau 
in wat lager en we weten dat de (culturele) 
voorkeuren behoudender zijn. De houding is 
er een van ‘bescheiden trots’: op de bijzondere 
geschiedenis van de polder, op het kenmerkende 
ondernemerschap, maar ook op de culturele 
voorzieningen en het rijke verenigingsleven. Kunst 
en cultuur zijn een sociaal bindmiddel, eerder 
dan bijdragend aan zelfontplooiing of verheffing. 
Het Cultuurbedrijf kan en wil er ook aan bijdragen 
dat het voorzieningenniveau in de dorpen op peil 
wordt gehouden.

Culturele instellingen moeten wendbaar zijn en 
zichzelf steeds opnieuw uitvinden, uitgaand 
van een onderscheidend aanbod en kijkend 
naar de vraag, en dus rekening houdend met 
de specifieke wensen en voor waarden van de 
omgeving waarin wordt gewerkt. Dat vraagt 
van het hele Cultuurbedrijf en van àl onze 
medewerkers vraaggericht werken en een urgente 
klantgerichtheid. Dat betekent: het nadrukkelijk 
betrekken en binden van de klanten in de 
Noordoostpolder en daarbuiten, de omgeving 
bij het aanbod betrekken, maatschappelijke 
instellingen binden en partnerships ontwikkelen.

‘Kunst 
en cultuur 
zijn een 
sociaal 

bindmiddel.’
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Bereik en doelgroepen
We hebben onze databases met klantgegevens uit 
voorgaande jaren geanalyseerd (zie afbeelding). 
Niet verrassend is dat veel van de bezoekers 
van het theater uit de Noordoostpolder komen. 
Toch trekt het theater ook geregeld bezoek uit de 
omliggende regio’s. 50% van het bezoek aan het 
museum komt van buiten de polder, zelfs 10% uit 
het buitenland. De cursisten en leerlingen van het 
Muzisch Centrum komen vrijwel uitsluitend uit de 
polder.

Het Cultuurbedrijf wil een breed publiek bereiken, 
toegankelijk zijn voor alle inwoners, bezoekers 
en toeristen van de Noordoostpolder. Jeugd en 
jongeren zijn een belangrijke doelgroep: die willen 
we de eerste kennismaking met kunst en cultuur 
bieden, actief en receptief. Maar gezien de 
bevolkings samenstelling van de Noordoostpolder 
vinden wij ook de ouderen een belangrijke 
doelgroep! 
Kijkend naar het economisch beleid van de 
gemeente zijn toeristen in toenemende mate 
belangrijk en aantrekkelijk. Met Schokland heeft 
het Cultuurbedrijf een van de assets van de 
‘gouden driehoek’ van de 
Noordoostpolder in huis 
(Nagele – Urk – Schokland). 
Gebiedsontwikkeling, cultuur 
en recreatie komen daar 
uniek samen. Gezinnen met 
(jonge) kinderen zijn dan 
een relevante doelgroep en 
(opnieuw, maar nu uit heel 
Nederland) de 55+ers met tijd 
en middelen. 

We hebben nu 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. 
In de marketing van het theater zijn we daar in 
het huidige seizoen ’15 – ’16 op twee manieren 
–met succes mee begonnen. Via m.n. gerichte 
digitale marketing en sociale media hebben we 
oudbezoekers opgezocht en verleid om het 
theater weer te bezoeken. En we zijn de dialoog 
met onze huidige én oudklanten aangegaan om 
te achterhalen wat het publiek goed vindt gaan, 
nog wenst of wellicht anders zou willen zien. 

Dit leverde waardevolle informatie op, die direct 
bruikbaar is in de marketing en de programmering 
voor volgende seizoen. 
In de loop van 2016 volgen klantenpanels voor 
het Muzisch Centrum, de Kunstuitleen en 
Museum Schokland. 

Bovenstaand is ‘beleven’ al genoemd als belangrijk 
gegeven voor de aantrekkelijkheid als culturele 
instelling. Het trekken van bezoekers naar een 
voorstelling, cursus of tentoonstelling draait niet 
meer alleen om het trekken van aandacht, maar 
om het realiseren van een duurzame relatie. Niet 
alleen bieden van vermaak, maar het toevoegen 
van waarden voor de bezoeker. Het gaat erom 
de bezoeker te raken, een verbinding met de 
bezoeker aangaan. Die moet het Cultuurbedrijf en 
z’n onderdelen in het hart sluiten. 

Het Cultuurbedrijf biedt een bijzondere 
doorlopende inhoudelijke lijn die goede kansen 
biedt om die verbinding met onze bezoekers aan 
te gaan. Het ‘verhaal van de polder’ is de basis. 
Het Cultuurbedrijf draagt er aan bij 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. 
We betrekken de inwoners 
nauwer bij onze activiteiten, 
om de verbinding met 
de afzonderlijke locaties 
verder versterken. 

Bestaande kringen als de Pionierspashouders, 
de Vrienden van Schokland en de 
Schokkervereniging zijn dan relevant, maar 
ook culturele samenwerkingspartners als de 
Flevomeerbibliotheek, La Mascotte, Prins te 
Paard, Museum Nagele, Artistique en de Klos, 
maatschappelijke organisaties als StEP, Mercatus 
en Carrefour en de ondernemersverenigingen 
BAN en OVG. Tot slot zal ook het uitbreiden van 
de vrijwilligersorganisatie naar alle locaties het 
maatschappelijk draagvlak vergroten.

Bovenstaande uitgangspunten m.b.t. doelgroepen 
en netwerkaanpak worden in de volgende 
paragrafen per opdracht uitgewerkt en in de 
paragraaf marketing concreet ingevuld.

‘Het verhaal van de 
polder is de basis. 
Het Cultuurbedrijf 

draagt er aan bij dat 
dit unieke verhaal nog 
beter wordt verteld en 
kan worden beleefd.’



Bezoekers — postcode 3 niveau

Bezoekers — postcode 2 niveau

Theater ‘t Voorhuys
Kalenderjaar 2013
Spreiding op 
postcode 3 niveau

130

1

65

Museum Schokland
Kalenderjaar 2013
Aantal bezoekers op
postcode 2 niveau

1.600

5

800
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4  Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder 
geeft kleur



In de Noordoostpolder werken we hard. 
Op het werk, op school. En daarna zijn we 
vrij en doen we ‘iets’ in onze vrije tijd.
Iets dat we leuk vinden, gezellig, boeiend 
of cool. Iets om de zinnen te verzetten, 
actief, of minder actief, alleen en vooral 
samen met anderen. Dat is het moment 
waar Cultuurbedrijf Noordoostpolder zich 
op richt. En veel te bieden heeft: iets leuks, 
gezelligs, boeiends, cools, actiefs, 
of minder actiefs. Om samen te doen, 
of alleen, maar altijd:

Iets dat kleur  
geeft aan je dag.
Cultuurbedrijf Noordoostpolder
— geeft kleur aan je avond (Theater)
—  geeft kleur aan je talent (Muzisch Centrum)
—  geeft kleur aan je verleden (Museum)
— geeft kleur aan je thuis (Kunstuitleen)

En daarmee geeft het kleur aan leren, creëren, kijken, 
luisteren, ontmoeten, de dag, het leven, de Noordoostpolder.
Via kunst en cultuur. En raakt daarmee iedereen.
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Het Cultuurbedrijf biedt het publiek de mogelijk
heden tot zelf maken én meemaken. Er kunnen 
cursussen en lessen worden gevolgd in alle 
kunstdisciplines om zo te ontdekken, te creëren, 
te leren, deel te nemen en te ontmoeten. Tegelijk 
levert een bezoek aan het museum, het theater, 
exposities of festivals alle kans voor een bijzonder 
avondje of dagje uit om te ontmoeten, te beleven, 
te ontdekken. 
We hebben de hele culturele keten in huis: van 
cultuureducatie, amateurkunst, talentontwikkeling, 
podia en erfgoed. We bieden dus de hele culturele 
route die bewoners van de Noordoostpolder 
kunnen afleggen. En we zijn dé instelling voor 
kunst en cultuur in de Noordoostpolder. Die in 
alles klantgericht is.

Merkpositionering
In 2015 is vanuit dit gegeven een branding traject 
gestart: waar staat het Cultuurbedrijf voor, wat 
zijn de gemeenschappelijke waarden van de 
afzonderlijke opdrachten, hoe kunnen we onze 
meerwaarde profileren. Een van de resultaten 
is een nieuwe huisstijl geïnspireerd op ‘het 
Cultuurbedrijf geeft kleur’ die vanaf mei 2016 
wordt uitgerold in alle uitingen.

In het branding traject hebben we 
ook bepaald dat het Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder:
—  ontdekken, creëren, participeren, 

verbinden, ontmoeten en leren als 
kern en belofte heeft;

—  maar zich focust op cultuurontwikkeling, 
dus op educatie en participatie;

—  en zich positioneert als netwerk
organisatie, wat betekent dat wij 
intensief samenwerken met partners, 
politiek en de bevolking.

‘Het Cultuurbedrijf 
biedt het publiek de 

mogelijk heden tot zelf 
maken én meemaken.’



Merkpositionering Cultuurbedrijf

Deze merkpositionering houdt o.a. in dat de opdrachten educatie, vrijetijdsaanbod, amateurkunst en 
talentontwikkeling onder de naam Cultuurbedrijf worden gebracht en dat de naam Muzisch Centrum 
verdwijnt. Museum Schokland, Kunstuitleen Emmeloord en Theater ’t Voorhuys houden – als onderdeel 
van het Cultuurbedrijf – de eigen naam en zijn zogenaamde ‘endorsed brands’. In bijlage 3 wordt de 
merkpositionering toegelicht.

Cultuurbedrijf

Kunstuitleen

TheaterM
us

eu
m

aanbod van  
exposities, evenementen  

en zakelijk verhuur

aanbod van educatie, 
amateurkunst, 

talentont wikkeling, 
projecten en producties

aanbod van (leen)kunst, 
exposities en lezingen

aanbod van 
theatervoorstellingen, 

evenementen en 
zakelijke verhuur

Wij geloven dat cultuur 
bijdraagt aan een vitale 

samenleving. Cultuur maakt 
mensen gelukkig en slim. Wij willen 

cultuur toegankelijk maken voor 
iedereen door (samen) te leren, 

creëren, participeren, ontmoeten en 
ontdekken.  Met gedreven mensen 
die hun vak verstaan, aangeboden 

door een klantgerichte 
netwerk organisatie.
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Cultuurbedrijf als 
faciliterende netwerkorganisatie

Cultuurbedrijf

Kunst
uitleen

Marktpartijen/ 
collega’s

Ondernemers
NOP

Kunstenaars

StEP

Maatschappe
lijke partners

Culture
Club

Café  
Restaurant
Voorhuys

Ondernemers 
Schokland

Schokker  
vereniging

Flevolandschap

Vrienden van 
Schokland

Wereld
erfgoed.nl

Landelijk:
NBTC,

Toerisme  
Flevoland

e.a.

Gemeente
Noordoost

polder

Scholen 
PO + VO

Theater

Museum



5  Strategie en 
resultaten bij de 
opdrachten
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—  Innovatie van het aanbod is noodzakelijk, op 
alle terreinen. Uitgaande van de marktvraag van 
de gekozen doelgroepen (dus van jongeren én 
ouderen). 

—  Ontmoeten en beleven moet centraal staan. 
—  Evenals een externe gerichtheid, gericht op het 

realiseren van maatschappelijke verbindingen 
èn het bedienen van de zakelijke markt.

—  Een veel intensievere marketing is voorwaarde 
en draagt bij aan een sterkere positionering.

—  Educatie moet sterker verankerd zijn, bij alle 
onderdelen.

—  De aanpak voor de panden houdt in dat na de 
eerste opknap die dit seizoen wordt gepleegd 
bij het theater en het museum, volgende 
seizoen in beide panden een tweede slag 
moeten worden gemaakt. Nieuwbouw blijft 
het wenkend perspectief op de (middel)lange 
termijn.

—  Al eerder hebben wij aangegeven dat in 2015 en 
2016 ‘de basis op orde’ komt. Dat wil zeggen dat 
de faciliterende terreinen ICT, financiën, HRM en 
het gebouwbeheer professioneel en adequaat 
geregeld moeten zijn. In 2015 is daarop goede 
vooruitgang geboekt, in 2016 wordt dit afgerond. 

—  Doorontwikkeling en professionalisering van 
de organisatie vergt herschikking van taken en 
functies.

In de navolgende paragrafen wordt dit steeds 
uitgewerkt; eerst voor de primaire opdrachten, 
daarna voor de ondersteunende taken. 

In de tabellen bieden wij de streefcijfers per 
opdracht. Anders dan het fusieplan en in de 
subsidieovereenkomst met de gemeente 
Noordoostpolder gaan wij niet uit van 5% groei 
over de hele linie. Wij hebben goed onderzocht 
wat per opdracht reële targets zijn, op basis van 
onze ervaringen van de laatste jaren, onze kennis 
van de markt, maar ook wat door gericht te 
investeren en te intensiveren aan groei mogelijk is. 
In de laatste kolom worden steeds als referentie de 
targets uit de subsidieovereenkomst gegeven.

‘Er worden acties 
ondernomen gericht op 

het meer zichtbaar worden 
van de Kunstuitleen en het 
beter verbinden en werven 

van leden.’

Onze strategie
De urgente opgave, de analyse van onze 
omgeving, doelgroepen en bereik en de 
gekozen merkpositionering leiden tot de 
volgende strategie en prioriteiten bij het 
uitvoeren van onze opdrachten: 



5.1  
Kunstuitleen Emmeloord 
De Kunstuitleen biedt de inwoners van de Noord
oostpolder een laagdrempelige voorziening voor 
het lenen van kunst. De brede, gevarieerde collectie 
sluit aan bij liefhebbers én kenners. De Kunst uitleen 
adviseert tevens bedrijven hoe verblijfsruimtes 
bijzonder en aantrekkelijker te maken. 

Het bereik bij particulieren is de laatste jaren 
stabiel, maar het aantal bedrijfsabonnementen is 
enorm gedaald. De zichtbaar heid is een probleem, 
de huisvesting in het Muzisch Centrum verre van 
ideaal. De marketing van de Kunst uitleen staat nog 
in de kinderschoenen.

Doel voor de komende jaren is een groei naar 
350 leden (+7%), herstel van het aantal bedrijfs
abonnementen op het oude niveau, door het 
invoeren van een bezorgsysteem en een 20% 
hogere verkoop, ook door de introductie van een 
spaarsysteem.

Daarvoor wordt een aantal acties ondernomen die 
allemaal zijn gericht op het meer zichtbaar worden 
van de Kunstuitleen en het beter verbinden en 
werven van leden:
—  meer beleving, actieve dienstverlening en 

activiteiten voor leden en belangstellenden 
o.a door het vormen van één Cultuurbedrijf
organisatie voor kunsthistorische lezingen, 
workshops, wedstrijden, atelierbezoek, 
tentoonstellingen op het gebied van beeldende 
kunst vanuit de Kunstuitleen, het museum, 
de afdeling Beeldend en het theater. Afstemmen 
van het aanbod, bundelen van de kennis en 
altijd ook gericht werven van cursisten of leden.

—  op termijn wordt de Kunstuitleen in organisa
torische zin ondergebracht bij de afdeling 
Beeldend, samen met deze afdeling ook de 
ontwikkeling van een programma voor het 
Primair Onderwijs: om kinderen kennis te laten 
maken met Beeldende Kunst.

—  er wordt in het centrum van Emmeloord 1 of 
2 keer per jaar gedurende enkele maanden 
een popup cultuurwinkel ingericht met de 
Kunstuitleen als kern en daarnaast workshops 
Beeldend, muziekoptredens, exposities van 
kunstenaars etc. 

—  intensivering van Kunst in Bedrijf; inspirerende 
en betaalbare kunst voor in kantoren.

—  de tarieven worden stapsgewijs meer 
marktconform gemaakt.

—  intensiveren van de marketing (zie par. 6.).

Resultaten ultimo 2018
—  we vergroten het aantal abonnementen van 

particulieren verder tot 350 o.a. door een 
spaarsysteem te introduceren. 

—  door het invoeren van een bezorg en 
advies service verdubbelen we het aantal 
bedrijfsabonnementen.

—  we experimenteren in 2016 2x met een popup 
tijdelijke huisvesting waarbij de Kunstuitleen 
beter zichtbaar wordt voor de genoemde 
doelgroepen. Als dit experiment succesvol is, 
zetten we dit in 2017 en 2018 voort.

—  door de gebundelde organisatie voor lezingen, 
tentoonstellingen etc. wordt het Cultuurbedrijf 
(h)erkend als een inspirerende en aantrekkelijke 
organisatie op het gebied van de beeldende 
kunsten.

Aantallen 
deelnemers

2015
begroot

2015
resultaat

2016
begroot 2017 2018 Subsidie

overeenk.

Abonnementen 
particulier 320 324 330 340 350 350*

Abonnementen 
bedrijven 5  8  10 15 20 30*

Verkoop 10  16 25 30 35 35*
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* In de subsidieovereenkomst wordt abusievelijk 55 genoemd, dat moet 30 zijn, oude niveau was jarenlang 10 bedrijven



5.2 
Museum Schokland 
‘Schokland is een unieke combinatie van 
cultuurhistorie en natuur. Je vindt er sporen 
van menselijke bewoning tot meer dan 10.000 
jaar terug. Het is een plek tussen land en water, 
middenin de Noordoostpolder, die rijk is aan 
archeologische bodemschatten. Geen wonder 
dat UNESCO in 1995 besloot om Schokland en 
omgeving de status van Werelderfgoed te geven. 
Het Werelderfgoed Schokland vormt het bewijs 
dat vanaf de prehistorie tot aan de drooglegging 
van de Noordoostpolder mensen op Schokland 
hebben gewoond.’

Museum Schokland is sinds 1947 gevestigd op 
de terp Middelbuurt op Schokland. Sinds 1995 
is Schokland als eerste site in Nederland door 
Unesco aangewezen als Werelderfgoed, als hét 
voorbeeld van de eeuwenlange strijd tegen 
het water in ons land. Het museum beheert 
en presenteert de bijzondere gemeentelijke 
Schoklandcollectie en organiseert verschillende 
activiteiten op het voormalige eiland. Het verhaal 
van Schokland en ook het verhaal van de Noord
oostpolder staat daarbij centraal.

Een voor het museum relevante trend in de 
markt is dat de doelgroep, die steeds belangrijker 
wordt voor de vrijetijdssector de actieve senior 
is. Die groep heeft meer tijd voor verschillende 
activiteiten buitenshuis en moet daarom conse
quent en actief worden benaderd. Deze bezoeker 
wil naar eigen behoefte een toeristisch dagje 
uit op maat samenstellen. Hiervoor moeten 
we bouwstenen ofwel modules aanleveren, 
bijvoorbeeld een rondleiding met een kopje koffie 
voor een bepaalde prijs, een inleiding of meet
theexpert. In het verlengde hiervan ligt ook 
de samenwerking met de Schoklandpartners 
en collegainstellingen en musea. Door deze 
samenwerkingen zijn de instellingen aanvullend 
en niet concurrerend en kan de consument 
eenvoudig combinaties voor een geslaagd dagje 
uit samenstellen. Een voor het museum kansrijke 
nieuwe doelgroep zijn de gezinnen met kinderen. 
De doelgroep toeristen wordt al bediend, maar 
kan (fors) worden uitgebreid. Het feit dat het 
museum een geregistreerd museum is en dus de 
museumkaart kan voeren heeft een zeer gunstig 
effect op het aantal bezoekers.

Het museum heeft een hele kleine staf, een 
verouderde vaste opstelling en een niet goed 
functionerende horecavoorziening, maar is 
desondanks met ruim 30.000 bezoekers zeer 
succesvol en uiterst efficiënt. Het unieke verhaal 
van Schokland spreekt velen tot de verbeelding 
en is een grote kans, blijkt uit onderzoek van 
o.a. gebiedsbeheerder Flevolandschap, de 
gemeente en Werelderfgoed,nl. Er zijn goede 
kansen voor een veel groter publieksbereik. 
Focus en helderheid voor de bezoeker is dan 
belangrijk. Museum Schokland valt niet samen 
met Werelderfgoed Schokland, maar is (slechts) 
een onderdeel. Maar het Werelderfgoed toont zich 
wel het meest op Middelbuurt, in het museum, 
het logische centrum van Schokland. Voor publiek 
is dat onderscheid ook niet relevant, dat wil een 
unieke en bijzondere ervaring op Schokland 
beleven. Een ervaring die start in het museum, 
waar het hele verhaal van Schokland verteld moet 
gaan worden.
Maar om aantrekkelijk te blijven voor publiek 
moet er nu wel in het museum worden geïn
vesteerd. En we denken dan een veel grotere 
doelgroep te kunnen bereiken, tot uiteindelijke 
50.000 bezoekers per jaar, in 2018 37.500 
(een groei van 34%). Als het al lang beoogde 
Werelderfgoedcentrum daadwerkelijk ontstaat in 
een samenwerking met Flevolandschap en andere 
Schoklandpartners is een verdere groei zeker 
mogelijk.
Meer gebruik van Schokland als natuurpodium 
is dan zeker ook een kans. Bij de locatie
voorstellingen en de evenementen van de 
laatste jaren blijkt dat al, we voegen daar het 
multidisciplinaire cultuurfestival ‘Op Schokland’ 
aan toe (zie hoofdstuk Projecten).
Huwelijken willen we ‘bijzonderder’ maken, met 
meer gebruik en besef van het museum door het 
bruidspaar. Bij de klassieke concerten merken we 
dat een verzadigingspunt is bereikt en gaan we 
iets minder programmeren.

Aan deze ambitie is wel een aantal voorwaarden en 
noodzakelijke acties verbonden:
—  als tussenstap naar de nieuwbouw en 

inhoudelijk voorbereiding daarop moet in het 
museum worden geïnvesteerd om aantrekkelijk 
te blijven voor publiek: de vaste opstelling 
van het museum moet worden vernieuwd. 
Dit vergt een investering van € 350.000,. 
Het plan daarvoor is gereed en als bijlage bij dit 



Bedrijfsplan toegevoegd. Uitgangspunt voor het 
plan is het gemeenschappelijke visiedocument 
‘Schokland, Tijdloos Mysterie’. Kern is om 
meer beleving, educatie en interactiviteit in 
het museum te brengen. En om het museum 
beter te verbinden met het hele eiland door 
een concept van een ‘openluchtmuseum’: alle 
plekken en partners worden verbonden door 
een aantrekkelijke en vooral samenhangende 
route, waardoor een echte ‘daagje Schokland’ 
ontstaat.

—  het museum gaat de eigen marketing versterken 
en beter aansluiten bij collectieve marketing 
van oa de ANWB, NBTC, Toerisme Flevoland, 
Werelderfgoed.nl, en natuurlijk Schokland.nl die 
allen Schokland als een ‘kansrijke destinatie’ 
beschouwen.

—  de activiteiten en evenementen op Schokland 
van verschillende partijen moeten beter worden 
gecoördineerd en op elkaar worden afgestemd 
om meer publiek te trekken en herkenbaar te 
zijn. Museum Schokland / het Cultuurbedrijf is 
bereid die rol op zich te nemen.

—  het museum versterkt de gastvrijheid door de 
opbouw van een vrijwilligersorganisatie voor 
rondleiding, service aan bezoekers, educatie. 
Ook de horeca wordt in dit kader versterkt.

—  het plan voor een Werelderfgoedcentrum, waar 
het museum in op wil gaan, blijft leidend voor 
de (middel)lange termijn. Het is wenselijk dat de 
besluitvorming hierover in 2018 plaatsvindt. 

—  alternatief voor een integraal centrum kan 
zijn om op Middelbuurt het museumareaal 

uit te breiden (met nieuwbouw van het 
caférestaurant, de winkel en de entree aan 
de Schokkerringweg) en met de partners 
het openluchtmuseumconcept verder te 
intensiveren door toevoegen van compacte 
voorzieningen langs de route voor een 
‘daagje Schokland’.

Resultaten ultimo 2018:
—  we realiseren een stapsgewijze groei naar 37.500 

bezoekers (na 2018 tot 50.000).
—  we realiseren uiterlijk in de winter van ’17–’18 

de vernieuwing van de vaste tentoonstelling 
waarbij we het verhaal van Schokland op een 
eigentijdse wijze verbeelden. 

—  bij de vaste tentoonstelling is een reeks van 
educatieve exhibits en losse activiteiten 
ontwikkeld waarmee we niet alleen gezinnen 
met kinderen trekken, maar ook schoolklassen.

—  we versterken het gastvrijheidsconcept 
als toegangspoort van Schokland door 
aanpassingen in de faciliteiten en het verzorgen 
van eigen rondleidingen binnen het museum 
en blijven dat buiten het museum doen met 
Schoklandpartners. 

—  met de diverse partners op en rond Schokland 
organiseren we aanvullende publieks
evenementen 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. 

Bezoekers 
per jaar

begroot
2015

Resultaat 
2015

prognose 
2016 2017 2018 Subsidie 

overeenk.

Aantal 32.000 28.000 30.000 32.500 37.500 35.000

Natuurpodium 4 4 11 13 15

Bezoekers 200 200 1200 1500 2500

Huwelijken 30 28 30 15 15

Concerten 11 13 11 8 8

Bezoekers 600 663 600 400 400

Exposities 2 2 3 3 2 2

(Amateur)kunst 4 4 4 4 6

Bezoekers 200 200 200 200 400
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5.3 
Theater ’t Voorhuys 
‘Theaters moeten ontmoetingsplaats zijn, 
dorpspleinen. Podium van de Stad kan daaraan 
bijdragen. Een waanzinnig gedurfd initiatief. Een 
schouwburg is een omvangrijke toko en er is lef 
voor nodig om uit de comfortzone te treden. Dat 
vergt visie en is een voorschot op de toekomst. 
Want culturele instellingen die niet relevant zijn 
voor hun omgeving, zullen verdwijnen. 
Het primaat van de programmering moet 
verschuiven van de interne organisatie naar de 
stad en de bewoners. Van aanbod naar vraag: laat 
gebruikers meedenken. Deze uitdaging is geen 
hapklare brok, maar een zoektocht. Een zoektocht 
met potentie.’

Na een grondige verbouwing in 1995 kent theater 
‘t Voorhuys de huidige omvang en indeling. 
De eerste jaren was het theater zeer succesvol in 
een mix van professionele theatervoorstellingen, 
amateurkunstvoorstellingen en verhuur van de 
zalen. Net als veel andere theaters heeft het 
theater te kampen met een sterke terugloop van 
publiek vanaf 2008. Landelijk herstelt het aantal 
theaterbezoekers zich langzaam (bron: VSCD). 
Dit herstel is nog onvoldoende waar te nemen bij 
‘t Voorhuys. De (vele) wisselingen in directie en 
programmering en het verouderde gebouw waren 
daar waarschijnlijk mede debet aan. 

Sinds 2014 is de kleine zaal permanent verhuurd 
aan dansschool Artistique, die ook gebruikt maakt 
van de podia van ‘t Voorhuys en het Muzisch 
Centrum. Deze samenwerking bevalt goed. In het 
najaar van 2015 is de foyer opgeknapt en is het 
gastvrijheidsconcept voor publiek en artiesten 
versterkt. Het lopende seizoen laat iets herstel 
van de bezoekersaantallen zien, met waarschijnlijk 
1500 bezoekers meer dan vorig seizoen. 

Een groot deel van de inkomsten van het 
theater wordt gevormd door de kaartverkoop 
van voorstellingen. We leveren dan ook grote 
inspanningen om een zo groot mogelijk publiek te 
bereiken. Dit doen we met gerichte programmering 
en marketing. Het streven naar volle zalen is in 
dit verband overigens niet allesoverheersend. 
Het gaat ook om het juiste publiek bij het juiste 
aanbod. Publieksbereik is bij het samenstellen 
van het programma een belangrijk criterium, 

maar niet zaligmakend. Het programma van 
’t Voorhuys bestaat uit bekende producties, 
de publiektrekkers, maar wordt afgewisseld met 
minder bekende en kleinschalige producties. 
Theater ’t Voorhuys moet niet simpelweg een 
doorgeefluik zijn van goedlopende voorstellingen. 
Bovendien creëren we op deze manier op den duur 
een publiek dat ons vertrouwt in de keuzes. Een 
publiek dat ook buiten het populaire aanbod durft 
te kijken. Dat moet de kracht worden van Theater 
’t Voorhuys. Altijd verrassend blijven. 
Herstel van de bezoekersaantallen is wel de 
ambitie: een reëel en haalbaar aantal voor de 
professionele voorstellingen is 15.000 bezoekers 
in 2018, met 8.000 bezoekers voor de amateur
voorstellingen. Ook de zakelijke verhuur moet op 
een niveau van 19.000 bezoekers komen (zie het 
betreffende hoofdstuk).

In de vlakke vloerzaal van het MC zullen geen 
professionele voorstellingen meer worden 
gepland, de voorzieningen zijn daarvoor niet (meer) 
geschikt. Eigen producties, schoolvoorstellingen 
en amateurvoorstellingen worden daar nog wel 
geprogrammeerd. Ook zal meer dan voorheen 
gebruik worden gemaakt van de ‘keten’: artiesten 
in het theater die een masterclass geven aan 
cursisten van het MC en gerichte marketing onder 
die cursisten voor een bezoek aan het theater. 
Vaste partners als La Mascotte maken al gebruik 
van beide voorzieningen: oefenen in het MC, 
optreden in ‘t Voorhuys. Dit wordt versterkt voor 
nog andere partners. 

Om dit te bereiken zij de volgende acties nodig:
—  een gezonde mix aan genres bij de program

mering: succesnummers als cabaret, grote 
shows, bekende muziek, jeugdvoorstellingen, 
maar ook toneel, dans en klassieke muziek. 
Publiek bedienen met de bekende namen 
en grote shows, maar ook verrassen met 
onbekendere of minder populaire artiesten. 

—  we programmeren ‘vraaggericht’ d.w.z. in 
gesprek en contact met ons publiek en 
geregeld bezoekersonderzoek. Die doorgaande 
verbinding met bezoekers vindt ook op de 
theateravonden zelf plaats met o.a. inleidingen, 
nagesprek en contact met artiesten.

—  ‘t Voorhuys wil net als enkele andere theaters 
in Nederland experimenteren met het 
concept ‘Podium van de Stad’. Het theater, de 
faciliteiten, de kennis en de ruimtes worden 
dan beschikbaar gesteld aan culturele, maat



schappelijke of zelfs commerciële partners 
in een coproductie van voorstellingen. 
Of programmeren samen met ouderen of juist 
door de sleutel van het theater aan een groep 
CKVleerlingen te geven. Stadsprogrammeurs 
begeleiden dit proces van samen maken. 

—  we versterken het ‘avondje uit’: door een 
inmiddels opgeknapte foyer, arrangementen 
met de horeca, een gastvrije ontvangst.

—  we gaan samenwerken met podia in de regio om 
de programmering af te stemmen, dubbellingen 
te voorkomen en marketing te combineren. In 
het seizoen 2016–2017 een eerste experiment 
met De Meerpaal.

—  vooruitlopend op de eventuele nieuwbouw 
moet er in het pand geïnvesteerd worden 
om aantrekkelijk te blijven (dan wel weer te 
worden!) voor bezoekers en m.n. zakelijke 
klanten. Deze tweede fase van de opknap 
betreft de Beurszaal en het entreegebied. 
Dit vergt € 451.000, aan investering. Het plan 
daarvoor is gereed en als bijlage in de 
investerings planning en –begroting toegevoegd. 
De Beurszaal wordt hiermee weer up to date 
gemaakt voor de zakelijke verhuur en kan 
tevens dienen als vlakke vloerzaal voor lezingen, 
debat en kleine producties. Het entreegebied 
wordt opener, meer gastvrij en tevens opnieuw 
arboproof. Deze verbouwing wordt zodanig 
uitgevoerd dat een van de nieuwbouwscenario’s, 
inhuizen van het Muzisch Centrum in het 
theaterpand, mogelijk blijft.

—  het plan voor een nieuwbouw in het centrum 
van Emmeloord voor het theater en het Muzisch 
Centrum, dan wel gezamenlijke huisvesting 
in het theatergebouw, blijft leidend voor de 

(middel)lange termijn. De synergievoordelen 
inhoudelijk én financieel zijn eerder bepaald en 
aanzienlijk. Het is wenselijk dat besluitvorming 
hierover uiterlijk in 2018 plaatsvindt.

Resultaten ultimo 2018:
—  we programmeren voor het seizoen 2016–2017 

‘veiliger’, zodat het negatief saldo van kosten 
en opbrengsten van de voorstellingen wordt 
gehalveerd. In de seizoenen daarna wordt 
met scherpe keuzes binnen de professionele 
theaterprogrammering (gebaseerd op break 
even inkoop/recette) de balans herzien tussen 
het professioneel aanbod, de functie van 
amateurpodium en de verhuuractiviteiten en 
halen we bovengenoemde bezoekcijfers.

—  aan de hand van input van de klantenpanels, 
overige partners in de Noordoostpolder, 
theaters in de regio, benchmarks en landelijke 
ontwikkelingen hebben we in de zomer van 2016 
een duidelijk profiel voor de komende jaren. 

—  na een voorbereiding in het najaar van 2016 
experimenteren we in 2017 met het concept 
‘Podium van de stad’ met 2 culturele partners, 
2 maatschappelijke partners en 2 commerciële 
partijen. Als dit experiment slaagt wordt in 
concept vanaf 2018 verder uitgerold. 

—  we realiseren in de zomer van 2017 de verbouw 
van de Beurszaal en het entreegebied. Bij de 
planning van seizoen ’17–’18 wordt daarmee 
rekening gehouden.

—  afstemmen van de programmering en de 
marketing start met De Meerpaal. Is dit 
succesvol en nuttig dat nemen wij in 2017 het 
initiatief om de samenwerking uit te breiden 
naar andere collega’s in de regio.

Bezoekers 
per jaar

2015 
begroot

2015 
resultaat

2016 
prognose 2017 2018 Subsidie

overeenk.

Aantal voorstellingen
Grote zaal ’t Voorhuys 70 74 70 70 70 83

Bezoekers 10.000 11.302 13.000 14.000 15.000 17.000

Aantal voorstellingen
Vlakke vloer MC 8 3 8 0 0 4

Bezoekers 450 323 600 0 0 900

Grote zaal ’t Voorhuys 13 16 16 16 16 17

Bezoekers 8.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Vlakke vloer MC 4 3 4 4 4 1

Bezoekers 350 300 350 350 350 50
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5.4 
Cultuureducatie
voor het PO en VO 
‘Kinderen hebben een intrinsieke behoefte 
om spelenderwijs te leren. Door met kunst in 
aanraking te komen, leren kinderen ontdekken en 
hun creatief vermogen verder te ontwikkelen. Ze 
ontdekken hoe iets je raakt, waarom iets leuk of 
bijzonder is en dat je op een andere manier naar 
jezelf of anderen kunt kijken. 
Kunst doet een beroep op creativiteit, kritisch 
denken, samenwerken en communiceren, 
Vaardigheden die steeds belangrijker worden 
gevonden in de 21e eeuw. 
Deze manier van leren is niet gericht op prestatie, 
maar op ontwikkeling en ontplooiing van het kind. 
Leren door te beleven, onderzoeken, creëren, 
presenteren en reflecteren.’

Het Cultuurbedrijf faciliteert met de opdracht 
Cultuureducatie de eerste kennismaking met 
kunst, cultuur en erfgoed in het primair en 
voortgezet onderwijs. Juist omdat veel kinderen 
dit niet van huis uit meekrijgen, vinden wij deze 
opdracht van groot belang. We willen deze basis 
niet alleen binnen schooltijd geven, maar ook daar 
buiten. Zo laagdrempelig en dichtbij mogelijk bij 
het kind zelf. Daarmee ontwikkelen we tevens 
een kweekvijver voor ons vrijetijdsaanbod: lessen 
en cursussen in kunst. Onze dienstverlening aan 
het Primair Onderwijs is tevens gebaseerd op de 
doelstelling dat cultuureducatie bijdraagt aan 
de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden, 
meervoudige intelligentie en de ontwikkeling van 
‘cultureel burgerschap’.

Het Cultuurbedrijf kent vanuit de oorspronkelijke 
Steunfunctie Onderwijs van het Muzisch Centrum 
een uitstekend bereik binnen het Primair Onderwijs 
in de Noordoostpolder. 98% van alle basisscholen 
maakt gebruik van het aanbod Cultuureducatie 
(Klas@Kunst). Wij hebben daarbij een adviserende 
en programmerende taak en onderhouden hier voor
een lokaal netwerk in relatie tot het ontwik kelen
van nieuw, vraaggericht aanbod. We spelen 
proactief in op vragen vanuit het onderwijsveld en 
ontwikkelen samen met de scholen door gaande
leerlijnen vanuit de eigen schoolvisie. Het Cultuur
bedrijf heeft totaal 2,9 fte aan combinatie
functionarissen die hier aan uitvoering geven. 

We zetten deze ingezette lijn door en willen samen 
met de onderwijskoepels daar waar mogelijk 
meer effort stoppen in het binnenschools cultuur
onderwijs om cultuureducatie verder te integreren 
in het curriculum van het primair onderwijs. Hiertoe 
is een intentieverklaring tussen het Cultuurbedrijf 
en de onderwijskoepels Aves en SCPO getekend 
om hier gezamenlijk structureel invulling aan te 
geven. Daarbij willen ook de horizontale samen
werking (binnen en buitenschools (o.a. in de 
Kindcentra) verder bevorderen. We maken 
daarbij gebruik van de ondersteuning van Fleck, 
het provinciale expertisecentrum. Daarmee kunnen 
we gebruik maken van lokale, regionale en landelijke 
beleidskansen. 
 
Aandachtspunt blijft de financiering van mogelijke 
verdere verdieping van het huidige aanbod. 
De scholen dragen per leerling € 6, bij; bij afname 
van meerdere activiteiten om daarmee de door
lopende leerlijn verder te versterken zal in 
samen werking met de scholen naar aanvullende 
financiering worden gezocht. Om die reden 
hebben het bereik binnen het primair voor de 
komende jaren in eerste instantie gestabiliseerd; 
alleen als er aanvullende financiering mogelijk 
is, kan het bereik verder worden vergroot. 
Het aantal scholen dat gebruik maakt van het 
culturele aanbod is afgenomen in relatie tot de 
subsidieovereenkomst vanwege diverse fusies. 
De onderlinge verhouding tussen leerlingen 
die actief (veelal workshops of reeks lessen in 
kunstbeoefening) en/of receptief (bijwonen 
voorstellingen) met cultuureducatie bezig zijn, kan 
fluctueren op basis van de vraag van de scholen.
Mede als gevolg van de effecten van de combinatie
functionarissen muziek verwachten wij een lichte 
stijging van het aantal scholen en leerlingen die 
binnenschools structureel kunstvakonderwijs 
afnemen. De scholen uit Urk betalen het kosten
dekkende tarief; de verwachting is dat een aantal 
grotere scholen uit Urk maatwerk blijft aanvragen 
bij het Cultuurbedrijf.

De culturele basis die we gelegd hebben 
binnen het primair onderwijs willen we graag in 
samenwerking met het voortgezet onderwijs 
een vervolg geven. De dienstverlening aan het 
voortgezet onderwijs is een onderdeel van de 
prestatieovereenkomst maar kent een andere 
financiële grondslag dan het primair onderwijs. 
Vanuit de oorspronkelijke steunfunctie werd 



de dienstverlening aan het basisonderwijs 
gesubsidieerd en daardoor een deel van de 
kosten aan de scholen doorberekend; de totale 
directe kosten van cultuureducatieve producten 
werden echter wel aan het voortgezet onderwijs 
doorberekend. Deze lijn is voortgezet: op basis 
van de vraag van het voortgezet onderwijs en 
de financiële mogelijkheden voor de dekking 
van de directe kosten, wordt er vanuit het 
Cultuurbedrijf maatwerk geleverd. Daartoe 
willen we de samenwerking verder intensiveren 
om ook daarin gezamenlijk andere mogelijke 
financieringsmogelijkheden te benutten.

Op basis van de ervaring van de afgelopen 
jaren verwachten wij een lichte stijging waarbij 
de verhouding tussen actieve en receptieve 
cultuureducatie kan fluctueren.

Resultaten ultimo 2018:
—  de doorgaande leerlijnen Cultuureducatie in 

het PO zijn i.s.m. de onderwijsbesturen verder 
ontwikkeld, verdiept en verankerd binnen het 
curriculum van de school. Leidend tot een 
stijging van 10% aantal POleerlingen. 

—  het aantal leerlingen in het PO actief en 
receptief zal in 2016 grotendeels stabiliseren; 
daar waar (financieel) mogelijk licht stijgen in de 
schoolseizoenen daarna. 

—  verdere toename van het aantal leerlingen 
actief binnen de Brede Schoolontwikkeling 
(Kindcentra) waarbij binnenschoolse en 
buitenschoolse cultuureducatie met elkaar in 
verbinding staan (horizontale samenwerking).

—  intensiveren van de samenwerking met het 
Voortgezet Onderwijs om minimaal het huidige 
bereik te handhaven en daar waar (financieel) 
mogelijk verder uit te breiden.

Leerlingen PO 2015 
begroot

2015 
resultaat

2016
prognose 2017 2018 Subsidie

overeenk.

Scholen 
ad hoc 38 35 36 35 34  

(agv fusies) 38

Leerlingen,  
actief 4500 4664 4600 4700 4700 5000

Leerlingen, receptief 3500 3108 3300 3300 3300 4000

Scholen, structureel 3 3 4 4 5 5

Leerlingen, actief 50 500 400 400 500 100

Combinatiefunct. 0 732 900 900 900

Kindcentra 2 6 7 8 9 4

Leerlingen 50 104 50 60 75 100

Urk PO

Scholen adhoc 4 2 2 2 2 2

Leerlingen 400 303 200 200 200 450

Totaal 8500 9043 9450 9560 9676 9650 

Leerlingen VO 2015 
begroot

2015 
Resultaat 2016 

prognose 2017 2018 Subsidie
overeenk.

Scholen 5 3 3 4 4 5

Leerlingen, actief 1100 226 100 400 450 1300

Leerlingen, receptief 500 1015 800 900 950 650

Totaal 1600 1137 900 1300 1400 1950
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5.5  
Amateurkunst en 
Talentontwikkeling:  
lessen en cursussen 
in kunst
 
Met het brede vrijetijdsaanbod in alle kunst
disciplines stimuleren wij onze inwoners zich zelf 
te ontplooien met en door kunst. Ontwikkelen 
van je talent, ongeacht je leeftijd, geeft plezier, 
en gevoel van trots en erbij mogen horen. 
Wij doen dat met een team van gepassioneerde 
professionals en faciliteiten en ruimte voor 
creatieve ideeën, mensen en groeperingen.

We bevinden ons daarbij in een 
veranderende markt waarin 
de vanzelfsprekende rollen en 
structuren veranderen. De vraag 
naar actieve kunstbeoefening 
blijft echter onverminderd groot: 
landelijk gezien beoefent circa 
de helft van de bevolking van 6 
jaar en ouder in de vrijetijd een 
kunstdiscipline (bron: Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie 
en Amateurkunst).
Wij zetten de lijn door om het 
enigszins behoudende Muzisch 
Centrum te transformeren naar 
een sprankelende, uitnodigende organisatie waar 
letterlijk en figuurlijk voor iedereen een podium 
beschikbaar is om een kunstvorm te beoefenen. 
Ons brede aanbod voldoet aan de ene kant aan 
de klantvraag waardoor er voldoende deelnemers 
zijn; aan de andere kant blijven we de klant 
uitdagen en prikkelen met nieuw aanbod (trends) 
en specialisaties.

De ontwikkeling van de jeugd tot 18 jaar heeft 
daarbij subsidietechnisch de prioriteit. We willen 
een beter rendement halen en op de landelijke 
norm van 40% komen, met tegelijk behoud van het 
bereik en zelfs groei van het aantal cursisten. We 
onder zoeken manieren om de kostendekkendheid 
van de lessen en cursussen te verhogen. 
Daarbij ontwikkelen we nieuwe lesvormen (zoals 
individueel maatwerk als groepslessen) om deze 
klantgroep aan ons te blijven binden. We verhogen 

stapsgewijs de productiviteit van de beschikbare 
docenturen door aanpassing van de verhouding 
binnen de normjaartaak. Daarmee kunnen meer 
leerlingen geplaatst worden binnen dezelfde 
docentformatie. Mocht deze extra ruimte niet 
door leerlingen/cursisten benut worden wegens 
vraaguitval, dan komen de directe docentkosten 
te vervallen. Inmiddels is er een flexibele schil 
aan docenten op zzpbasis gecreëerd waarbij het 
mogelijk is om bij onvoldoende deelname deze 
docenten niet in te zetten. Voor de docenten 
in vaste dienst is er een mogelijkheid tot 
deeltijdontslag bij leegstand van de lesuren. 

We reserveren de term ‘talentontwikkeling’ in het 
vervolg voor het topniveau van onze leerlingen, zij 
die het niveau en de potentie hebben om door te 

stromen naar de professionele 
kunstwereld, in al haar 
schakeringen (muziek, dans, 
theater, beeldend etc.). Ook 
deze kleine maar belangrijke 
groep willen wij bedienen 
met een op maat gemaakt 
kostendekkend curriculum en 
begeleiding.

We zien daarbij particuliere 
initiatieven niet als concur
renten maar als partners 
waarmee we de amateurkunst 
en talentontwikkeling 

in de Noordoostpolder kunnen verstevigen. 
We profileren ons sterker als interdisciplinaire 
organisatie waarbij de facilitaire mogelijkheden 
van het theater een absolute meerwaarde zijn.

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 

‘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.’



zich te verhouden met de professionele kunsten. 
Wij werken daarbij samen met lokale en regionale 
partners zoals en het Centrum Amateurkunst 
Flevoland.

De afgelopen jaren hebben wij voorzichtig ervaring 
opgedaan met dienstverlening aan bedrijven en 
netwerken (FLevonetwerkdagen, StEPfestivals). 
De ervaringen hiermee waren overwegend positief 
en onder regie van onze afdeling projecten zal 
deze dienstverlening worden uitgebreid.

Resultaten ultimo 2018:
—  een lichte groei in het aantal leerlingen en 

cursisten door de horizontale samenwerking 
met het primair onderwijs (lessen op locatie: na 
schooltijd in de dorpen) en verhoging van de 
productiviteit van docenturen. 

—  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 verstevigen: we stemmen ons aanbod 
onderling beter op af en onderzoeken de 
mogelijkheid van gezamenlijke activiteiten zoals 
het bieden van masterclasses 

—  in 2017 een groei van totaal 10% (t.o.v.seizoen 
20152016) aan leerlingen/cursisten als gevolg 
van de doorontwikkeling van de horizontale 
samenwerking met het primair onderwijs in 
combinatie van nieuwe lesvormen 

—  in 2018 een verdere groei van totaal 15% (t.o.v. 
seizoen 20152016) aan leerlingen/cursisten 

Deelnemers 
per week

2015 
Begroot 

2015 
resultaat

2016 
prognose 2017 2018 Subsidie

overeenk.

Muziek 850 838 805 850 900 950

Dans 85 86 55 50 50 50

Beeldend nieuwe media 150 160 125 150 160 170

Theater 25 43 40 45 45 35

AK: lln. Hafaver. 30 42 40 40 40 30

Totaal 1140 1169 1065 1135 1195 1235

Verhuur Amateurkunst

Aantal 12 16 12 12 13 12

Bezoekers 9.500 9.000 10.000 10.000 10.000 9.500
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5.6 
Projecten 
De inhoudelijke meerwaarde van de fusie en de 
opdrachten van het Cultuurbedrijf worden het 
best zichtbaar bij de crossover projecten, de 
‘zesde pijler’ van het Cultuurbedrijf. 

Doel is om intern samenwerking te initiëren, 
projecten en producties te coördineren gericht op 
nieuwe doelgroepen, het verbreden van de markt 
voor het Cultuurbedrijf en om extern andere en 
nieuwe samenwerking aan te gaan en ontmoeting 
te stimuleren.

Er ligt een aantal directe acties:
—  samenwerking met en dienstverlening aan 

bedrijven en maatschappelijke instellingen 
aangaan oa via de BAN/OVG, StEP en de BNI.

—  intensiveren van de samenwerking met de 
Flevo meerbibliotheek in de reeks lezingen, 
literaire cafe’s en meer.

—  onderzoek naar mogelijkheden met de 
zorgsector, jongerenorganisatie.

—  de Cultuurbedrijf agenda crossover 
evenementen en activiteiten telt een tiental 
items. Focus en scherp krijgen op doelstelling 
financiële haalbaarheid en doelgroep is nodig. 
Daarna lostrekken van de meest aantrekkelijke 
projecten. 

—  In 2016 profileren we het Cultuurbedrijf door het 
festival ‘Op Schokland’ (werktitel). Een beoogd 
jaarlijks 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. De eerste editie 
is een pilot om de mogelijkheden op Schokland 
te onderzoeken.

Resultaat ultimo 2018:
—  de podia van het Cultuurbedrijf hebben zich 

ontwikkeld tot een culturele ontmoetingsplaats 
voor iedereen in de polder. Evenementen en 
festivals vormen voor de bevolking een unieke 
bühne, arena, ontmoetingsplaats, productiehuis 
en marktplaats. Het Cultuurbedrijf is een 
betrouwbare partner naar het bedrijfsleven en 
maatschappelijke instellingen bij het inhoudelijk 
vormgeven van verschillende programma’s. We 
leggen dwarsverbanden tussen de verschillende 
partijen, plannen en activiteiten.

—  nauwere samenwerking met organisaties 
als De Klos, Het Heelal, Jongeren 19nu heeft 
geleid tot spraakmakende activiteiten voor de 
doelgroep jongeren.

—  nauwere samenwerking met organisaties 
als Zorggroep Oud en Nieuw land, Carrefour, 
ANBO en de Zonnebloem heeft geleid tot 
onderscheidende activiteiten voor de doelgroep 
ouderen.

—  het festival ‘Op Schokland’ is een succesvol 
meerdaags en jaarlijks terugkerend evenement 
met duizenden bezoekers. 
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Kunst gedijt en ontwikkelt zich alleen in de 
interactie met publiek. Wij willen onze bezoekers/
cursisten niet zo zeer om aandacht vragen, 
maar vooral aandacht geven. Omdat dat het 
meest effectief is. Het ligt in de menselijke aard 
om ergens bij te willen horen. Daarvan moeten 
we ons voortdurend bewust zijn in de relatie 
met onze klanten. Wij moeten oog hebben voor 
ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering 
en andere bestedingspatronen. Al deze factoren 
zullen leiden tot verschuivingen in de behoefte aan 
allerhande voorzieningen. De realiteit is ook dat de 
klant steeds kritischer wordt in zijn keuzes en in de 
beoordeling van producten en diensten. 

In het cursusaanbod en de programmering 
wordt marketing/communicatie daarom actiever 
betrokken. Doelgroepen, USP’s, kansen en 
bedreigingen worden beschreven om zo de 
meest ideale balans in de programmering en in de 
marketing/communicatiemix te bereiken. Voor 
grote evenementen worden aparte marketing/
communicatieplannen opgezet. Zo wordt optimaal 
bereik van de doelgroepen gewaarborgd, alsook 
de maximale zichtbaarheid voor het Cultuurbedrijf 
en de verschillende onderdelen. De belangrijkste 
informatiebron voor de beslissing over het aanbod 
zijn de klantgegevens, de resultaten van het CRM 
systeem. 

Marketingmix aanpassen
We gaan de marketing met traditionele middelen 
als posters en flyers beperken, maar gerichter 
klanten benaderen. Met traditionele media maak 

je reclame voor iedereen, ook veel mensen 
die niet je doelgroep zijn. Met de huidige 
vernieuwingen en de klantgegevens gaan we naar 
een marketingstrategie waarbij gericht geld wordt 
ingezet op het publiek en potentieel publiek dat 
geïnteresseerd is in het product. Dat betekent 
niet dat traditionele middelen de deur uit kunnen. 
Deze blijven we gebruiken om het Cultuurbedrijf 
en de onderdelen naar buiten te brengen, maar het 
is zeker waard om dit te mixen.

De strategie veranderd zodoende van ‘cultuur 
zoekt doelgroep’ naar ‘doelgroep zoekt cultuur’. 
Doel van de strategie is om de RFMwaarde van de 
klant te verhogen:
—  Recentheid – bezoekers/cursisten moeten 

sneller terugkomen. 
—  Frequentie – bezoekers/cursisten moeten vaker 

terug komen. 
—  Monetair – bezoekers/cursisten moeten meer 

geld uitgeven

Online marketing en Social Media 
Marketing maakt een snelle ontwikkeling door, van 
traditionele middelen naar online vernieuwingen. 
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 online 
marketing effectief moet inzetten. Ook voor het 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder wordt hiervoor 
een strategie opgezet: wat werkt voor welk 
onderdeel het beste, wat kunnen we met Google 
Adwords, Google Grants en banners bereiken. 

De belangrijkste vraag die we ons regelmatig moeten 
stellen om actueel en scherp te blijven is: ‘wie zijn onze 
klanten?’. Om er achter te komen wie de klant precies is 
en wat hij/zij wil, maken we gebruik van CRM (Customer 
Relation Management) systemen, die gekoppeld zijn 
aan onze kassa’s en administraties. We analyseren onze 
klantgegevens en stellen klantprofielen op. Deze informatie 
is uiteraard ook van belang voor het uiteindelijke aanbod 
van zowel cursussen als programmering. Want de reis van 
de klant begint op het moment dat de vraag of behoefte 
waar het Cultuurbedrijf een antwoord op biedt, voor de 
klant relevant wordt!



Doel is om een aantrekkelijke digitale identiteit 
voor het Cultuurbedrijf en de verschillende 
onderdelen te creëren. 

Twitter, Facebook, Instagram Snapchat en Pinterest 
zijn inmiddels een vast onderdeel in marketing. 
Niet alleen het aantal individuen op social media 
groeit: bij de meeste culturele organisaties zijn 
Social Media al een vast deel van de marketing
communicatiestrategie. 
Bij marketing op Social Media wordt Storytelling 
steeds populairder: met beelden een verhaal ver

tellen. De col lectie 
van het museum 
leent zich hier per
fect voor. Door elke 
week op dezelfde 
dag en het zelfde 
tijdstip een item 
uit de museumcol
lectie te tonen met 
een kort verhaal 
krijgen mensen een 
nog beter beeld bij 
het museum. 

Relatie met de klanten
Een aantal projecten die ingezet gaan worden om 
de relatie met de klanten te versterken zijn:
—  grote inzet van nieuwsbriefcampagnes 

per klantgroep op basis van bestelhistorie, 
klantgegevens en/of klantvoorkeuren. 

—  het versturen van een servicemail: zowel 
vooraf gaand als achteraf van een voorstelling/
cursus. Door de resultaten hiervan met de 
organisatie te delen kunnen simpele problemen 
worden opgelost. Denk hierbij aan onleesbare 
stoelnummering, onduidelijkheid over 
pauzedrankjes of locatie cursus, opmerking over 
de inhoud van een cursus of de kwaliteit van 
materiaal etc.

—  een campagne met passantentips. Hoe zorg je 
ervoor dat passanten participanten worden. 
De klantopbrengst van participanten en 
kernpubliek blijkt namelijk veel hoger dan die 
van de passanten. De kans op aankoop voor 
herhaalbezoek is het grootste in de week na 
het laatste bezoek, dus een email met tips op 
basis van ‘Andere bezoekers/cursisten kochten 
ook…’ kan het beste in de week na de bezochte 
voorstelling of de laatste cursus dag worden 
verstuurd. 

—  zakelijke nieuwsbrief versturen met informatie 
op het gebied van zalenverhuur en over onze 
successen, aan onze zakelijke klanten.

—  het Cultuurbedrijf letterlijk gezicht geven: alle 
docenten van het Cultuurbedrijf komen op de 
website te staan met een foto en een korte 
biografie. Zodat mogelijke cursisten precies 
weten wie wie is en welke ervaring ze hebben. 
Ook de medewerkers van de verschillende 
bedrijven krijgen een plekje op de website zodat 
het herkenning op roept als bezoekers bij de 
verschillende locaties op bezoek komen. 

Resultaten ultimo 2018: 
—  definitief positioneren van het Cultuurbedrijf in 

de Noordoostpolder.
—  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 gerichter aan:

—  de doelgroep jeugd verder te vergroten door 
keten kennismakingoriëntatieverdieping 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.
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‘Kunst gedijt en 
ontwikkelt zich alleen 
in de interactie met 

publiek. Wij willen onze 
bezoekers/cursisten 

niet zo zeer om 
aandacht vragen, maar 
vooral aandacht geven. 
Omdat dat het meest 

effectief is.’



7  Zakelijke  
verhuur & 
evenementen



Behalve het faciliteren van diverse amateurkunst
initiatieven en sociaalmaatschappelijke 
activiteiten, biedt het Cultuurbedrijf met de drie 
locaties tevens goede mogelijkheden voor het 
bedienen van de zakelijke markt.

Het aantal verhuringen binnen dit segment is de 
afgelopen jaren afgenomen, ’t Voorhuys trok in 
de topjaren ca. 20.000 bezoekers. Dit is deels te 
wijten aan landelijke tendensen: bedrijven geven 
sinds de economische recessie minder uit aan 
bedrijfsfeesten en evenementen. Daarnaast is 
de concurrentie sterk toegenomen als het gaat 
om congres en evenementenlocaties; er zijn 
veel locaties bijgekomen zowel provinciaal als 
landelijk. Veelal betreffen dit nieuwe locaties 
met een trendy uitstraling waardoor deze 
zich onderscheiden van het meer reguliere 
zalenaanbod. 
Na recente gesprekken met het lokale bedrijfs
leven is gebleken dat de verouderde en beperkte 
faciliteiten van het theater, het Muzisch Centrum 
en het museum (incl. de Lichtwachterswoning) 
de hoofdreden is dat men uitwijkt naar andere 
locaties in de regio. 

Omdat het theater en het museum in de basis de 
meeste potentie hebben om de zakelijke markt 
voor verhuuractiviteiten opnieuw te bereiken, ligt 
onze prioriteit bij het upgraden van deze locaties. 

In de verbouwplannen van de Beurszaal in de 
zomer van 2017 zijn de hedendaagse behoeften 
van de zakelijke markt nadrukkelijk meegenomen; 
zowel facilitair (technisch en in flexibiliteit: 
geschikt voor kleine activiteiten en grote(re) 
evenementen) als in uitstraling. 

De locatie van de Lichtwachterswoning op 
Schokland is dermate uniek dat hiermee een hoger 
segment uit de zakelijke (lokaal en nationaal) markt 
bediend kan worden. Echter, de inrichting en 
facilitaire voorzieningen dienen ook hier aangepast 
te worden aan de eisen van deze tijd. 

Het Muzisch Centrum blijft zich in eerste 
instantie richten op verhuur aan amateurkunst
verenigingen– en initiatieven; het gebouw en 
de faciliteiten zijn het minst geschikt voor de 
zakelijke markt.

Parallel aan het upgraden van de locaties 
zetten we in verder op versterking van onze 
naamsbekendheid op de zakelijke in het directe en 
indirecte verzorgingsgebied. 
We benadrukken daarbij onze dienstverlening 
en kwaliteit in samenhang met culturele 
elementen. Immers, daar kan het Cultuurbedrijf 
zich in profileren: professionele faciliteiten 
(theaterpodium of een unieke plek op een 
Werelderfgoed) gekoppeld aan culturele 
activiteiten (bijvoorbeeld muziekbeoefening bij 
teamcoaching, personeelsfeest met theater
voorstelling, story telling bij personeels sessie op 
Schokland). Businesspartners kunnen hun zakelijke 
relaties en hun eigen personeel ontvangen en 
entertainen in een bijzondere locatie en zich 
daarmee onderscheiden. Kernwaarden bij alle 
vormen van verhuur blijven kwaliteit, service, 
efficiency en creativiteit.

Resultaten ultimo 2018: 
—  Theater ’t Voorhuys en museum Schokland 

hebben zich geherpositioneerd als unieke en 
aantrekkelijke locaties voor de zakelijke markt. 

—  we hebben succesvolle verhuurarrangementen 
ontwikkeld gericht op specifieke segmenten uit 
de zakelijke markt. 

—  we hebben steviger ingezet op actieve 
acquisitie: potentiele huurders in de 
gelegenheid brengen een nog beter evenement 
te organiseren.

Bezoekers 
per jaar

Begroot 
2015

Resultaat 
2015

Prognose 
2016 2017 2018 Subsidie

Overeenk.

Aantal theater 
’t Voorhuys 52 64 60 70 74 62

Bezoekers 10.000 16.455 17.000 18.000 19.000 10.000
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8  Wat is er  
nodig om dit  
te bereiken?



Al deze plannen zijn mooi, maar kennen zonder 
uitzondering twee belangrijke condities om 
te slagen: goed toegerust, professioneel en 
enthousiast personeel en adequate voorzieningen 
en huisvesting. In 2015 hebben wij op deze 
terreinen de basis goeddeels op orde gebracht, 
dat ronden we in 2016 af. Personeel is o.a. collectief 
getraind op ondernemersvaardigheden. In onze 
panden hebben we een eerste slag gemaakt met 
het op orde brengen daarvan: de opknap van de 
foyer van het theater en het verbeteren van de 
‘kleine kwaliteit’ in het museum. Een volgende 
stap vergt betrokkenheid van de huisbaas, de 
gemeente Noordoostpolder.

8.1
Personeel & organisatie
Dit Bedrijfsplan vergt veel ons personeel, ons 
belangrijkste kapitaal. In 2015 is in het kader 
van ‘de basis op orde’ al veel gedaan aan het 
regelen van veel zaken m.b.t. de rechtspositie, 
arbeidsomstandigheden en overige personele 
zaken, zoals uitvoerende taken vanuit de caoKE 
en taken die nog voortvloeien uit het Sociaal Plan.
 
Er is een start gemaakt om ons personeelsbeleid 
vorm te geven, Een personeelsbeleid, waarbij we 
het ondernemerschap en de klantgerichtheid bij 
alle medewerkers stimuleren en faciliteren.

In 2015 zijn o.a. de volgende activiteiten gestart 
c.q. afgerond: 
—  Op het gebied Arbo hebben we een arbodienst 

met een vertrouwenspersoon gecontracteerd, 
ziekteverzuimsysteem geïmplementeerd en 
een ziekteverzuimverzekering afgesloten. 
Tevens is een start gemaakt met de RI&E 
Theater ’t Voorhuys, opstellen van een Noodplan 
(calamiteiten en ontruiming) en een BHV 
organisatie en beleidsplan.

—  Op het gebied van personeelsinstrumenten 
is er een start gemaakt met het opstellen 
van diverse beleidsstukken, zoals HRcyclus, 
Vrijwilligersbeleid en ZZPbeleid.

—  Op het gebied van de doorontwikkeling zijn 
diverse competentie ontwikkelingstrajecten 
in gang gezet, waarbij alle medewerkers een 
individuele en/of team coaching hebben 
gekregen. 

In 2016 vertrouwen wij erop dat de diverse 
personele zaken zijn afgerond, welke nog te maken 
hebben met de verzelfstandiging. En dat er een 
integraal personeelsmanagement handboek 
ligt, welke een aanvulling is op de caoKE. Hierin 
krijgen diverse afspraken, beleidsdocumenten, 
zoals ARBObeleid, Werving & selectiebeleid, 
Opleidingsbeleid, Stagebeleid, etc. een eigen 
rol, maar worden één samenhangend geheel. 
Daarnaast geven we al uitvoering aan een aantal 
beleidsstukken, bijvoorbeeld het ontwikkeltraject, 
inhuren van ZZPers en stagiaires en we starten 
in 2016 de HRcyclus met het model van 
resultaatgerichte ontwikkelingsgesprekken. 

Natuurlijk is onderdeel van ons personeelsbeleid 
dat we teamvorming stimuleren, met feestjes en 
dat we successen vieren.

Doorontwikkelen organisatie
Bij de fusie op 1 januari 2015 is gekozen 
voor een Raad van Toezichtmodel met een 
inhoudelijk en zakelijk eindverantwoordelijk 
directeur /bestuurder. Sinds januari 2015 (iets 
aangepast per juli ’15) werkt het Cultuurbedrijf 
volgens afgebeeld organogram, met vier 
‘business units’ voor het primaire proces, twee 
ondersteunende stafafdelingen en een afdeling 
voor alle ondersteunende facilitaire taken. Bij het 
doorontwikkelen van de organisatie ihkv dit 
Bedrijfsplan blijft dit organogram vooralsnog 
leidend en is alleen binnen afdelingen herschikking 
van taken en functies aan de orde. 

Doel van het doorontwikkelen van de organisatie 
is om het Cultuurbedrijf professioneel, resultaat 
gericht en toekomstbestendig te maken. 

In het voorafgaande is van een aantal terreinen 
gesteld dat versterking nodig is, tevens is vast
gesteld dat een aantal kleine onderdelen minder 
kwetsbaar moet worden gemaakt door het 
delen van formatie en kennis. Het rendement 
en de efficiëntie op een aantal onderdelen moet 
beter enn overhead en administratieve last moet 
worden verkleind. 

38
 /

 3
9

‘Doel van het doorontwikkelen 
van de organisatie is om het 
Cultuurbedrijf professioneel, 

resultaat gericht en toekomst
bestendig te maken.’



Dit leidt tot de volgende herschikking van taken 
en functie:
—  de formatie voor marketing wordt uitgebreid, 

door herschikking van functies.
—  de aanwezige formatie voor educatie wordt 

Cultuurbedrijfbreed ingezet.
—  de formatie financiële administratie wordt 

herschikt, zodat ruimte ontstaat voor de functie 
van controller.

—  de formatie zakelijke verhuur wordt uitgebreid.
—  de formatie vrijwiligerscoördinatie wordt 

uitgebreid.
—  er wordt een pool gevormd voor alle locaties 

voor gebouwbeheer en techniek. De vaste 
formatie voor deze pool wordt verkleind, er 
wordt met een flexibele schil gewerkt.

—  er wordt een pool gevormd voor alle locaties 
voor administratie en recepties. De vaste 
formatie voor deze pool wordt verkleind, er 
wordt met een flexibele schil gewerkt.

—  de verhouding normjaartaak van docenten wordt 
aangepast ten behoeve van een groter bereik 
aan leerlingen en dus een hoger rendement.

Het zal duidelijk zijn dat deze maatregelen 
personeelsleden raken. Implementatie hiervan 
zal geleidelijk plaatsvinden, in overleg en zoveel 
als mogelijk gebruik makend van werknaarwerk 
mogelijkheden die er zijn, natuurlijk verloop of 
eigen wensen. De gemeente Noordoostpolder 
heeft al aangegeven hierbij behulpzaam te 
willen zijn. 

8.2
Huisvesting en 
bedrijfsvoering
Om de beoogde resultaten te behalen zijn 
adequate huisvesting en faciliteiten die voldoen 
aan de eisen van deze tijd onontbeerlijk. 
De afgeschreven huisvesting van het Theater, 
Muzisch Centrum en Museum Schokland vereisen 
toekomstbestendige herinvesteringen gebaseerd 
op een duidelijke visie. 

Theater als centrale Culturele Huiskamer 

Ten aanzien van het theater en het 
Muzisch Centrum geloven wij in 
een centrale Culturele Huiskamer in 
het centrum van Emmeloord. Een 
uitnodigende, sprankelende plek waar 
de deur altijd open staat en waar alle 
ruimte is voor verkenning, verwondering, 
beleving, plezier, schoonheid en debat. 
Een compact, flexibel ingericht gebouw 
dat voor alle doeleinden van het 
Cultuurbedrijf ingezet kan worden en 
voor de Noordoostpolder het Culturele 
Hart symboliseert.



Een dergelijke ontmoetingsplek zal niet alleen 
tot meer bezoek leiden, het levert in de 
bedrijfs voering de noodzakelijke synergie om 
de taakstellende bezuinigingen op termijn te 
kunnen halen. Door enerzijds creatief om te 
gaan met openingstijden, inzet van personeel en 
anderzijds het ondernemerschap van initiatieven 
te stimuleren, zullen we de exploitatie verder 
verbeteren.

Langer wachten met ingrepen in de gebouwen 
is niet verantwoord. Met name in het theater is 
op korte termijn groot onderhoud nodig om de 
veiligheid te kunnen garanderen. 

Voor de zomer 2017 staan 
onderhouds werk zaam heden 
aan en verbouwing van de 
Beurszaal gepland. Hiermee 
wordt een vlakke vloer zaal 
gecreëerd waarin kleinere 
producties/concerten kunnen 
plaatsvinden om de gezonde 
mix aan genres (zie paragraaf 
theater ’t Voorhuys) te 
realiseren. Daarbij wordt de 
zaal zo ingericht dat deze 
flexibel voor verschillende 
verhuuractiviteiten en evene menten ingezet kan 
worden. De uitstraling en sfeer van de ruimte 
draagt uiteraard bij aan het totale gastvrij
heidsconcept: kwaliteit, service, efficiency én 
creativiteit.

De verbouwing kan naar verwachting in 3 á 4 
maanden gerealiseerd worden. Dit kan enig 
negatief effect hebben op de exploitatie van 
de theaterprogrammering en de verhuur; dit zal 
echter beperkt zijn omdat de zomer per definitie 
een luwe activiteitenperiode betreft. 

De totale investeringen voor deze verbouwing 
bedraagt € 450.000, ex BTW. Deze tussentijdse 
investeringen kunnen worden gedekt uit de 
bestaande middelen bij de gemeente voor 
de post huisvesting Cultuurbedrijf, reguliere 
onderhoudsbudgetten en –waar het de theater
techniek betreft uit onze eigen investerings
budgetten. Uit de meerjarenraming is op te maken 
dat de investeringen leiden tot hogere inkomsten 
en verlaging van de beheerkosten. De risico’s zijn 
in beeld gebracht in paragraaf 9.1. In bijlage 2 wordt 
het verbouwplan nader uit de doeken gedaan.

De planvorming voor deze tussentijdse verbouwing 
past volledig binnen het totaalconcept van 
integratie van het voormalige Muzisch Centrum in 
het theater (Haalbaarheidsonderzoek door Korfker 
Architecten in opdracht van de gemeente, maart 
2015). Na deze verbouwing blijft doorontwikkeling 
naar één centrale culturele huiskamer mogelijk. 

Gebouw Muzisch Centrum 
Het gebouw van het voormalige Muzisch 
Centrum is momenteel functioneel gezien 
nog van redelijk niveau. De sfeer en uitstraling 
laten echter te wensen over hetgeen ook in de 
klanttevredenheidsonderzoeken naar voren komt. 

We kiezen er voor om nu geen 
bouwkundige aanpassingen te 
verrichten in het voormalige 
Muzisch Centrum. Regulier 
onderhoud en kleine functionele 
aanpassingen vinden wel plaats. 
Echter, indien de besluitvorming 
over de uiteindelijke nieuwbouw 
uitblijft, neemt ook de urgentie 
van aanpassingen in het Muzisch 
Centrum toe. Niet alleen voor de 
het publiek maar ook gezien de 
noodzaak tot (groter) onderhoud.

Museum Schokland 
Sfeer en uitstraling is, net al bij de andere locaties 
van het Cultuurbedrijf, voor de museumbezoeker 
van cruciaal belang. De hedendaagse 
museumbezoeker stelt hoge eisen aan gebouw en 
faciliteiten als onderdeel van de totaal beleving. 
De uitstraling van museum Schokland is sterk 
verouderd; dat geldt zowel voor de gebouwen 
als de wijze van presenteren van het verhaal van 
Schokland. Eerder in dit Bedrijfsplan is het plan om 
uiterlijk in de winter van ’17 – ’18 de vernieuwing 
van de vaste tentoonstelling te realiseren al 
aangegeven. Het verhaal van Schokland wordt 
daarmee op een eigentijdse wijze verbeeldt. De 
kosten bedragen € 350.000. ex BTW. Dekking uit 
de uit huisvestingsmiddelen bij de gemeente, onze 
eigen investeringsmiddelen en regionale en vooral 
landelijke fondsen. Dat laatste is kansrijk omdat 
dit vernieuwing van een vaste tentoonstelling 
betreft, die beoogt nieuw en ander publiek te 
trekken. In bijlage 2 is het vernieuwingsplan geheel 
opgenomen. 
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‘Langer wachten 
met ingrepen in de 
gebouwen is niet 
verantwoord. Met 

name in het theater 
is op korte termijn 
groot onderhoud 

nodig om de 
veiligheid te kunnen 

garanderen.’



Zoals bij de zakelijke verhuur is opgemerkt, 
kunnen de mogelijkheden om een niche
markt te bedienen sterk worden vergroot door 
de Lichtwachterswoning op de noordpunt 
gerichter te promoten. De woning dient dan 
wel voor wat betreft de uitstraling van het 
interieur en het comfort te worden aangepast: 
de faciliteiten en de klimaatbeheersing zijn 
volstrekt ontoereikend. De investering (rekening 
houdend met de monumentale status van 
de woning) bedraagt € 90.000, Deze kosten 
kunnen gedekt worden door reguliere budgetten 
voor eigenaarsonderhoud en uit onze eigen 
onderhoudsbudgetten. 

Bedrijfsvoering 
Ter ondersteuning van alle inhoud van het 
Cultuurbedrijf is een geoliede, solide bedrijfs
voering cruciaal. De ontvlechting van Culturele 
Zaken (Muzisch Centrum, museum Schokland, 
Kunstuitleen) van de gemeente en de fusie 
met het theater hebben op het terrein van de 
bedrijfsvoering veel tijd en energie gevraagd. 
De basis voor de belangrijkste bedrijfsprocessen 
(CRM, financieel, gebouwenbeheer) is inmiddels 
wel gelegd maar vraagt zeker nog om ‘finetuning’. 
Vandaar dat we in 2016 de basis geheel op orde 
brengen. 

De nieuwe ICT infrastructuur van het Cultuur
bedrijf is inmiddels gereed; de oorspronkelijke 
functionaliteiten van de afzonderlijke organisaties 
zijn overgegaan naar een nieuwe Cloudomgeving. 
De volgende stap is de applicatiestructuur zo 
te optimaliseren dat er een forse efficiencyslag 
wordt gemaakt op het gebied van administraties, 
managementinformatie, informatievoorziening 
en dienstverlening naar de klant. Dit zal naar 
verwachting eind 2016 gereed zijn. 
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9 Financiën



De meerjarenbegroting 2016–2018 die in Bijlage 1 
wordt geboden, vervangt de jaarbegroting 2016 
uit het Tussentijdse Jaarplan. Anders dan bij dit 
plan en ook eerder bij het opstellen van ‘Het Roer 
gaat om’ konden de werkelijke gegevens uit een 
volledig jaar bedrijfsvoering van het Cultuurbedrijf 
worden meegenomen. De prognoses zijn 
gebaseerd op de gecontroleerde jaarrekening 
2015. En daarnaast zijn de bovengenoemde 
maatregelen en beleidsvoornemens in de 
begroting verwerkt. 

De begroting 2016–2018 biedt binnen de gegeven 
omstandigheden daardoor de meest reële basis 
voor de doorontwikkeling van het Cultuur bedrijf, 
maar de marges blijven echter krap. De ontwik
kelingen in de klantbehoefte zijn sterk afhankelijk 
van het economisch klimaat en blijven binnen de 
culturele sector van grote invloed op prognoses. 

Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering over 
2015 sluit op ruim € 9.000, negatief, inclusief 
vrijval herwaarderingsreserve wordt een positief 
resultaat van € 59.000, bereikt (zie toelichting 
bij Bijlage 1). Door de maatregelen van dit plan 
kunnen wij dat tekort en de terug gang in subsidie 
van ruim € 73.000, (v.a. 2016) opvangen en is vanaf 
2018 zelfs een klein over schot begroot als aan de 
overige randvoorwaarden, zoals ingrepen in de 
huisvesting, wordt voldaan. Om kosten structureel 
terug te dringen wordt de personeelsformatie van 
het Cultuurbedrijf per saldo met 2 fte ver kleind 
(ca. € 64.000,), het resultaat van de herschikking 
van taken en functies en is het activiteitenbudget 
van het theater (kosten van de voorstellingen) 
met € 50.000, verlaagd. Door de aanpassing 
van de normjaartaak van de docenten, hetgeen 
de productiviteit verhoogd, de reële groei van 
de bezoekers aantallen bij het theater en het 
museum, de groei van de zakelijke markt en 
overige opbrengsten stijgen de inkomsten met 
de komende jaren getrapt tot ruim € 170.000, in 
2018. De kosten van de investeringen die voor 
rekening van het Cultuurbedrijf komen, zijn in de 
afschrijvingen verwerkt. Deze cijfers worden in 
Bijlage 1 nader toegelicht. 

De gemeente Noordoostpolder ondersteunt het 
Cultuurbedrijf jaarlijks met een exploitatiesubsidie 
van € 1.984.347,. Dit bedrag is inclusief de huur 
van de gebouwen. Daarnaast is er een tijde
lijke aanvullende subsidie t/m 2018 voor de 
combinatie functionaris (steunfunctie primair 
onderwijs). Het Cultuurbedrijf verwerft in 2016 
€ 916.000, aan eigen inkomsten, dat is 30% van 
de omzet. In 2017 en 2018 ramen wij dit laatste op 
resp. 32% en 34%. Grootste bron van inkomsten 
zijn de bezoekersopbrengsten, zowel bij het 
theater als het museum. We starten in 2016 ook 
met structurele fondsen en sponsorwerving, maar 
ramen daar veiligheidshalve vooralsnog alleen bij 
de vernieuwing van het museum baten voor.

Incidentele, eenmalige kosten die voortvloeien uit 
de fusie dekken wij uit incidentele baten, die daar 
ook beschikbaar voor zijn: de verdere kosten van 
de transitie in 2016 (o.a. personeel, ICT, scholing) 
zullen ten laste komen van het frictiekostenbudget 
dat bij de start van het Cultuurbedrijf beschikbaar 
is gesteld. 
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zelfs een klein overschot 

begroot.’



9.1
Risico’s

In de uitvoering van dit Bedrijfsplan zitten 
(financiële) risico’s. Zoals bij alle (culturele) 
instellingen zitten die in het wegvallen van de 
gemeentelijke subsidie en in het niet halen van 
de bezoekers en leerlingenaantallen. Dat laatste 
risico is bij de verschillende onderdelen van het 
Cultuurbedrijf verschillend, zoals onderstaand 
wordt aangegeven. 

De infrastructuur die nodig is om onze 
activiteiten te organiseren bestaat uit onder 
meer de huisvesting, technische uitrusting en 
ondersteuning op het gebied van financiën, 
planning, personeelsbeleid en marketing. 
Nadrukkelijk wordt ook de marketing onder de 
infrastructuur opgenomen. Met name de komende 
jaren investeren wij serieus in de positionering en 
presentatie van het Cultuurbedrijf. Net als bij veel 
culturele instellingen wordt deze infrastructuur 
gefinancierd vanuit de gemeentelijke subsidie. 

Om de eigen ambitie en de opdracht van de 
gemeente aan het Cultuurbedrijf te realiseren 
dienen alle onderdelen een zekere omvang te 
hebben, die voor een groot deel is vastgelegd 
in de subsidieovereenkomst die gemeente en 
Cultuurbedrijf hebben gesloten. Het risico bestaat 
dat in het geval het Cultuurbedrijf (op onderdelen) 
haar taakstellingen niet realiseert dit gevolgen 
kan hebben voor de gemeentelijke subsidie. Of 
dat door nieuwe politieke keuzes de subsidie in 
belangrijke mate wegvalt. Dit is een ‘standaard’ 
bedrijfsrisico dat niet is af te dekken en leidt tot 
een afbraak van de noodzakelijke infrastructuur en 
het verplicht moeten beëindigen van activiteiten 
inclusief de bijbehorende reorganisatie. 

Het Cultuurbedrijf doet het met een eigen 
inkomsten percentage van ca. 30% landelijk 
gezien niet slecht. De financiële doelstelling is 
dat de activiteiten en programma’s nog meer uit 
deze eigen inkomsten worden gedekt. Dat de 
mate van kostendekkendheid, het rendement 
omhoog moet naar een per opdracht specifiek, 
gemiddeld landelijk niveau. En er moet ook ruimte 
gecreëerd worden voor noodzakelijke innovatie en 
doorontwikkeling van bestaande activiteiten. 

Al eerder is aangegeven dat specifiek in 
de Noordoostpolder weinig ruimte is voor 
prijsverhogingen. Die leiden direct tot vraaguitval, 
zoals het Muzisch Centrum de laatste jaren heeft 
ervaren. Groei en levensvatbaarheid zal met name 
moeten komen uit het vergroten van het aantal 
bezoekers en deelnemers door het aantrekkelijker 
maken en variëren van het aanbod. In een 
omgeving met een groot aanbod op velerlei gebied 
ligt hier een risico. Goede locaties, aantrekkelijk 
aanbod en intensieve marketing vormen hierbij de 
kritische factoren die het succes kunnen bepalen.

Risico’s bij de opdrachten
Voor de Kunstuitleen zijn de risico’s in deze klein: 
de groeidoelstelling is beperkt en breng weinig 
extra kosten met zich mee. Er is een relatief 
stabiele groep trouwe klanten Door het samengaan 
met de afdeling Beeldend wordt de overhead 
verkleind, voorts zal meer met vrijwilligers worden 
gewerkt.

De groeidoelstelling van museum Schokland is 
stevig (+ 25%), evenals de noodzakelijke ambitie 
om te vernieuwen. De tussentijdse investering is 
bedoeld om deze ambitie te halen en gaat door 
als de complete dekking (fondsen, overheden) 
gegarandeerd is. De eigen inbreng van het 
Cultuurbedrijf hierbij (€ 75.000, zie bijlage 2) kan 
in 4 á 5 jaar worden terugverdiend. De groei van 
het aantal bezoekers is reëel als gekeken wordt 
naar het aantal nietbetalende bezoekers dat 
Werelderfgoed Schokland al aan doet, buiten 
het museum. Als 10% hiervan (15.000) kan worden 
verleid ook het museum te bezoeken, wordt de 
doelstelling al ruimschoots gehaald. Ook kan 
gewezen worden op het feit dat het museum tot 
op heden niet of nauwelijks aan marketing heeft 
gedaan en dat nu wel gaat doen. Aansluiten bij 
landelijke campagnes van het NBTC, stichting 
Werelderfgoed Nederland, de ANWB, Toerisme 
Flevoland e.a. biedt grote kansen. Adviesbureau 
ZKA kwam in dit verband in het rapport over 
Schokland in opdracht van de gemeente 
Noordoostpolder (2014) tot een prognose van 
62.500 bezoekers, exclusief evenementen.
Mocht de investering in het museum niet 
doorgaan, dan mist het museum aansluiting 
bij deze ontwikkelingen en dan zal het aantal 
bezoekers n.a.w. terugvallen. De financiële risico’s 
zijn dan in eerste instantie beperkt: het museum 



heeft een kleine staf en er is een flexibele schil 
aan medewerkers en vrijwilligers. Het inhoudelijke 
risico is groter, het museum zal ook inhoudelijk 
niet kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen op 
Schokland en in de sector. Voorts voldoet het 
Cultuurbedrijf dan niet meer aan de betreffende 
subsidiedoelstelling. 

Binnen de activiteiten loopt theater ’t Voorhuys 
het grootste financiële risico. Het bezoekersaantal 
loopt al en aantal jaren terug waarbij in de loop 
van het huidige seizoen een lichte kentering is 
gerealiseerd, met name door een intensievere 
marketing. Reële doelstelling is om deze trend 
door te zetten tot 15.000 bezoekers (2.000 minder 
dat de target uit de subsidieovereenkomst). 
Feit blijft dat op dit moment de opbrengsten uit 
recettes van de voostellingen niet toereikend 
zijn om de directe kosten van de voorstellingen 
te dekken, ook al zijn deze kosten vanaf 2016 e.v. 
met € 50.000, verlaagd. 
Het financiële risico dat 
extra speelt is dat bij de 
programmering al grote 
financiële verplichtingen 
worden aangegaan door 
het vastleggen van de 
voorstellingen terwijl er 
op dat moment nog geen 
zekerheid bestaat over de 
opbrengsten. Deze situatie geldt voor alle theaters 
in Nederland en moet beschouwd worden als een 
standaard bedrijfsrisico. 
Het theater wordt minder kwetsbaar door de 
balans in functies conform dit plan te verschuiven: 
minder voorstellingen professioneel, meer 
commerciële verhuur en de maatschappelijke 
rol van het theater versterken. Hiervoor is 
de investering bedoeld in de Beurszaal. Deze 
investering wordt alleen gepleegd als de bijdrage 
van de gemeente (onderhoud en huisvesting) 
zeker is. Deze investering is met name bedoeld 
om de zakelijke verhuur op peil te houden en 
iets (ca. 12%) te laten stijgen. De bijdrage van het 
Cultuurbedrijf (€ 136.000, zie bijlage 2), wordt 
in 7 á 8 jaar terugverdiend. Als deze investering 
niet wordt gepleegd, zal een groei van de 
(zakelijke) verhuur niet aan de orde zijn maar zal 
het bestaande marktaandeel verder afkalven: de 
klant zoekt dan naar alternatieve, aantrekkelijker 
locaties. 

Bij Amateurkunst en Talentontwikkeling blijft 
het risico dat het aantal leerlingen/cursisten 
niet wordt gehaald. De afgelopen jaren heeft 
deze sector relatief veel last gehad van de 
economische recessie. Hoewel de belangstelling 
voor amateurkunst onverminderd hoog blijft (bijna 
de helft van alle Nederlanders beoefent een vorm 
van amateurkunst, bron: Landelijk Kennisinstituut 
Amateurkunst en Cultuureducatie, 2015), worden 
er bij beperking van het bestedingspatroon andere 
keuzes gemaakt. Het Muzisch Centrum heeft 
dat de afgelopen 3 jaar ook duidelijk gemerkt, 
met name bij de volwassen leerlingen/cursisten 
die hogere tarieven moeten betalen. Hoewel 
het aanbod op diverse terreinen is aangepast 
(groepslessen en kortere cursussen waardoor 
differentiatie van tarieven mogelijk is en de 
financiële drempel wordt verlaagd, cursussen op 
locatie, inspelen op laatste trends) blijft er, net 
als bij de theatervoorstellingen, een onzekerheid 

bestaan over de feitelijke 
afname in het nieuwe lesseizoen. 
Het afgelopen seizoen is de 
terugloop in het totaal aantal 
leerlingen/cursisten gestagneerd, 
derhalve verwachten wij de 
komende jaren geen sterke 
afwijkingen ten opzichte de 
gepresenteerde prognoses. 
Wij hebben het bedrijfsrisico in 

deze verder beperkt door de flexibele schil aan 
docenten (docenten op zzpbasis) uit te breiden. 
Als de vraag naar lessen en cursussen tegenvalt, 
worden deze gecanceld waardoor er ook geen 
directe personeelskosten zijn. Bij docenten met 
een vast dienstverband bestaat vanuit de CAO de 
mogelijkheid om voor deze lesuren deeltijdontslag 
te verlenen. 

‘Het Cultuurbedrijf 
doet het met een 
eigen inkomsten 
percentage van 
ca. 30% landelijk 

gezien niet slecht.’
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Het draagvlak bij het primair onderwijs voor 
cultuureducatieve producten is groot; beide 
onderwijskoepels in de Noordoostpolder hechten 
groot belang aan deze programma’s en waarderen 
het lokale loket bij het Cultuurbedrijf. Vraaguitval 
wordt op basis hiervan dus niet verwacht. Het 
risico zit in de financiering: de scholen hebben 
zelf veelal alleen de zogenaamde CEPO gelden 
vanuit OC&W (€ 10,90 per leerling, gegarandeerd 
tot 2020) tot hun beschikking. Hiermee kunnen de 
huidige programma’s van het Cultuurbedrijf (Klas@
Kunst) echter niet worden gedekt. Wij vullen dit 
aan vanuit de totale exploitatiesubsidie. Een deel 
van deze subsidie komt voort uit de rijksregeling 
Combinatiefunctionarissen. Deze regeling loopt 
tot en met 2018. Als deze rijksregeling niet wordt 
voorgezet en de gemeente het tekort niet aanvult, 
komt deze taak direct onder druk te staan. 
Ten aanzien van de gewenste verdieping van de 
cultuureducatieve programma’s (zoals structurele 
programma’s en horizontale verbreding) wordt er 
beroep gedaan op diverse fondsen; mochten deze 
projectaanvragen niet worden gehonoreerd dan 
komt de verdieping niet tot stand. De genoemde 
risico’s zijn vooral inhoudelijk. Het bedrijfsmatige 
risico is daarbij beperkt omdat voor deze 
projecten veelal wordt gewerkt met docenten op 
zzp basis.

Risico’s in de bedrijfsvoering
De ingreep in personeel op basis van dit plan moet 
leiden tot hogere productiviteit, een beter passend 
personeelsbestand en meer ondernemerschap, 
waardoor financiële ruimte ontstaat voor nieuwe 
ontwikkelingen. Risico’s in de bedrijfsvoering zijn 
door deze operatie verkleind. De kosten van deze 
operatie worden gedekt door de frictiekosten, die 
bij de start van het Cultuurbedrijf beschikbaar zijn 
gesteld, en uit regulier scholingsbudget. Per saldo 
levert deze operatie € 64.000, per jaar minder aan 
personeelskosten op. Deze operatie is afgerond en 
kent geen risico’s meer. 

De investering in de huisvesting moet leiden 
tot synergie, een betere benutting van onze 
gebouwen en inhoudelijke versterking. De risico’s 
voor de tussentijdse slag worden bovenstaand 
aangeduid. Op termijn wordt voor de activiteiten 
in Emmeloord een unilocatie beoogd. Alle 
activiteiten onder één dak die elkaar aanvullen 
en versterken. Daarnaast worden op het gebied 
van onderhoud, overhead en personeel verdere 
kostenbesparingen voorzien. Dit scenario biedt 
voor het Cultuurbedrijf het meeste perspectief 
om een bloeiende, krachtige, aantrekkelijke 
en inspirerende instelling te zijn en te blijven. 
Uitblijven van dit perspectief betekent vooral 
inhoudelijke risico’s. Op termijn kunnen financiële 
risico’s ontstaan door de staat van onderhoud 
van de panden en het daardoor opnieuw minder 
aantrekkelijk worden voor publiek en klanten.
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1
Meerjarenbegroting 
2016–2018
 
De volgende uitgangspunten zijn bij het opstellen 
van de begroting gehanteerd:
—  de inkomsten zijn terughoudend geïndexeerd 

met 1% resp. 2% (2018) tariefsverhoging per jaar. 
—  deze indexering is in de regel op alle kosten 

toegepast. 
—  de kosten van het personeel in loondienst 

is geïndexeerd met 2% per jaar; dat is nodig 
voor periodieken en eventueel initiële 
verhogingen; de andere personele kosten zijn 
niet geïndexeerd; de tarieven voor zzp’ers zijn 
marktconform en de vergoedingen en overige 
kosten hoeven niet te stijgen.

—  de subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd met 
2%, de subsidie op de regeling combinatie
functionaris wordt niet geïndexeerd. 

Toelichting op posten
Op basis van de gecontroleerde jaarrekening 
2015 zijn in de begroting 2016 – 2018 veel posten 
aangepast naar de ervaringen van dat jaar, zowel 
in de plus als in de min. Daarnaast zijn de effecten 
van de beleidsmaatregelen van dit Bedrijfsplan 
verwerkt. Bij de Baten is dit rechtstreeks zichtbaar.

Baten
De inkomsten groeien o.g.v. de ondernomen en 
voorgenomen beleidsmaatregelen; het verloop van 
de inkomsten is als volgt: 

Hieronder worden de meest substantiële 
verbeteringen t.o.v. 2015 nader gespecificeerd. 

De toename van de omzet lessen en cursussen 
t.o.v. 2015 wordt veroorzaakt door lichte verhoging 
van de lesgelden en een verbetering van het 
rendement van docenten door aanpassing van 
de verhouding normjaartaak. Het verbeterde 
rendement als onderdeel van de omzettoename 
laat zich als volgt specificeren: 
2016 € 12.000,, 2017 € 37.000, en 2018 € 50.000, 

Voorts wordt voorzien in een toename van de 
museuminkomsten (entree en winkel) t.o.v. 2015:
2016 € 0,, 2017 € 13.000, en 2018 € 28.000,

Van de recette inkomsten van het theater 
’t Voorhuys wordt de volgende verbetering van 
de omzet t.o.v. 2015 voorzien:
2016 € 14.500,, 2017 € 26.000, en 2018 € 37.000, 

Incidentele activiteiten die zijn voorzien zoals de 
Scandinaviëmarkt zijn begroot op respectievelijk 
€ 30.000, (2016) € 31.000, (2017) en € 31.500, 
(2018). 

Lasten
1. Personeelskosten
De personeelskosten 2016 en volgende jaren zijn 
berekend op het formatieplan voortvloeiende uit 
dit Bedrijfsplan 2016 – 2018, waarin per saldo 2 fte 
wordt bespaard.
In 2016 is een besparing geraamd van een half 
jaar nieuwe formatie, zijnde € 31.000, , vanaf 2017 
wordt dat € 64.000, per jaar. 
De indexkosten op personeel zijn in 2016 geraamd 
op € 24.000,, in 2017 op € 50.000, en in 2018 
€ 79.000,
Bij de personeelskosten hebben voorts correcties 
plaatsgevonden i.v.m. 2015: overbesteding in dat 
jaar a.g.v. de fusie (overuren, extra inleen) is in 
2016 e.v. niet meer aan de orde. Aan de andere 
kant zijn bijv. de scholingskosten wel op het 
begrootte bedrag van 2015 gehouden, ondanks 
onderbesteding in dat jaar.
Hierdoor is in het verloop de personeelskosten 
de besparing in de formatie niet eenopeen 
zichtbaar. 

Jaar Omzet Toename 
tov 2015

2015 werkelijk 865.258 

2016 916.020 50.762

2017 976.819 111.561

2018 1.037.027 171.769
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2. Afschrijvingen
In de afschrijvingskosten zijn de afschrijvingen 
op de startinventaris, gedekt door de 
herwaarderingsreserve (zie onder), onderscheiden 
van de afschrijvingen op de investeringen vanaf 
1 januari 2015. In 2015 zijn dat voornamelijk 
investeringen in de ICTinfrastructuur. 
De afschrijvingen lopen op a.g.v. de voorgenomen 
eigen investeringen in de huisvesting en inrichting 
in 2017 en 2018 van € 136.000, (Beurszaal theater), 
€ 25.000, (Lichtwachterswoning) en € 75.000, 
(inrichting museum). Deze bedragen stroken met 
de investeringsplanning en liquiditeitsprognose 
van het Cultuurbedrijf. 

3. Huisvestingskosten
in de huisvestingskosten zit de huur, bij het 
onderhoud is het eigenaarsdeel vanzelfsprekend 
niet opgenomen. In de oorspronkelijke cijfers 
voor 2015 was een bedrag van € 32.000, voorzien 
voor onvoorziene huisvestingskosten. In 2015 
is dit budget niet besteed. Voor 2016 is het 
budget wel gehandhaafd. Per saldo nemen de 
huisvestingskosten toe met € 22.000, in 2016 
en volgende jaren. Dit als gevolg van diverse 
besparingen ter grootte van € 10.000,. 
In 2017 zijn de huisvestingskosten niet 
geïndexeerd in 2018 wel. 

4. Activiteitkosten
Ten opzichte van 2015 nemen de activiteitkosten 
toe in 2016 met € 24.000, tot € 482.000,. 
Deze toename is het saldo van vele beperkte 
mutaties op de onderliggende posten. De grootste 
mutaties betreffen de bezuiniging op de 
voorstellingskosten theater ( € 50.000,), kosten 
lesmateriaal (+ € 24.000, inhalen achterstand) 
en kosten incidentele activiteiten, zoals de 
Scandinaviëmarkt (+ € 20.000,). In 2017 en 2018 
worden de kosten geïndexeerd met resp. 1% en 2%. 

6. Beheerkosten
De beheerkosten nemen met € 65.000, in 2016 
toe t.o.v. 2015 door toekenning van een extra 
budget voor marketing en drukwerk van € 31.000,. 
Tevens wordt de post onvoorzien gehandhaafd 
onder overige beheerkosten € 42.000, terwijl in 
2015 slechts € 18.000, is besteed. In 2017 en 2018 
worden de kosten geïndexeerd met resp. 1% en 2%. 

7. Incidentele kosten
de incidentele kosten (frictie) staan alleen in het 
resultaat 2015; voor de volgende jaren staan ze 
niet in de begroting omdat ze immers geen invloed 
hebben op het resultaat, de kosten en dekking 
daarvan uit het gemeentelijke frictiekostenbudget 
worden in 2016 opnieuw in de jaarrekening bij de 
Baten en Lasten verantwoord.

8. Verwerking vrijval herwaarderingsreserve
In overleg met de accountant is besloten om 
in de jaarrekening 2015 en verdere jaren alle 
afschrijvingen op de volledige startinventaris ten 
laste te brengen van de herwaarderingsreserve 
en derhalve niet ten laste van het lopende 
jaarresultaat. Als gevolg hiervan ontstaat een 
aanvullende positieve invloed op het jaarresultaat.



Begroting 2016–2018

resultaat 2015
voorlopige 
begroting 

2016

begroting 
2016

begroting 
2017

begroting 
2018

Baten

Lessen en cursussen 284.536 274.000 296.394 321.639 334.653

Bijdrage scholen en gelden Fleck 56.582 40.000 50.500 51.510 52.540

Recette Museum Schokland 7.782 7.000 7.575 8.033 8.434

Recette Theater Voorhuys 204.960 200.000 219.675 232.943 244.590

Verhuur amateur / zakelijk 130.696 142.500 130.500 137.625 153.769

Entreegelden MS 92.608 90.000 93.425 101.750 111.925

Winkelverkopen MS 38.914 40.000 39.390 42.900 47.190

Kunstuitleen 21.948 20.000 22.220 22.773 23.456

Overige opbrengsten 27.233 76.500 56.341 57.647 60.470

Som der baten 865.258 890.000 916.020 976.819 1.037.027

Lasten

Personeelskosten 1.965.618 1.922.440 1.898.994 1.893.136 1.922.183

Afschrijvingen op invest. vanaf 112015 1.143 40.600 28.125 46.875 65.625

Afschrijvingen op startinventaris 68.790 47.000 66.190 66.190 59.113

Huisvestingskosten 268.483 307.650 290.870 290.870 295.589

Activiteitenkosten 458.412 468.887 482.250 489.699 502.118

Beheerkosten 218.188 268.868 283.868 286.707 292.441

Incidentele kosten (aanloop/frictie) 183.266

Som der lasten 3.163.901 3.055.445 3.050.297 3.073.476 3.137.069

Saldo 2.298.643 2.165.445 2.134.278 2.096.657 2.100.042

Rente 11.242 7.500 7.000 5.000 3.000

Exploitatiesubsidie 2.078.585 1.988.459 1.984.347 2.024.034 2.064.515

Aanvullende subsidie combinatiefunct. 38.600 38.600 38.600 38.600 38.600

Compensatie frictiekosten 183.266

Taakstelling 2016 43.886

Aanv. subsidie wegens onderhoud 15.000

Aanv. subsidie ivm hogere dislokatiekn. 25.000

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 9.432 47.000 118.331 39.023 73

Vrijval herwaarderingsreserve 55.959 47.000 53.358 53.358 46.281

Mutatie algemene reserve 46.527 0 65.473 14.335 46.354



2
Verbouw en 
inrichtingsplannen
 
Bijlage 2a
Verbouwing Beurszaal en
entree theater ‘t Voorhuys

De Beurszaal wordt verbouwd tot een vlakke 
vloerzaal die primair wordt ingezet voor verhuur
activiteiten vanuit de zakelijke markt en het 
faciliteren van amateurkunstinitiatieven. 

Met deze verbouwing wordt tegemoet gekomen 
aan de hedendaagse eisen van de zakelijke markt. 
Niet alleen voor wat betreft de uitstraling van 
de zaal is dit hard nodig; ook nieuwe (theater)
technische faciliteiten geven de mogelijkheid 
verhuuractiviteiten meer cachet te geven. 

Daardoor kunnen we als Cultuurbedrijf diverse 
(culturele) arrangementen voor de zakelijke markt 
ontwikkelen maar maar ook coproducties met 
overige (culturele) partners realiseren: literaire 
avonden en debatten i.s.m. Flevomeerbibliotheek 
of Carrefour, exposities i.s.m. galeries en (amateur)
kunstverenigingen, talentvolle bands i.s.m. de 
Klos etc.

Kleinschalige producties, schoolvoorstellingen, 
concerten en lezingen uit de reguliere program
mering kunnen beter worden gefaciliteerd. Dit 
geldt zowel voor de bespelers als het publiek: een 
compacte vlakke vloerzaal geeft bij dergelijke 
specifieke producties een directer contact met 
het publiek hetgeen de kwaliteit van de beleving 
verhoogd. 

De verbouwing betreft tevens aanpassingen in de 
akoestiek van het gebouw; door geluidswerende 
wanden aan te brengen wordt het mogelijk 
tegelijkertijd zowel activiteiten in de grote zaal als 
in de Beurszaal plaats te laten vinden. De multi
functionaliteit van het totale gebouw en daarmee 
de mogelijkheid tot een hogere bezettingsgraad 
wordt daarmee sterk verbeterd. 

Daarnaast wordt ook het entreegebied aangepast: 
de kassaruimte voldoet niet meer aan de Arbo
eisen en oogt weinig gastvrij. Door een open balie 
te realiseren worden beide knelpunten opgelost.

De totale verbouwing versterkt het concept 
Podium van de stad en is het fundament voor 
de Culturele Huiskamer voor de toekomst. 
De verbouwing wordt dusdanig uitgevoerd, 
dat doorontwikkeling naar een gecombineerd 
huisvesting van het voormalige Muzisch Centrum 
en het theater (paragraaf 8.2) mogelijk blijft.   

Met de verbouwing verwachten we fasegewijs 
het aantal verhuringen 10 á 15% per jaar te 
laten toenemen. Afhankelijk van de aard van de 
verhuringen zal de omzet op termijn toenemen; 
omdat de verhouding amateur/zakelijk nu nog 
lastig te prognosticeren is, zijn we voorzichtig in de 
verwachte omzetstijging. In de meerjarenbegroting 
wordt uitgegaan van een gemiddelde omzet 
verhoging van 10% vanaf 2017. 

Wat wel evident is: indien de Beurszaal nu niet 
wordt aangepast, zal een nog groter aandeel in 
de zakelijke markt worden verloren; daarbij wordt 
de mogelijkheid tot flexibele programmering ook 
weggenomen omdat investeren in de grote zaal 
van het Muzisch centrum niet rendabel is. Deze 
combinatie van factoren maakt dat in dat geval de 
exploitatie van de podiumfunctie sterk onder druk 
blijft staan.
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*  bouwkosten conform gedetailleerde opgave 
Interieurarchitectenbureau C.W. de Vries

Bouwkosten Beurszaal  226.000

Inrichting 130.000 

Bouwkosten entreegebied  89.000

Inrichting 6.000

Totaal     451.000

Investeringsruimte Cultuurbedrijf 
voor inrichting 136.000

Gemeente Noordoostpolder, Onderhoud 100.000

Gemeente Noordoostpolder, 
Huisvesting Cultuurbedrijf 215.000

Totaal 451.000

Begroting verbouwing Beurszaal en entreegebied* Dekkingsplan



interieurarchitectenbureau CWV
land van Saaftinge 5, 8302 PE, 
Emmeloord
0655-300 529 

Theater `T Voorhuys, Emmeloord
renovatie, update Beuszaal 

Facelift, concept
isometrie

BLAD 4 formaat A3
maatvoering in het werk meten en 
controleren
niet in de tekening meten
20-01-2016, 01-04-2016

interieurarchitectenbureau CWV
land van Saaftinge 5, 8302 PE, Emmeloord
0655-300 529 

Theater `T Voorhuys, Emmeloord
renovatie, her-inrichting kassagebied

Facelift, concept
Perspectief II

BLAD 3 formaat A3
maatvoering in het werk meten en controleren
niet in de tekening meten
20-01-2016, 01-04-2016

Impressie beurszaal

Impressie kassagebied
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Bijlage 2b
Ontwikkelplan vernieuwing
museum Schokland

In museum Schokland is de rijke geschiedenis 
van het leven met het water en het gevecht 
ertegen terug te vinden. Maar niet alleen in het 
museum. Het voormalige eiland als totaal maakt 
het spannende verhaal/decor ter plekke zichtbaar 
omdat er op zeer veel plaatsen restanten uit het 
verleden zijn te vinden.

Dat maakt het museum en de directe omgeving 
zo uniek. Het is de locatie van de vondsten die al 
gedaan zijn en die zowel binnen als buiten te zien 
zijn, maar er zit nog veel meer in de grond. Om dit 
te conserveren wordt een deel van het voormalige 
eiland kunstmatig onder water gehouden. Wie zou 
niet eens onder de grond willen kijken? 

Het museum gaat zich vernieuwen en wordt een 
startpunt van het verhaal van Schokland, laat je 
binnen en buiten ervaren en zien wat er gebeurd is, 
en hoe de toekomst eruit kan gaan zien. Het wordt 
onderdeel van een samenhangende presentatie 
op vier locaties, met routes ertussen, services en 
faciliteiten, een jaaragenda met evenementen. 
Samen met het Flevolandschap en de andere 
partners op Schokland.

‘ Schokland,  
8.000 jaar strijd 
tegen en met 
het water.’



Inleiding
De geschiedenis van Schokland en zijn bewoners 
gaat terug tot de prehistorie. Ook de ijstijd heeft 
hier duidelijke sporen van leven achtergelaten. 
Sporen van het leven als jager, agrariër en visser 
zijn van de tijd daarna. Het eiland, na eeuwen 
losgeweekt van het vasteland, bestaat sinds ± 
1450. De Schokkers, de bewoners van het eiland 
vechten tot 1859 tegen de Zuiderzee. In 1859 
moeten ze het eiland verlaten, de zee gaat winnen, 
en er valt geen droog brood meer te verdienen. 
In 1932 wordt de Zuiderzee afgedamd, in 1942 
wordt de Noordoostpolder aangelegd en is het 
IJsselmeer geen bedreiging meer. De mens heeft 
voorlopig de strijd gewonnen. Schokland is een 
eiland op het droge geworden.

Het eiland staat volgens de Unesco symbool 
voor de strijd van Nederland tegen (en het leven 
met) het water. Vandaar dat de Unesco dit 
gebied als (eerste) Nederlandse Werelderfgoed 
heeft bestempeld. Unesco omschrijft het eiland 
Schokland als ‘de laatste cultuurhistorische en 
fysieke herinnering aan een typische kleinschalige 
samenleving in en bij de kusten van de vroegere 
Zuiderzee’, en ‘een uitstekend voorbeeld van de 
prehistorische en historische bewoning van een 
typisch wetland, in het bijzonder de relatie tot de 
landaanwinning en ontginning van veengebieden’.

Visie
De visie voor de vernieuwing staat helder vermeld 
in het document “Schokland Tijdloos Mysterie” 
waaraan door alle direct en indirect betrokkenen 
rond Schokland is meegewerkt.

Schokland is een mysterieus wonder tussen land 
en water, ontstaan uit het samenspel van de mens 
met de oerkrachten van water, aarde, wind en vuur. 
Mysteries die inspireren, uitdagen en vragen om te 
worden ontdekt. Ervaar hoe het is om op dit eiland 
op je zelf aangewezen te zijn en voel de invloed 
van de elementen. Ontdek de kracht van deze 
elementen en de rust en leegte. Laat je inspireren 
door dit Werelderfgoed. Op Schokland verblijven 
is een lust voor alle zintuigen, het hart en het 
hoofd. U keert herboren terug van het eiland. 
Ontdek de sporen uit de zeer rijke geschiedenis 
van de laatste tot de eerste mens op het eiland. 
Laat je meevoeren in één van de wonderlijke 
verhalen uit een andere tijd. Het mysterie is zo 
groot, bestaat Schokland eigenlijk wel?

Het museum is een startpunt van het verhaal van 
Schokland, laat je binnen en buiten ervaren en zien 
wat er gebeurd is en hoe de toekomst er uit kan 
gaan zien. 
 
Doelgroepen
Het eiland is vanuit verschillende invalshoeken 
zeer interessant. Vanuit de cultuurhistorisch 
oogpunt, vanuit de natuur maar ook vanuit de 
geologie. Ook het technisch vernuft, ingezet bij 
de strijd tegen de zee is interessant voor een 
speciale doelgroep. Het is de basis van de huidige 
successen bij de bestrijding van water waar 
Nederland wereldwijd om bekend staat. Door 
de presentaties binnen en buiten aan te passen 
wordt Schokland ook interessant voor families 
en toeristen die een dagje in de Noordoostpolder 
doorbrengen. Ook het onderwijs wordt niet 
vergeten. Immers, de strijd tegen het water is 
niet gestreden maar actueel, ook een zaak van 
nu en de toekomst. Er valt nog een hoop te leren 
en te experimenteren. Schokland biedt hierin 
‘the real thing’: het museum en de omgeving is 
het werkelijke resultaat van de strijd tegen het 
water en kent nu opnieuw een probleem waar 
het menselijk vernuft aan te pas moet komen. 
Authentieker kan de beleving niet zijn. De cyclus 
van overleven door tijd heen is tastbaar aanwezig.  
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Vernieuwing en uitbreiding museum en 
‘openluchtmuseum’
Museum Schokland wil een vernieuwingsslag 
maken. Na 20 jaar is de tentoonstelling die het 
verhaal van Schokland verteld aan vernieuwing 
toe. Dit is tevens het moment om de visie omtrent 
Schokland te implementeren in zowel het museum 
als op het hele eiland. Een ‘live decor’ waar niet 
alleen het erfgoed nog tastbaar aanwezig is, maar 
waar ook gewerkt en gewoond wordt. De bezoeker 
van nu wil, afhankelijk van zijn interesse, diverse 
niveaus van informatie kunnen vinden, hij wil 
interactiviteit, hij wil aan de slag. Bijvoorbeeld door 
zelf onderzoek te doen of door te ervaren hoe het 
harde leven was. 
Liefst samen met de kinderen, zodat het een 
leerzaam maar vooral leuk dagje uit wordt voor 
het hele gezin. Daarom wil het museum op het 
hele eiland alle belangrijke locaties verbinden 
zodat het een volwaardig en uniek geheel wordt. 
Een plaats waar je het gevoel kunt krijgen hoe 
het was om daar te wonen toen de Zuiderzee nog 
een bedreiging was. Het gevoel dat er nog steeds 
allerlei objecten onder je voeten liggen. Dat er dus 
nog een hoop te ontdekken valt! Maar waar ook 
nog ondernemers gewoon aan het werk zijn, geen 
klassiek openluchtmuseum, maar een in bedrijf, 
waar onderzoeken en beleven voorop staat.
Kortom, de spannendste openluchtexperience 
van Nederland. Dit maken we uiteraard samen met 
gebiedsbeheerder Flevolandschap en de lokale 
ondernemers/bewoners.

Museumconcept
Bij de nieuwe museuminrichting zullen interactieve 
opstellingen de bezoeker uitdagen om zaken 
actief uit te proberen, onderzoek te doen en te 
ervaren hoe men leefde en werkte op Schokland. 
De mogelijkheid om te beleven en te onderzoeken 
om zo het ‘grote mysterie van Schokland’ te 
ervaren, maken het bezoek straks meer dan de 
moeite waard. 
 

In het overdekte museum maak je een reis 
door een landschap in de prehistorie, ijstijd, de 
middel eeuwen, tot en met de dag van vandaag. 
De objecten, vooral gerelateerd aan het leven 
op Schokland gaan weer terug vanuit de vitrines 
naar de ‘grond’, de vloer van het museum. Daar 
zullen ze te zien zijn, half in de grond, op de grond, 
en met gebruik making van digitale technieken 
zullen zelfs de nietopgegraven objecten, onder 
de grond, in beeld worden gebracht. Met deze 
laatste blik benadrukken we dat het eiland op 
de dag van vandaag nog schatten in de bodem 
heeft zitten. De reis die de bezoeker maakt door 
de verschillende landschappen en bijbehorende 
periodes in de geschiedenis van het eiland wordt 
ondersteund door geprojecteerde beelden die 
middels sensoren verschijnen en weer verdwijnen 
zodat je altijd maar in één tijdvak aanwezig bent. 
Beelden van vooral het leven met, en de strijd van 
de bewoners tegen het water door de eeuwen 
heen.
Een grote op de vloer geprojecteerde zandvlakte 
met echt zand in het model van Schokland geeft 
de bezoeker de mogelijkheid om het eiland zelf te 
modeleren en zo actief de verschillende vormen 
uit het verleden te laten verschijnen en weer 
onder water te laten verdwijnen. Een ervaring die 
men niet snel zal vergeten. Zie hiervoor:
youtube.com/watch?v=CY4_US_5cDA

Daarnaast willen we met één object het mysterie 
van Schokland extra onder de aandacht brengen. 
Dat object komt in de spannend belichte schat
kamer. Het betreft mysterieuze voet afdrukken 
(een collectiestuk) waar zeer weinig tot niets 
over bekend is. Kan de bezoeker helpen met 
de identificatie? Zijn het afdrukken van een 
volwassene? Een kind? Uit welke tijd?
Bij de afdrukken wordt een kort filmpje vertoont 
over hoe een onderzoek naar archeologische 
vondsten normaal verloopt. Van wie kunnen de 
voetafdrukken zijn?

*  Mensen weten na 48 uur nog 10% van wat ze hebben gelezen, 20% van wat ze hebben gehoord, 30% van wat ze 
hebben gezien en 90% van wat ze hebben gedaan. Uit diverse onderzoeken blijkt de waardering van bezoekers 
voor  actief bezig zijn.



Workshops
Het museumpubliek van vandaag stelt hele andere 
eisen aan hun bezoek dan de bezoeker van 20 jaar 
geleden. Met wil niet meer passief kennis nemen 
van, maar ook aan de slag gaan en op die manier 
het bezoek actief beleven. In de workshopruimte 
kan een bezoeker onder andere zelf onderzoek 
doen. Het is bewezen dat deze manier van leren 
meer gewaardeerd wordt en een groter rendement 
heeft.*
Daarnaast is een dergelijke mogelijkheid om 
zelf aan de slag te gaan voor kinderen zeer 
aantrekkelijk en leerzaam.

Restaurant
Het restaurant moet meer onderdeel worden van 
de presentatie van het verhaal over Schokland.
Het is nu een ruimte die overal kan staan. Zowel 
de aankleding als de culinaire presentatie moeten 
worden aangepast.
Verder speelt het restaurant een belangrijke 
rol bij de verhuur voor feesten (waaronder 
bruiloften in het kerkje) en partijen maar ook voor 
bedrijfs bijeenkomsten. We willen deze feesten 
en bijeenkomsten bijzonderder maken, meer 
laten aansluiten op het verhaal en de plek van 
Schokland. 
Museum, wisseltentoonstellingen
Er is in het museum ruimte voor wisseltentoon
stellingen. Deze tentoonstellingen zijn met name 
belangrijk om een breder publiek aan te spreken, 
maar ook om herhaalbezoek te genereren.

Filmzaal
Het museum beschikt over een echte filmzaal 
met 52 zitplaatsen. Hier wordt het verhaal van 
Schokland in zijn geheel gepresenteerd. Bij slecht 
weer krijgt de bezoeker van het museum op 
deze manier toch een beeld van het verhaal van 
Schokland. De filmzaal verhuist naar een andere 
ruimte, zodat er meer fysieke plek komt voor het 
verhaal van de bewoners van het eiland.

Kerkje met pastorie, een multifunctionele ruimte
Het kerkje in de Middelbuurt is zeer in trek. 
Er vinden bruiloften plaats, maar ook concerten 
lezingen en presentaties. Het kerkje zal meer 
inge zet worden voor grotere tijdelijke tentoon
stellingen. 

Een samenhangende presentatie op vier locaties
Het eiland is ongeveer 4 km lang en 400 meter 
breed. Door Flevolandschap zijn al verschillende 
wandel en fietsroutes uitgezet. Toerisme Schok
land biedt arrangementen met een rond leiding 
per kar en er zijn bescheiden mogelijk heden 
voor eten/drinken en overnachten op het eiland. 
De nieuwe presentatie van het verhaal van 
Schokland zal bestaan uit vier hoofdlocaties en 
een groot aantal nevenlocaties met ‘upgrading’ van 
de faciliteiten en services. 
Hieronder volgt een korte omschrijving van 
de hoofdlocaties. Ook het bezoekerscentrum 
De Gesteentetuin van Flevolandschap is hier 
onderdeel van. De vier locaties moeten mensen 
prikkelen om het eiland te verkennen.: om te 
genieten van de prachtige natuur en de rust, de 
contouren van het eiland te zien en de magie te 
beleven. Binnen vertellen en prikkelen wat men 
buiten kan zien. 
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In het Noorden: Emmeloord 
Haven, vuurtoren(replica), Lichtwachters/haven
meester woning, Misthoorngebouwtje. Dit is 
de ultieme plek op het eiland om het verhaal te 
vertellen over de scheepvaart en de Schokkers, 
zowel het vrachtvervoer als de visserij. Schokland 
als baken in zee. De Lichtwachterswoning wordt 
opgeknapt om beter geschikt te maken voor 
zakelijke verhuur. Gekeken wordt ook of de woning 
geschikt gemaakt kan worden voor verhuur voor 
bijvoorbeeld 1 nacht zodat de bezoeker op zijn 
gemak het hele eiland kan verkennen. Ook de 
zorgboerderij ‘Hof van Schokland‘ of vanzal in 
arrangementen en voor horeca en rol gaan spelen.

In het midden: de Middelbuurt
Hervormde kerkje en pastorie: wordt multi
functionele ruimte. Museumgebouw (incl. filmzaal), 
winkel, restaurant, ijsvletgebouwtje worden 
aangepast. De aanpassingen die hier plaats gaan 
vinden zijn hiervoor geschetst.

In het zuiden: Ens, Zuidert en Zuidpunt
Ronde fundering vuurtoren, schuilhut, funda
menten Middeleeuwse kerk. De plek om het 
verhaal te vertellen die het geloof op het eiland 
heeft gespeeld. Maar ook de plek om het verhaal 
van de veenontginning, over het landschap en de 
boeren op Schokland te vertellen. 

De Gesteentetuin
In De Gesteentetuin, het bezoekerscentrum van 
Flevolandschap wordt het prille begin getoond: 
de ijstijd, het ontstaan van land en water, de 
gesteenten, de Swifterbandcultuur. Hier ook over 
het nu en de toekomst, het natuurbeheer en 
het behoud van de bodemschatten: als we het 
waterpeil op het eiland niet meer kunstmatig hoog 
houden, wat gaat er dan gebeuren? Kan het zijn dat 
het eiland dan alsnog verder inklinkt en verdrinkt, 
niet in het water maar in het zand? Moeten mens 
en natuur dus verder altijd samen werken? En als 
de zeespiegel verder stijgt, wat gebeurt er dan? 
Hoe kunnen we dat voorkomen?



Routes
Met behulp van digitale middelen zullen 
verschil lende routes uitgezet worden waarbij 
onder andere bovenvermelde locaties een rol 
zullen spelen. Een route waarbij de natuur het 
vertrekpunt is, de reeds bestaande archeoroute 
en een route waarbij de bewoners van het eiland 
in het verleden centraal staan. Op deze manier 
kunnen bezoekers zelf kiezen welke route hun 
voorkeur en interesse heeft. 

Educatie
Schokland staat, zoals de Unesco in zijn motivatie 
voor de keuze van dit Werelderfgoed aangeeft, 
symbool voor de strijd tegen (en het leven 
met) het water. Die was en is onderdeel van 
onze Nederlandse cultuur. De strijd is nog niet 
gestreden maar is juist op dit moment weer zeer 
actueel, met name door de zeespiegelstijging. 
Schokland is een mooie uitvalsbasis om leerlingen 
uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs 
dit verhaal met eigen ogen te laten zien en ervaren.
Bij de vernieuwing van de presentatie worden 
daarom de onderwijsprogramma’s vernieuwd 
voor deze doelgroepen samen met de afdeling 
Cultuureducatie van het Cultuurbedrijf  
Klas@Kunst, en de bestaande Archeoroute van 
Flevolandschap. 
Ook zal worden gewerkt aan een meerdaags 
bezoek van leerlingen van het onderwijs uit 
de regio. Hierdoor is het mogelijk om naast 
een bezoek aan het museum Schokland, zowel 
binnen als buiten, kennis te maken met de 
werkzaamheden en presentaties van Stichting 
Flevolandschap.

Marketing en communicatie
Museum Schokland is onderdeel van het 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder, waar een 
professionele gezamenlijke marketingafdeling 
de onderdelen ondersteunt. De marketing 
zal sterk inzetten op beleving en storytelling 
en we gebruiken daarvoor naast traditionele 
marketingmiddelen in toenemende mate online 
marketing en sociale media: met beelden het 
verhaal vertellen. Google Adwords, Google Grants 
en Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest zijn 
al een vast onderdeel van de marketing van het 
Cultuurbedrijf en worden toegesneden op het 
vernieuwde museum. 
Aansluiten bij landelijke campagnes als Nederland 
Waterland (NBTC), van Toerisme Flevoland, de 

ANWB of de stichting Werelderfgoed Nederland 
biedt museum Schokland grote kansen in het 
bereiken van een breed en (inter)nationaal publiek. 
Het Cultuurbedrijf werkt aan (een beter) 
klantinzicht met persona’s; niet ingedeeld op 
basis van leeftijd en inkomen, maar op basis van 
belevingswereld. En peilt geregeld meningen van 
publiek en deskundige stakeholders.
En natuurlijk is de museumjaarkaart, die we 
als geregistreerd museum mogen voeren, een 
geweldig marketinginstrument. Die kunnen we nog 
beter inzetten om een borg een breed en groot 
publiek te bereiken. 

Organisatie en samenwerking
De Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder 
is het kloppend hart op cultureel gebied van 
de Noordoostpolder. Onder de vleugels van 
deze stichting vallen het Muzisch Centrum, de 
Kunstuitleen, theater ’t Voorhuys en Museum 
Schokland. Het museum ontvangt jaarlijks zo’n 
33.000 bezoekers. Door een vernieuwingsslag 
te maken is het zeker mogelijk dit aantal te laten 
stijgen. Als onderdeel van het Cultuurbedrijf biedt 
het museum ook een natuurpodium voor muziek, 
theater, zang en dans vanuit de andere onderdelen 
Muzisch Centrum en theater ‘t Voorhuys.

Het Cultuurbedrijf realiseert de vernieuwing van 
het museum, maar kan en wil het verdere plan 
voor de andere locaties en de routes niet alleen 
realiseren. Dit plan wordt verder uitgewerkt 
en ten uitvoer gebracht samen met het Flevo
landschap, gebiedsbeheerder van Schokland, 
dat het bezoekerscentrum ‘De Gesteentetuin’ 
in het Schokkerbos i.h.k.v. dit plan gaat 
aanpassen. En met de betrokken ondernemers 
en bewoners op Schokland die nu o.a. transport 
over het eiland faciliteren, mogelijkheid bieden 
voor overnachtingen voor o.a. schoolgroepen, 
evenementen organiseren of (beoogd) horeca
faciliteiten bieden. 

Stichting Het Flevolandschap is de particuliere 
natuurbeschermingsorganisatie van Flevoland. 
Zij beheert 56 natuurgebieden met in totaal 
6.000 hectare natuur in eigendom. De stichting 
beheert gebieden en cultureel erfgoed, waaronder 
Werelderfgoed Schokland. 
Het nieuwe beleidsplan 20152019 Flevo
landschap draagt de titel ‘gezonde natuur 
in een levend landschap’. Als dé particuliere 



natuurbeschermingsorganisatie van Flevoland 
willen ze de komende jaren een voortrekkersrol 
blijven spelen en samen met de Flevolanders 
natuur en landschap (be)leefbaar maken en 
houden.

Met name op dat beleefbare kunnen we met de 
vernieuwing van de presentaties op het eiland 
inspelen. Zowel door activiteiten te ontplooien 
als door de mogelijkheid te scheppen om op het 
eiland te overnachten, horeca, rondwandelingen 
etc. samen met de ondernemers.

Om een duurzame toekomst voor Schokland te 
garanderen is de “Visie op samen werken aan 
recreatie en toerisme op en rond Schokland” 
opgesteld. De doelen achter het project zijn: meer 
bekendheid van, meer draagvlak voor, en een 
duurzame financiering van Schokland.
De visie is tot stand gekomen in een participatie
proces met ondernemers, organisaties en 
bewoners die actief en betrokkenen.

Met dit plan kan deze samenwerking verder 
worden ontwikkeld. Hieronder een opsomming van 
potentiële partners voor de samenwerking, naast 
Flevolandschap en de ondernemers in de directe 
omgeving van Schokland:
— Provincie Flevoland
— Gemeente Noordoostpolder
— Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
—  Nabije Werelderfgoederen als Woudagemaal 

en Waddenzee
—  Museum Nagele 
—  Vrienden van museum Schokland
—  Schokkervereniging
—  Commissie Van der LijnBoelensHellinga 

(adviescie. voor de collecties van het museum)

Overige links naar zandbak filmpjes:
—  youtube.com/watch?v=mxQq0yX_57I
—  youtube.com/watch?v=wQRrVHcnzos
—  engadget.com/2011/11/30/sandystation

interactivesandboxuseskinecttomake
topography/
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Aanpassen van de ruimtes, decor in vloer 
(ijs, gras, veen) 50.000

Vitrinewerk in vloeren 55.000

Schilderwerk 15.000

Beamers (8x) licht en sturing 40.000

Grafische panelen 10.000

Beeldschermen en sturing 10.000

Digitale zandbak (combi van lagen gras, 
water en echt zand en projectie, waarmee 
Schokland steeds nage bouwd kan worden 

in verschillende stadia)

30.000

Overige interactieve opstellingen 20.000

Nieuwe interactieve opstellingen buiten 
het museum* (op alle 4 de hoofdlocaties 

komen opstellingen waar de bezoeker mee 
aan de slag kan, in de gebouwen op die 

locaties komen  digitale presentaties)

50.000

Bewegwijzering buiten, op het eiland 10.000

Strategieontwikkeling, concept en 
projectleiding 30.000

Ontwerp 30.000

Totaal 350.000

Investeringsruimte Cultuurbedrijf 75.000

Bijdrage gemeente Noordoostpolder uit 
post huisvesting CB 150.000

Cultuurfondsen, landelijk, regionaal 125.000

Totaal 350.000

*  Deze begroting betreft de vernieuwing van het museum 
en de routes, de vernieuwing van De Gesteentetuin komt 
voor rekening van Flevolandschap 
 
Begroting conform opgave van  
museumontwerper Leo van den Bogaert 
The Unschooled Mind Company 
www.theunschooledmindcompany.nl

Begroting vernieuwing vaste opstelling 
museum Schokland

Dekkingsplan
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Merkpositionering 

Inleiding
Hoe komt de nieuwe organisatie er uit te zien?  
Dat is vaak de eerste vraag die gesteld wordt 
wanneer organisaties fuseren. Een mooie vraag 
die op twee manieren gelezen kan worden:
1 —  Hoe zijn we georganiseerd, wat gaan we doen, 

hoe gaan we het doen?
2 —  Hoe presenteren we ons, welke plek nemen 

we in, wat gaat men van ons zien en merken?
Dit bedrijfsplan geeft antwoord op de eerste 
vraag. Om te komen tot een antwoord op de 
tweede vraag heeft adviesbureau G2K interviews 
en werksessies gehouden met medewerkers 
van alle onderdelen. De inzichten die zo zijn 
opgedaan zijn samen met de overtuigingen en 
ambitie (hoofdstuk 2) uitgangspunt geweest voor 
het (scherper) beantwoorden van een aantal met 
elkaar samenhangende vragen:

Vraag 1: Welke positie wil Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder in nemen?
Positionering
Cultuurbedrijf Noordoostpolder wil voor kunst en 
cultuur in de Noordoostpolder hét kloppend hart 
en een faciliterende netwerkorganisatie zijn.

Vraag 2: Waarom willen we die plek innemen?
Overtuiging
Omdat we geloven dan kunst en cultuur bijdragen 
aan een vitale samenleving.
Missie
En omdat we dat geloven, willen we kunst en 
cultuur voor iedereen in de Noordoostpolder 
toegankelijk maken en houden.

Vraag 3: Hoe bereiken we dat?
Hoe
Dat doen we met een vraaggericht aanbod van 
kunsteducatie, professionele podia, museum, 
exposities en kunstuitleen. En door samenwerking 
met andere partijen. 

Vraag 4: Hoe organiseren we daarom onszelf 
en onze merken?
Merkstructuur (zie figuur pagina 18)
Bij de onder vraag 3 genoemde aanpak past 
een hybride merkenstructuur: een netwerk 
van nauw verbonden instellingen met een 
sterke kern (moedermerk). Met de fusie 
van Museum Schokland, Muzisch Centrum, 
Kunstuitleen Emmeloord en Theater ’t Voorhuys 
is een overkoepelende stichting opgericht 
‘Cultuurbedrijf Noordoostpolder’ die gaat zorgen 
voor de organisatorische samenhang. Maar 
vier organisaties op papier tot één benoemen, 
maakt er nog niet één organisatie van. Bovendien 
heeft Cultuurbedrijf Noordoostpolder nog geen 
voor de doelgroep relevante inhoudelijke en 
communicatieve betekenis. Met de volgende 
keuzes in de merkstructuur wordt recht gedaan 
aan de onderlinge samenhang tussen de 
organisaties, aan de uitdagingen en ambities.

—  De organisatie krijgt één ‘moedermerk’ met 
de naam Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Het 
moedermerk is meer dan een paraplunaam. Het 
Muzisch Centrum is er een centraal onderdeel 
van geworden en heeft de naam Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder aangenomen. Een bewuste 
en logische keuze: met het Muzisch Centrum 
heeft ‘de moeder’ een prettig breed cultureel 
profiel, een programmaaanbod met een groot 
doelgroepbereik en een hechte relatie met en 
sterke verankering in de lokale gemeenschap. 
Een goede basis om op voort te bouwen voor 
het nieuwe Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

—  Om het Cultuurbedrijf heen hebben we een 
palet van endorsed merken. Theater ‘t Voorhuys, 
Museum Schokland, Kunstuitleen Emmeloord. 
Deze individuele merknamen blijven bestaan. 
Het totaalaanbod van de hele fusieorganisatie 
is te breed om alles onder één noemer te 
vatten. Bovendien zijn de individuele namen 
functioneel: ze zijn bekend bij het publiek en/of 
dragen helder uit wat je er kunt verwachten. 

—  De onderdelen worden zichtbaar verbonden 
met het moedermerk (en elkaar) door het 
subscript ‘Onderdeel van Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder’ en door een gezamenlijke, 
nieuwe huisstijl.
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