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1 Inleiding 

 

Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder (hierna: Cultuurbedrijf) is opgericht op 1 januari 2015 en 

komt voort uit een externe verzelfstandiging van de drie gemeentelijke "afdelingen" Muzisch 

Centrum, Museum Schokland, Kunstuitleen Emmeloord én een fusie met Theater 't Voorhuys.  

 

Het Cultuurbedrijf heeft in 2016 door Berenschot een toetsing laten uitvoeren op het Bedrijfsplan 

dat twee jaar na de fusie met het Muzisch Centrum, Museum Schokland, Kunstuitleen 

Emmeloord en het Theater ’t Voorhuys is opgesteld. Een van de aanbevelingen luidde:  

 

“Overweeg om de (beoogde) prestaties en de exploitatie van het Cultuurbedrijf af te zetten tegen 

een aantal andere vergelijkbare cultuurclusters in het land. Leg bij de analyse het accent op het 

verklaren van de oorzaken van eventueel geconstateerde verschillen.” 

 

KplusV is in het verlengde van voornoemde aanbeveling gevraagd om de prestaties van 

Cultuurbedrijf te vergelijken met de prestaties en de exploitatie van andere instellingen in 

Nederland. De resultaten zijn weergegeven in onderliggende rapportage. 

 

De benchmark is uitgevoerd in samenspraak met en onder begeleiding van de werkgroep. De 

werkgroep bestaat uit:  

• mevrouw. E. Muller (gemeente Noordoostpolder) 

• de heer R. Hafkamp (gemeente Noordoostpolder) 

• de heer P. de Haan (Cultuurbedrijf) 

• de heer H. Kuiper (Cultuurbedrijf) 

• de heer N. Ahsmann (adviseur KplusV) 

• de heer M. de Weger (adviseur KplusV) 

 

De benchmark is uitgevoerd in de periode september 2017 tot en met mei 2018. De werkgroep is 

vijfmaal bijeen geweest om de voortang en tussentijdse resultaten te bespreken.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt gestart met een uiteenzetting van de visie op de benchmark en wordt nader 

ingegaan op de verantwoording van de benchmark in de context van het Cultuurbedrijf. In 

hoofdstuk 3 wordt een analyse gegeven op het Cultuurbedrijf als cluster. Hoofdstuk 4 t/m 8 

bevatten de analyse en de vergelijking van de prestaties van de onderliggende culturele 

disciplines van het Cultuurbedrijf. De rapportage wordt in hoofdstuk 9 afgesloten met 

samenvattende conclusies. 
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2 Verantwoording benchmark 

 

2.1 Visie op benchmark  
 

Het vergelijken van prestaties van culturele of maatschappelijke instellingen in het algemeen 

vergt in het trekken van conclusies de nodige voorzichtigheid. De lokale context, het gemeentelijk 

beleid, geografische omstandigheden, de bestaansduur (plaats op de leercurve) van de instelling 

e.d. zijn van stevige invloed op de prestaties.  

 

Lokale context van belang 

Het Cultuurbedrijf bestaat relatief kort (oprichting per 1/1/2015) en komt voort uit een externe 

verzelfstandiging van de drie gemeentelijke "afdelingen" Muzisch Centrum, Museum Schokland, 

Kunstuitleen Emmeloord. Tegelijkertijd vond bij de oprichting een fusie plaats met Theater 't 

Voorhuys. Een dergelijke omwenteling van 'van binnen naar buiten' en 'samengaan' vraagt 

doorgaans om een relatief lange leercurve om de prestaties op een 'genormaliseerd niveau' te 

brengen. Organisatieontwikkeling en marktontwikkeling, de integratie van de bedrijfsvoering van 

de culturele disciplines (primair proces) en de backoffice, het wennen aan het samenspel met en 

tussen elkaar (de oorspronkelijke partners onderling én met de gemeente) vergen een zekere 

aanloopperiode. Het zonder meer benchmarken van het Cultuurbedrijf met andere culturele 

clusters is daarom reden genoeg voorzichtig te zijn met het trekken van te gemakkelijke 

cijfermatige conclusies.  

 

2.2 Verantwoording  
 

Profiel Cultuurbedrijf 

Basis voor de benchmark diende een grondige documentenstudie van de verschillende 

bedrijfsonderdelen, beleidsnota's van de gemeente, de subsidieovereenkomsten e.d. Een 

overzicht van de belangrijkste betrokken documenten is weergegeven in bijlage 1. Tevens zijn 

interviews met interne (Cultuurbedrijf) en externe stakeholders (Gemeente) gehouden. Een 

overzicht van de geïnterviewden is weergegeven in bijlage 2. Dit heeft geleid tot het profiel van 

het Cultuurbedrijf. Het profiel is feitelijk de 'foto' van het Cultuurbedrijf en biedt het kader voor 

de vergelijking met andere instellingen. 

 

Referentiegegevens vergelijkbare cultuurclusters 

Belangrijke maatstaf in de benchmark is de mate van beschikbaarheid van gegevens die 

redelijkerwijs vergelijkbaar zijn met de het profiel van het Cultuurbedrijf. Voor deze vergelijking is 

onderzoek gedaan naar bruikbare gegevens van cultuurinstellingen en cultuurclusters van: 

1. Nederlandse gemeenten met een inwoneraantal tussen de 40.000 en 50.000 inwoners. 

2. Referentie-instellingen vanuit TAS en KAnS1. 

3. Referentie-instellingen vanuit gegevens van KplusV. 

4. Gegevens van het StatLine (CBS), Cultuurindex, Branchevereniging Kunsteducatie, VSCD. 

5. De Erfgoedmonitor (samenwerking van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CBS en de 

Museumvereniging). 

 

Het referentiejaar waarop de vergelijking van de prestaties betrekking heeft is 20162. Dit jaar is 

de meest actuele vergelijkingsbasis op grond van de beschikbaarheid van gegevens.  

 

                                                                 
1 TAS: TheaterAnalyseSysteem, KAnS: Kunsteducatie Analyse Systeem. 
2 De cijfers 2017 waren ten tijde van het onderzoek niet beschikbaar. Daar waar wordt afgeweken van het jaar 2016 is dit 

nadrukkelijk aangegeven. 
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2.3 Lokale context  
 

Een integrale vergelijking van het Cultuurbedrijf als samengesteld cluster is complex. Niet alleen 

de samenstelling van de culturele disciplines maar ook de lokale context bepaalt de 

vergelijkingsbasis. Het Cultuurbedrijf vervult een belangrijke functie binnen de Gemeente 

Noordoostpolder om participatie van burgers op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed te 

stimuleren. Het biedt tevens een stevige basis voor lokale onderwijsinstellingen (primair en 

voortgezet onderwijs) op het gebied van cultuureducatie. Het Cultuurbedrijf vervult een aantal 

culturele disciplines: 

 

1. Theater;   Theater 't Voorhuys 

2. Centrum voor de Kunsten;  Amateurkunst 

3. Centrum voor de Kunsten;  Cultuureducatie 

4. Kunstuitleen;   Kunstuitleen Emmeloord 

5. Museum;   Museum Schokland 

 

Organisatorisch en programmatisch kan worden gesteld dat Cultuurbedrijf een breed 

Cultuurcluster is. De culturele disciplines zijn ondergebracht onder één organisatie. De leiding, de 

aansturing en de ondersteunende functies zijn gecentraliseerd. Fysiek is er echter geen sprake 

van een cluster. Het Theater, het Centrum voor de Kunsten en het Museum zijn fysiek gescheiden 

locaties/gebouwen. De Kunstuitleen is ondergebracht in het Centrum voor de Kunsten.  

 

Subsidiebelang 

Het Cultuurbedrijf is dé belangrijkste uitvoeringsorganisatie voor de realisatie van het 

cultuurbeleid van de gemeente. Het Cultuurbedrijf en de gemeente hebben om die reden een 

Meerjaren Subsidie Uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de periode 2016-2018. Voor het 

vergelijken van de prestaties van het Cultuurbedrijf met andere cultuurclusters is ook de 

gemeentelijke subsidiecontext van belang. Onderstaande tekst is afgeleid van de 

uitvoeringsovereenkomst: 

 

Subsidiebelang van de gemeente. 

a. De gemeente vindt het vanuit haar cultuurbeleid van belang het Cultuurbedrijf te subsidiëren, 

omdat de gemeente Noordoostpolder de toegang tot kunst en cultuur voor iedere 

bevolkingsgroep wil waarborgen. Kunst en cultuur dragen bij aan de levendigheid en 

leefbaarheid in de Noordoostpolder. Kunstzinnige activiteiten stellen inwoners in staat om 

zichzelf te verrassen, te inspireren en elkaar te ontmoeten. Culturele activiteiten zijn 

daarnaast ook een welkome vorm van ontspanning en vrijetijdsbesteding. Kunst en cultuur 

moeten in haar uitingsvormen uitnodigend, prikkelend, en soms onlosmakelijk met de polder 

verbonden zijn.  

b. De gemeente stelt daarbij de volgende prioriteiten:  

1. Cultuureducatie en jeugd: eerste kennismaking met en deelname aan cultuureducatie van 

jonge mensen is van belang.  

2. Cultuur draagt bij aan economie, toerisme en recreatie en bevordert vestigingsklimaat: 

het culturele aanbod maakt de Noordoostpolder aantrekkelijk als vestigingsplaats en zorgt 

voor meer toerisme en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de economie.  

3. Erfgoed en cultuur gaan samen: de gemeente wil dat er met zorg wordt omgegaan met 

erfgoed en geschiedenis, met behoud van ontwikkeling, vernieuwing en experiment. 

Cultuurhistorie kan een belangrijke drager zijn voor nieuwe culturele initiatieven. Om de 

bekendheid met het 'Verhaal over de Polder' te vergroten, kan het meer in samenhang 

worden verteld. Daarom is het nodig dat erfgoedinstellingen en culturele organisaties met 

elkaar afstemmen en samenwerken. 



 
 

 

 9 

 

 

 

De overeenkomst bevat vervolgens een beschrijving van: 

• opdrachten van het Cultuurbedrijf; 

• prestaties per opdracht; 

• kwalitatieve en kwantitatieve prestaties; 

• bepalingen omtrent huisvesting en onderhoud; 

• subsidieomvang. 

 

Primaire verzorgingsgebied van de gemeente Noordoostpolder 

Het aantal inwoners van de gemeente Noordoostpolder bedraagt ruim 46.5003, verdeeld over 12 

plaatsen. Emmeloord is met bijna 26.000 inwoners veruit de grootste plaats. De landoppervlakte 

bedraagt circa 460 km2. Het aantal inwoners is een belangrijk kengetal voor de vergelijking van 

de culturele ambities van de gemeente Noordoostpolder met andere gemeenten. Er bestaat 

geen wettelijk kader voor de uitvoering van cultuurbeleid en daarmee is de bekostiging van de 

uitvoering van de gemeentelijke culturele ambities een gemeentelijke beleidskeuze. Het 

inwoneraantal is doorgaans maatstaf voor de gewenste bekostiging van de ambities.  

Het aantal inwoners van de gemeente heeft zelf ook grote invloed op de mate waarin in absolute 

zin culturele voorzieningen worden bezocht of aan activiteiten wordt deelgenomen en daarmee 

mede maatstaf waarin voorzieningen door de inwoners zelf kunnen (mede) worden bekostigd. 

 

2.4 Referentiegemeenten culturele clusters 
 

Inwoneraantal als basis 

Dominante graadmeter voor de vergelijking van het Cultuurbedrijf met culturele disciplines met 

andere gemeenten is de omvang van het primaire verzorgingsgebied (gebied van de eigen 

inwoners). Voor deze benchmark is gekeken naar Nederlandse gemeenten met een 

inwoneraantal tussen 40.000 en 50.000 inwoners. 41 gemeenten voldoen aan dit criterium.  

Kijkend naar de bevolkingsdichtheid van deze groep gemeenten dan kan worden gesteld dat de 

bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km2) van de gemeente Noordoostpolder de laagste is 

uit deze groep referentiegemeenten. De bevolkingsdichtheid bedraagt 101 inwoners per km2. De 

gemiddelde bevolkingsdichtheid van de referentiegemeenten bedraagt 890 inwoners per km2 

verdeeld over gemiddeld 5,7 plaatsen. Het gemiddelde (fysieke) bereik van de culturele 

voorzieningen voor de inwoners van de Gemeente Noordoostpolder is daarmee het laagst in de 

referentiegroep.  

 

De onderstaande veronderstellingen zijn in dit verband van belang: 

• De nabijheid van culturele voorzieningen leidt doorgaans tot een hogere cultuurparticipatie. 

• In meer verstedelijkte gebieden (doorgaans een hogere concentratie van hoog opgeleide 

inwoners) is de bereidheid tot reizen naar culturele voorzieningen hoger. 

• De nabijheid van culturele voorzieningen heeft een positieve werking op het 

vestigingsklimaat klimaat (toeristisch en economische activiteiten).  

 

Vanuit de beschouwing van de eerste twee stellingen is de situatie in de Gemeente 

Noordoostpolder ongunstig ten opzichte van anderen gemeenten. Immers de (gemiddelde) 

nabijheid van de voorzieningen is laag en er is geen sprake van een verstedelijkt gebied waardoor 

de reisbereidheid gemiddeld lager is. Vanuit de beschouwing van de derde stelling kan worden 

gesteld dat de Gemeente Noordoostpolder met het aantal culturele voorzieningen een 

gemiddeld (veel) hogere bijdrage levert dan (in omvang) vergelijkbare gemeenten (zie ook 

hoofdstuk 3). 

 

                                                                 
3 Peildatum 1-1-2017 
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Analyse van culturele voorzieningen / clusters van referentiegemeenten 

Van de referentiegroep van 41 gemeenten is beoordeeld of en in welke mate de culturele 

voorzieningen overeenkomen met die van het Cultuurbedrijf. Meer specifiek is gekeken naar: 

• aanwezigheid van de vijf culturele disciplines; 

• clustervorming; 

• subsidieomvang voor de culturele disciplines. 

 

Onderstaand volgen de belangrijkste bevindingen op grond van deze analyse: 

1. In geen van de onderzochte gemeenten is een vergelijkbare samenstelling van culturele 

disciplines aangetroffen. De diversiteit is groot. Enkele voorbeelden die dit illustreren zijn: 

1.1. Een presentatieruimte met een vlakke vloer waar een aantal professionele 

voorstellingen worden gehouden, wordt al een snel een theater genoemd. Van de 

referentiegroep heeft een tiental gemeenten een theater met een middenzaal van 

circa 500 stoelen, vergelijkbaar in omvang met Theater 't Voorhuys.  

1.2. Amateurkunst is vaak niet meer aanwezig in de gemeente. Inwoners zijn aangewezen 

op nabij gelegen (vaak) centrumgemeenten. Soms subsidieert een gemeente in 

regionaal verband en dan meestal voor de doelgroep tot 18 jaar. Vaker wordt deze 

subsidie niet meer verstrekt. 

1.3. Cultuureducatie wordt vaak nog wel gesubsidieerd (cofinanciering) maar wordt vaak 

niet meer door lokale instellingen aangeboden. (Regionale) voorzieningen van elders 

verzorgen het aanbod op scholen.  

1.4. De discipline Kunstuitleen die wordt uitgevoerd door een gesubsidieerde 

gemeentelijke instelling is in geen van de gemeenten aangetroffen of wordt op 

commerciële basis ingevuld. De functie van Kunstuitleen is in de praktijk nog beperkt 

aanwezig in een aantal grote steden, en dan vaak in verzelfstandigde vorm.  

1.5. In de referentiegroep worden eveneens Erfgoedmusea aangetroffen, maar zijn 

feitelijk onvergelijkbaar met de signatuur van Museum Schokland4. Bovendien zijn het 

bijna uitsluitend vrijwilligersorganisaties die kunnen rekenen op een beperkte 

waarderingssubsidie. 

2. De eerste bevinding maakt vanzelfsprekend dat in geen van de onderzochte gemeenten een 

vergelijkbaar cultuurcluster is aangetroffen. Wel zijn er clusters aangetroffen, die kenmerken 

zich door de volgende twee eigenschappen: 

2.1. Er is wel sprake van een organisatorisch cluster maar de disciplines verschillen ten 

opzichte van het Cultuurbedrijf (bijvoorbeeld wel een discipline Bibliotheek of een 

Filmhuis of een Welzijnsinstelling, maar geen Theater). 

2.2. Er is wel sprake van een fysiek cluster van culturele voorzieningen (samen onder één 

dak), maar deze zijn organisatorisch niet verbonden. 

 

Geconcludeerd wordt dat, met het inwonersaantal als primair criterium voor de referentiegroep, 

er voor het Cultuurbedrijf geen betrouwbare referentiegroep bestaat indien specifiek 

clustervorming met vergelijkbare disciplines het uitgangspunt is5. Om toch een vergelijking van 

de prestaties van het Cultuurbedrijf mogelijk te maken is de vergelijking van individuele 

disciplines een acceptabel alternatief. De argumenten hiervoor zijn: 

1. De voordelen van clustervorming zijn vooral aan de orde met betrekking tot het realiseren 

van efficiency op de thema's organisatie en huisvesting. Deze prestaties zijn ook zonder de 

aanwezigheid van een betrouwbare referentiegroep op clusterniveau te beoordelen.  

2. De culturele disciplines van het Cultuurbedrijf zijn inhoudelijk dermate verschillend dat zij zich 

ook zonder clustervorming met instellingen van andere gemeenten op prestaties laten 

vergelijken.  

                                                                 
4 In hoofdstuk 7 worden wel enkele indicatoren van het Museum vergeleken. 
5 Ook zonder de functie Kunstuitleen en of Museum geen vergelijkbaar cluster in de referentiegroep beschikbaar. 
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3 Prestaties Cultuurbedrijf 

 

In de hoofdstukken 3 t/m 7 worden de prestaties van het Cultuurbedrijf met andere 

cultuurinstellingen vergeleken. Omdat sprake is van een clustering van de culturele disciplines 

wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de organisatie en formatie, de huisvesting en de 

subsidieomvang van het cluster als geheel. Elke paragraaf wordt afgerond met relevante 

conclusies. In de volgende hoofdstukken komen de verschillende culturele disciplines van het 

Cultuurbedrijf aan de orde.  

 

3.1 Organisatie en formatie 
 

De ambitie voor de vorming van een cultuurcluster wordt normaal gesproken beleidsmatig 

ingegeven vanuit de veronderstelling dat samenvoeging van de diverse culturele disciplines, 

naast inhoudelijke synergie, ook moet resulteren in formatieve synergie. In deze paragraaf wordt 

beoordeeld of en in welke mate de formatieve synergie door het Cultuurbedrijf is gerealiseerd.  

 

Organisatie 

De organisatiestructuur van het Cultuurbedrijf volgt een traditionele vorm. De 

organisatieonderdelen zijn ingericht naar de inhoudelijke culturele disciplines van het primaire 

proces6. De functies in het secundaire proces (frontoffice en backoffice) zijn zo veel mogelijk 

centraal georganiseerd. De locatie aan het Harmen Visserplein 2 fungeert organisatorisch als de 

hoofdlocatie van het Cultuurbedrijf. Een volledige centralisatie van het secundaire proces7 is niet 

mogelijk omdat geen sprake is van een fysieke clustervorming. Bovendien zal Museum Schokland 

gelet op de bijzondere verbinding van het museum met de omgeving, nimmer tot een fysiek 

cluster kunnen gaan behoren. 

 

Formatie  

Van het Cultuurbedrijf is de formatie nauwkeurig in beeld gebracht. In de toerekening van de 

formatie is onderscheid gemaakt in een indeling naar functie (primair en ondersteunend) en een 

indeling naar discipline (inhoud).  

 

In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat het ontbreekt aan referentiegegevens op cultuurclusterniveau. 

Wel zijn gegevens beschikbaar voor autonome, op zichzelf staande culturele disciplines. De 

prestaties van het Cultuurbedrijf worden vergeleken met (de optelsom van) de prestaties van 

deze op zichzelf staande culturele disciplines. Hierdoor is er in strikte zin geen sprake van een 

feitelijke vergelijking van de prestaties van vergelijkbare cultuurclusters (deze zijn er immers 

niet), maar wordt een reëel beeld geschetst van de vergelijking van formatie van het 

Cultuurbedrijf met de prestaties van individuele culturele voorzieningen in (in omvang min of 

meer) vergelijkbare gemeenten.  

 

Vergelijking van de prestaties 

In deze alinea wordt de formatie van het Cultuurbedrijf vergeleken met de formatie van de 

onderliggende inhoudelijke en ondersteunende functies van culturele voorzieningen in de 

referentiegroep. Onderstaande uitgangspunten zijn van belang: 

• De focus ligt op de ondersteunende functies. De functies in het primaire proces laten zich niet 

zonder meer vergelijken omdat deze sterk afhankelijk zijn van de inhoud(elijke omvang) van 

de programmering. In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan.  

                                                                 
6 Inhoudelijke uitvoering van de culturele functies op de verschillende locaties 
7 Directie en ondersteuning (programmering, marketing, Pr& communicatie, administratie, planning en control, facilitaire 

ondersteuning) 
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• Daar waar ondersteunende functies worden ingehuurd worden deze in de vergelijking van de 

formatie, zowel bij het Cultuurbedrijf als bij de referentiegroep tot de formatie gerekend om 

een realistische vergelijking te waarborgen.  

 

Het overzicht van de formatie8 ingedeeld naar functie is onderstaand weergegeven:  

 

Formatie Cultuurbedrijf NOP Referentiegroep

# fte # medew. # fte # medew.

Indeling naar functies

  directie 1,00              1,00              2,10              3,00              

  ondersteuning 1,00              1,00              1,50              3,00              

  bedrijfsleiding/control 0,80              1,00              2,60              4,00              

  coordinatie 1,00              1,00              1,00              2,00              

  programmering 1) 3,72              6,00              3,10              5,00              

  PR& Communicatie 2,22              3,00              2,40              5,00              

  administratie/receptie 5,26              9,00              6,20              12,00           

  theatertechniek 2,25              3,00              2,50              3,00              

  facilitair 2,80              3,00              4,60              7,00              

  onderwijs (docenten)  2) 5,80              16,00           5,80              16,00           

  Totaal 25,85           44,00            31,80           60,00           

Tabel 1. Overzicht formatie Cultuurbedrijf, indeling naar functies. 

 

ad 1) Inclusief 0,4 fte theaterprogrammeur (ingehuurd). 

ad 2) De omvang van de docentenformatie wordt in de referentiegroep gelijk verondersteld 

omdat deze sterk afhankelijk zijn van de inhoudelijk (omvang) van de programmering. Deze laten 

zich zonder een analyse van de programmering/cursusprogramma en de wijze waarop deze 

wordt uitgevoerd (verhouding vaste /flexibele formatie) niet zonder meer vergelijken.  

De formatie van het Cultuurbedrijf bedraagt in totaal 25,85 fte. De formatie van de 

referentiegroep bedraagt in totaal 31,80 fte. 

 

In onderstaand overzicht zijn enkele indicatoren weergegeven: 

 

Indicatoren Cultuurbedrijf NOP Referentiegroep

Gemiddeld # fte /medewerker 0,59              0,53               

gemiddelde leeftijd 49 jaar  50 jaar  

% vrouw 42% 48%

% man 58% 52%

 
Tabel 2. Enkele relevante indicatoren van het Cultuurbedrijf. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
8 Het aantal stagiaires (3,0 fte) is buitenbeschouwing gelaten in het overzicht. Het is overigens staande praktijk dat 

stelselmatig stagiaires op alle functies het primaire proces ondersteunen 
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Het overzicht van de formatie ingedeeld naar discipline is onderstaand weergegeven:  

 

Formatie Cultuurbedrijf NOP Referentiegroep

# fte # medew. # fte # medew.

Indeling naar discipline

  Algemeen (ondersteunend) 11,97           15,00           -                -                

  Theater 2,65              4,00              10,30           15,00           

  Amateurkunst / Cultuureducatie 7,82              19,00           13,10           29,00           

  Kunstuitleen 0,50              1,00              2,40              5,00              

  Museum 2,91              5,00              6,00              11,00           

  Totaal 25,85           44,00           31,80           60,00           

  
Tabel 3. Overzicht formatie Cultuurbedrijf, indeling naar disciplines. 

 

Voor een gedetailleerd overzicht van de formatie wordt verwezen naar Bijlage 3. 

 

Conclusies:  

Gebaseerd op de voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

1. Het Cultuurbedrijf heeft zich georganiseerd volgens de organisatieprincipes van 

clustervorming, gericht op decentrale uitvoering en een efficiënte centrale ondersteuning. De 

clustervorming (verzelfstandiging én fusie) heeft geleid tot schaalvergroting. Tevens is sprake 

van taakverbreding omdat centrale functies meerdere inhoudelijke disciplines ondersteunen. 

De kwetsbaarheid van de oorspronkelijke disciplines is hierdoor afgenomen.  

 

2. Er is nog geen sprake van een fysieke clustervorming. Dit zal mogelijk nog een zekere 

efficiency met zich meebrengen maar daar mogen geen wonderen meer van worden 

verwacht. Wel zal de communicatie en de profilering van het Cultuurbedrijf mogelijk 

verbeteren. 

 

3. De gekozen organisatie-inrichting met de bijbehorende besturingsfilosofie resulteert in een 

lagere formatie dan de referentiegroep. Het gaat hier om een lagere formatieomvang van 

circa 6,0 fte. 

 

4.  De lagere formatie manifesteert zich op bijna alle ondersteunende functies. De belangrijkste 

verschillen zijn te vinden in de overhead-functies; directie, ondersteuning, 

bedrijfsleiding/control. De verhouding van de formatie van deze functies op het totaal 

bedraagt bijna 11%. In de referentiegroep bedraagt deze verhouding ruim 19%.  

 

5. Alle disciplines profiteren van de organisatorische clustervorming als het gaat om de efficiency 

in de formatie. Eenvoudigweg omdat belangrijke ondersteunende functies zijn 

gecentraliseerd. Er is sprake van schaalvergroting met een efficiënte bezetting. In die zin kan 

worden gesteld dat de veronderstelling dat clustervorming leidt tot efficiency is waargemaakt.  

 

6. Enige uitzondering lijkt te zijn de functie van Programmering (zie bijlage 3). Hierbij moet 

worden opgemerkt dat de projectleider crossovers ook onder deze functie is gealloceerd. Hier 

is sprake van een unieke functie die niet in de referentiegroep is aangetroffen. Juist deze 

functie is een belangrijke functie voor het creëren van inhoudelijke samenhang tussen de 

diverse disciplines. En het bevorderen van deze samenhang behoort tot de opdracht van het 

Cultuurbedrijf. 
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7. De gemiddelde formatieomvang per medewerker bedraagt 0,59 fte en is fractioneel hoger 

dan de gemiddelde formatieomvang per medewerker van de referentiegroep (0,53 fte). De 

gemiddelde formatieomvang in de sector en ook bij het Cultuurbedrijf is relatief laag. Veel 

docenten hebben een betrekking bij meerdere werkgevers. De gemiddelde leeftijd is iets hoger 

dan in de referentiegroep. Het percentage mannen is gemiddeld hoger dan het percentage in 

de referentiegroep.  

 
Belangrijke opmerkingen: 

1. Museum Schokland en de Kunstuitleen zijn op zichzelf uniek vormgegeven disciplines. Zij zijn 

feitelijk in de benchmark niet te vergelijken met welke referentiegroep dan ook. Op basis van 

onze inzichten en ervaring zijn ramingen van de formatie gemaakt.  

2. Voor de functie Kunstuitleen geldt dat het zeer de vraag is of deze discipline zou bestaan 

indien deze niet onderdeel zou zijn van een cluster vanwege de dan sterke toename van de 

indirecte kosten in verhouding tot de opbrengsten. De discipline lift nu als het ware mee op 

de schaalomvang van de gehele organisatie. 
 

3.2 Huisvesting, huurbedragen 
 

Het Cultuurbedrijf is gehuisvest op drie locaties:  

• Theater 't Voorhuys aan de Beursstraat 1. 

• Het Centrum voor de kunsten aan het Harmen Vissersplein 2. 

• Museum Schokland aan de Middelbuurt 3. 

De gemeente is eigenaar van het vastgoed en voor elke locatie is een huurovereenkomst van 

kracht met bijbehorende Service Level Agreement (SLA), waarin de taken en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van het onderhoud zijn vastgelegd. De gemeente is 

verantwoordelijk voor het groot onderhoud en het Cultuurbedrijf is verantwoordelijk voor het 

dagelijkse onderhoud. 

 

Huurrelatie Maatschappelijk vastgoed 

In bijna alle gevallen worden in Nederland culturele voorzieningen met een maatschappelijke 

functie van de gemeente gehuurd. De huursom maakt vaak direct of indirect deel uit van de 

gemeentelijke subsidie. De gemeente is doorgaans verantwoordelijk voor het groot onderhoud. 

Er zijn ook voorbeelden van gemeenten die het economisch eigendom van maatschappelijke 

voorzieningen overdragen aan culturele instellingen. Dat gaat niet altijd goed omdat de 

onderhoudsplicht dan ook wordt overgedragen en daar wordt niet zelden op bezuinigd door deze 

culturele instellingen.  

 

Huurbedragen 

De huurbedragen in 2016 zijn op jaarbasis: 

• Theater 't Voorhuis:     € 23.000 

• Centrum voor de Kunsten:    € 21.400 

• Museum Schokland (en lichtwachterswoning): € 10.500 

Totaal     € 54.900 

 

In de referentiegroep zijn enorme verschillen zichtbaar in de huurbedragen die voor het gebruik 

van de culturele voorzieningen moeten worden betaald. Feit is dat er geen sprake is van reguliere 

huurprijzen / markttarieven. Het is immers specifiek vastgoed met specifieke eisen en 

voorzieningen. De meest betrouwbare vergelijking is een huurberekening op basis van 

vervangingswaarde (of de historische kostprijs met inbegrip van meer jaren onderhoud-

verplichtingen en geplande rennovaties over een periode van 40 jaar).  

De praktijk is anders: Gemeenten gaan heel verschillend om met het realiseren en waarderen van 

vastgoed en in het verlengde daarvan gaan zij heel verschillend om met het subsidiëren van de 
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component huur. De huurbedragen die in rekening worden gebracht hebben in de regel geen 

relatie meer met de (historische) kostprijs. Het m2-gebruik komt in de navolgende hoofdstukken 

aan de orde. 

  

Conclusies:  

Gebaseerd op de voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

1. De vastgoedrelatie tussen het Cultuurbedrijf en de gemeente is op een zakelijke en 

transparante wijze vormgegeven en vastgelegd in hedendaagse SLA's. Gemeenten hanteren 

steeds vaker een zakelijk houding in de huurrelatie met de maatschappelijke partners, echter 

dit is nog geen standaard in de praktijk.  

 

2. De huurbedragen van maatschappelijk vastgoed laten zich zonder het hanteren van gelijke 

grondslagen niet benchmarken. De bandbreedte in de door gemeente gehanteerde methodiek 

zijn te verschillend en hebben vaak niets met een reële grondslag voor huurprijzen te maken. 

 

3. Vaststaat dat de door de gemeente in rekening gebrachte huurbedragen bijzonder laag zijn en 

in ieder geval geen relatie hebben met de vervangingswaarde van het vastgoed. 

 

3.3 Subsidieomvang en (Cultuurbedrijf) en toedeling aan functies 
 

Subsidie 

De gemeente en het Cultuurbedrijf hebben een meerjarige uitvoeringsovereenkomst afgesloten 

geldend voor de periode 2015 t/m 2018. De subsidie bedroeg bij de start van de 

subsidieovereenkomst € 2.023.685. Na evaluatie van het jaar 2015 is de subsidie voor 2016 

vastgesteld op € 2.022.947 9.  

 

Exploitatierekening van het gehele cluster 

Een samenvattend overzicht van de exploitatierekening van het gehele cultuurcluster is 

weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Exploitatierekening (bedragen in €)   

Baten  

 Marktactiviteiten 

 Incidentele subsidie gemeente10 

 

1.037.737 

451.199 

1.488.936 

Lasten 

 Personeelskosten 

 Beheerskosten 

 Huisvestingskosten  

 Materiële kosten primair proces 

 Afschrijvingen 

 Incidentele kosten 

 

2.011.244 

-258.961 

-206.604 

-653.662 

-72.751 

-451.199 

-3.654.421 

Subtotaal  -2.165.485 

Financiële baten en lasten  -9.581 

Structurele (gemeente)subsidie   2.022.947 

Resultaat  -152.119 

Tabel 4. Overzicht exploitatierekening van het Cultuurbedrijf. 

 

                                                                 
9 Inclusief de subsidie voor de combinatiefunctionaris. 
10 Eenmalige tegemoetkoming reorganisatiekosten Cultuurbedrijf. De incidentele subsidie van de gemeente dient ter 

dekking van de incidentiele lasten ter dekking van reorganisatiekosten. 
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De totale subsidie voor het Cultuurbedrijf bedraagt in 2016 afgerond € 2.023.000. Er was in 2016 

sprake van een verlieslatende situatie. Voor een dekkende exploitatie zou de feitelijk benodigde 

subsidie in 2016 afgerond € 2.174.000 bedragen. 

 

In de referentiegroep van 41 gemeenten is een bandbreedte in de subsidieomvang aangetroffen 

van circa € 150.000 – € 2.200.000. Slechts 1 gemeente overschrijdt de omvang van de subsidie 

van de gemeente Noordoostpolder. Opgemerkt wordt dat het hier niet om exact vergelijkbare 

disciplines betreft. De gemiddelde gemeentelijke subsidieomvang in de referentiegroep bedraagt 

circa € 720.000.  

 

Exploitatierekening per culturele discipline 

De in tabel 4 weergegeven kostenplaatsen 'beheerkosten' en 'huisvestingskosten' betreffen 

beide overheadkosten en worden in de jaarrekening doorberekend naar de vier inhoudelijke 

disciplines (verdeelsleutel: de directe kosten van de verschillende disciplines). In de onderstaande 

cijferopstellingen wordt de systematiek van doorberekenen van lasten van de overhead 

gehanteerd op een vergelijkbare wijze zoals in de jaarrekening is toegepast. Op deze wijze wordt 

benaderd welke subsidie voor de verschillende disciplines benodigd zijn. In het verleden is de 

keuze gemaakt om de Kunstuitleen jaarrekening technisch te alloceren onder het Museum. In dit 

hoofdstuk worden zij hiervan afgeleid separaat weergegeven. 
 

Amateurkunst 

Een samenvattend overzicht van de exploitatierekening van de discipline Amateurkunst is 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Amateurkunst (Talentontwikkeling) (bedragen in €)  (Sub)totaal 

Baten  

Les- en cursusgelden 

Overige inkomsten 

 

258.492 

14.347 

272.839 

Lasten   

Programmamanagement & coördinatie 

Personeelskosten 

Materiële kosten 

Afschrijvingen 

Verdeeldiensten overhead 

 

-64.728 

-604.793 

-43.872 

-3.419 

-492.338 

-1.209.150 

Totaal   -936.311 

Tabel 5. Exploitatierekening van de discipline Amateurkunst.  

 

De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 936.000. In de referentiegroep wordt 

in 26 gemeenten een subsidie verstrekt voor de uitvoering /ondersteuning van Amateurkunst in 

de bandbreedte van € 150.000 - € 1.100.000. De gemiddelde subsidieomvang bedraagt circa 

€ 670.000.  
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Cultuureducatie 

Een samenvattend overzicht van de exploitatierekening van de discipline Cultuureducatie is 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Cultuureducatie (bedragen in €)  (Sub)totaal 

Baten  

Bijdragen scholen 

 

66.034 

66.034 

Lasten   

Personeelskosten 

Programmamanagement & coördinatie 

Materiële kosten 

Verdeeldiensten overhead 

 

-62.857 

-84.370 

-32.021 

-123.116 

-302.364 

Totaal   -236.330 

Tabel 6. Exploitatierekening van de discipline Cultuureducatie. 

 

De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 236.000. In de referentiegroep wordt 

in 34 gemeenten een subsidie verstrekt voor de uitvoering /ondersteuning van Cultuureducatie 

in de bandbreedte van circa € 70.000 - € 260.000. De gemiddelde subsidieomvang bedraagt circa 

€ 175.000.  

 

Theater 

Een samenvattend overzicht van de exploitatierekening van de discipline Theater is weergegeven 

in onderstaande tabel. 

 

Theater (bedragen in €)  (Sub)totaal 

Baten  

Recettes en andere inkomsten 

 

452.740 

452.740 

Lasten   

Personeelskosten 

Programmamanagement & coördinatie 

Materiële kosten 

Afschrijvingen 

Verdeeldiensten overhead 

 

-46.558 

-104.115 

-420.258 

-45.063 

-423.092 

-1.039.086 

Totaal   -586.346 

Tabel 7. Exploitatierekening van de discipline Theater.  

 

De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 586.000. In de referentiegroep wordt 

in 10 gemeenten een subsidie verstrekt voor de uitvoering van een theaterfunctie in de 

bandbreedte van circa € € 550.000 - € 890.000. De gemiddelde subsidieomvang bedraagt circa 

€ 710.000.  
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Museum 

Een samenvattend overzicht van de exploitatierekening van de discipline Museum is 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Museum en kunstuitleen (bedragen in €)  (Sub)totaal 

Baten  

Entreegelden en andere inkomsten 

 

225.691 

225.691 

Lasten   

Programmamanagement & coördinatie 

Personeelskosten 

Materiële kosten 

Afschrijvingen 

Verdeeldiensten overhead 

 

-71.663 

-164.787 

-118.511 

-4.688 

-251.644 

-611.292 

Totaal   -385.601 

Tabel 8. Exploitatierekening van de discipline Museum.  

 

De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 386.000. In de referentiegroep zijn 

11 erfgoedmusea traceerbaar. Binnen deze groep van 11 musea wordt een gemeentelijke 

subsidie verstrekt in de bandbreedte van 10.000 – € 386.000. De gemiddelde subsidieomvang 

bedraagt circa € 105.000 

 

Kunstuitleen 

Een samenvattend overzicht van de exploitatierekening van de discipline Kunstuitleen is 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Museum en kunstuitleen (bedragen in €)  (Sub)totaal 

Baten  

Entreegelden en andere inkomsten 

 

20.246 

20.246 

Lasten   

Programmamanagement & coördinatie 

Materiële kosten 

Verdeeldiensten overhead 

 

-19.045 

-8.085 

-14.013 

-41.143 

Totaal   -20.897 

Tabel 9. Exploitatierekening van de discipline Kunstuitleen. 

 

De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 21.000. In de referentiegroep is 

behoudens de gemeente Noordoostpolder geen geoormerkte subsidie voor de Kunstuitleen-

functie getraceerd.  

 

Balans 

De balanswaarde per ultimo 2016 bedraagt € 1.437.260. Het eigen vermogen van het 

Cultuurbedrijf bedraagt per ultimo 2016 € 506.090, waarvan € 364.364 is geoormerkt als 

bestemmingsreserve voor vervanging van inventaris. Het feitelijk vrije eigen vermogen van het 

Cultuurbedrijf bedraagt per ultimo 2016 ruim € 140.000; dit is circa 5% van de reguliere omzet 

(€ 3.200.000).  

 

Het feitelijk vrije vermogen van de referentiegroep is in de reikwijdte van dit onderzoek niet 

zorgvuldig in beeld te brengen. In percentage van de omzet wordt in de sector wel gestreefd naar 

een vrij beschikbaar weerstandsvermogen tussen de 10% en 20%. Dit percentage is veelal 

bepaald door de Algemene Subsidieverordening van de gemeenten. 
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Gemiddelde loonkosten personeel 

Onderstaand staan de gemiddelde personeelskosten (bron: overzicht medewerkers 2016 d.d. 7 

maart 2018)11: 

• Totale personeelbestand: € 58.566 per fte per jaar. 

• Functies toewijsbaar aan overhead € 50.905 per fte per jaar. 

• Functies toewijsbaar aan de disciplines € 65.528 per fte per jaar. 

 

De gemiddelde personeelskosten van het personeel in de referentiegroep is in de reikwijdte van 

dit onderzoek niet zorgvuldig in beeld te brengen. Vanuit brongegevens van KplusV van diverse 

culturele disciplines bedragen de gemiddelde personeelskosten € 56.900 per jaar.  

 

Verhouding eigen baten - subsidie 

De eigen baten bestaan uit de opbrengsten kaartverkoop (Theater, Museum), les- en 

cursusgelden, bijdragen Cultuureducatie en overige inkomsten. De eigen baten in 2016 bedragen 

€ 1.037.737 De netto subsidie12 in 2016 bedraagt € 2.022.947. 

 

• Circa 35% van de totale baten betreft derde geldstromen. 

• Circa 65% van de totale baten betreft subsidiegelden. 

 

Deze verhouding is in de referentiegroep niet betrouwbaar te achterhalen. In de culturele sector 

bedraagt de verhouding: 

• Circa 40% van de totale baten betreft derde geldstromen. 

• Circa 60% van de totale baten betreft subsidiegelden13. 

 

Conclusies:  

Gebaseerd op de voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

1. Het Cultuurbedrijf ontvangt ruim 2 miljoen per jaar aan gemeentelijke subsidies voor de 

uitvoering van haar opdracht. Op grond van beoordeling van gemeentelijke begrotingen van 

de referentie-gemeenten/instellingen ligt dit bedrag aan de bovenkant van de bandbreedte. 

Dit wordt veroorzaakt door het gemiddeld veel bredere brede palet aan gesubsidieerde 

disciplines. Slechts 1 gemeente uit de referentiegroep verstrekt een hogere subsidie waarbij 

wordt opgemerkt dat de disciplines Museum en Kunstuitleen hier geen onderdeel vanuit 

maken. Het gemiddeld subsidieniveau bedraagt circa € 720.000 per jaar. Dit wordt vooral 

veroorzaakt doordat het culturele voorzieningenniveau in de referentiegroep gemiddeld veel 

lager is dan in de gemeente Noordoostpolder.  

 

2. Uitgaande van het een aanvaardbare doorbelasting van de overheadkosten aan de culturele 

disciplines:14 

2.1. Is de omvang van de subsidie voor de discipline Amateurkunst bovengemiddeld. 

2.2. Is de omvang van de subsidie voor de discipline Cultuureducatie bovengemiddeld. 

2.3. Is de omvang van de subsidie voor de discipline Theater onder-gemiddeld.  

2.4. Is de omvang van de subsidie voor de discipline Museum boven gemiddeld, waarbij 

wordt opgemerkt dat de aard van de (Erfgoed)musea in de referentiegroep inhoudelijk 

niet vergelijkbaar zijn met Museum Schokland.15 

                                                                 
11 De stagiaires zijn in de berekening buiten beschouwing gelaten. Dit betreft 3 fte.  
12 Subsidie is gecorrigeerd voor eenmalige bijdrage voor reorganisatiekosten. 
13 Dit geldt voor instellingen die geen provinciale- of rijkssubsidies ontvangen 
14 Conclusies 2.1 t/m 2.5 reflecteren op de absolute subsidieomvang van de betrokken disciplines in de referentiegroep. 

De kwalitatieve vergelijking vindt plaats in navolgende hoofdstukken.  
15 Museum Schokland behoort niet tot de Rijksmusea. Indien het subsidieniveau van Museum Schokland vergeleken 

wordt met de referentiegroep Rijksmusea in de discipline erfgoed/archeologie, dan ligt het subsidieniveau van Museum 
Schokland beduidend onder het gemiddelde van deze referentiegroep.  
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2.5. Is de omvang van de subsidie van de discipline Kunstuitleen niet te beoordelen 

vanwege het ontbreken van een betrouwbaar referentiekader. Vastgesteld wordt dat 

deze functie vanwege de geringe schaalomvang profiteert van de clustervorming. 

2.6. De omvang van de onder 2.1 t/m 2.5 genoemde subsidies zegt op zichzelf niets over de 

doelmatigheid van de subsidie. De doelmatigheid wordt in volgende hoofdstukken 

beoordeeld.  

 

3. Het feitelijk vrije eigen vermogen van het Cultuurbedrijf bedraagt per ultimo 2016 ruim 

€ 140.000; dit is circa 5% van de reguliere omzet (€ 3.200.000). Dit percentage is laag in 

vergelijking met het streefpercentage van de sector (10% - 20% van de regulier omzet). 

 

4. De gemiddelde personeelskosten van het Cultuurbedrijf bedragen € 58.566. De gemiddelde 

kosten zijn circa 3% hoger dan gemiddeld in de sector. De reden van deze hogere kosten is 

waarschijnlijk gelegen in het feit dat (voor het merendeel van de formatie) pas vanaf de 

oprichting van het Cultuurbedrijf sprake is van een overgang van de gemeente naar een 

verzelfstandigde stichting met een eigen CAO. De gemeentelijke arbeidsvoorwaarden zijn 

gemiddeld duurder dan die van de CAO Kunsteducatie. 

 

5. Het percentage eigen baten van het Cultuurbedrijf (35%) is naar verwachting lager dan het 

gemiddelde percentage in de sector (40%). Beoordeeld is een mix van percentages over de 

verschillende disciplines. Omdat deze disciplines niet exact vergelijkbaar zijn, vraagt deze 

beoordeling om nuance. Mogelijke oorzaak van het lagere percentage is de uitbesteding 

(verpachting) van de horeca (Museum en Theater). De pachtsom is feitelijk rendement en is 

dus een afgeleide van de horeca-omzet. Door de Horeca te verpachten is de eigen omzet dus 

lager. Zou de horeca in eigen beheer worden uitgevoerd, dan is het percentage eigen baten 

van het Cultuurbedrijf zelfs naar verwachting gelijk of licht hoger dan het gemiddelde 

percentage in de sector.  
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4 Prestaties specifiek theater 

 
Theater 't Voorhuys is een theater met een zogenaamde middenzaal van 520 zitplaatsen. Tevens 
is er een multifunctionele vlakke vloerzaal (vernieuwde Beurszaal) met 200 zitplaatsen of 500 
staanplaatsen. In dit hoofdstuk wordt specifiek nader ingegaan op: 

• verzorgingsgebied en bezoekers; 

• programmering; 

• bezettingsgraad en kostendekkingsgraad; 

• formatie; 

• huisvesting; 

• baten en lasten (benodigde subsidie). 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal samenvattende conclusies. 
 

Referentiegroep 

De referentiegroep bestaat uit 10 theaters met een zaalcapaciteit tussen 450 – 550 zitplaatsen 

(hoofdzaal). De prestaties van theater 't Voorhuys zijn met deze groep vergeleken. 

 

4.1 Verzorgingsgebied en bezoekers 
 
Nederland beschikte in 2016 over 560 theaterzalen met een totale publiekscapaciteit van 
275.000 zitplaatsen. De gemiddelde theaterzaal in Nederland beschikte in 2016 over 490 
zitplaatsen. Slechts 25 % van de gemeenten tussen 40.000 en 50.000 inwoners beschikt over een 
professionele theaterzaal met een minimale omvang van een middenzaal (circa 500 zitplaatsen). 
 
Het primaire verzorgingsgebied van de gemeente Noordoostpolder bedraagt circa 46.000 
inwoners. Indien een verzorgingsgebied van 100.000 inwoners16 als uitgangspunt wordt genomen 
dan is van het vanuit concurrentie-oogpunt bezien interessant te weten welke theaters in dit 
verzorgingsgebied liggen. In het verzorgingsgebied van 100.000 inwoners ("straal" om de 
gemeente Nooroostpolder) liggen 6 gemeenten17: 4 van de 6 gemeenten beschikken over een 
professioneel theater, te weten: 

• Theater de Meerpaal te Dronten (zaalcapaciteit 660 zitplaatsen). 

• Stadsgehoorzaal te Kampen (zaalcapaciteit 470 zitplaatsen). 

• Theater De Meenthe te Steenwijk (zaalcapaciteit 605 zitplaatsen). 

• Theater Agora te Lelystad (zaalcapaciteit 750 zitplaatsen). 

 

De gemeente Urk beschikt niet over een theatervoorziening voor landelijk opererende 

theatervoorstellingen. De gemeente de Friese Meren beschikt over een kleine 

theaterzaal/presentatiezaal ten behoeve van lokale amateurvoorstellingen. De aanwezigheid van 

5 professionele theaters in het verzorgingsgebied is relatief hoog.  

 

Bezoekersaantallen en herkomst  

Het bezoekersaantal voor het seizoen 2016-2017 bedraagt voor Theater 't Voorhuys 16.440. Van 

deze 16.440 bezoeken is ruim 73% (12.054) afkomstig uit de gemeente Noordoostpolder. In 

totaal is 16% (2.561) van de bezoeken afkomstig van bewoners uit direct omliggende 

gemeenten18. De resterende bezoeken (1.825) zijn afkomstig van andere gemeenten. 

 

 

                                                                 
16 Een omvang van 100.000 inwoners wordt vaak als kengetal gehanteerd als primair verzorgingsgebied voor een 

professioneel theater voor het realiseren van een kostendekkende programmering (recettes versus uitkoopkosten en 
rechten). 

17 Dronten, Friese Meren, Kampen, Lelystad, Steenwijk en Urk. 
18 Dit betreft de gemeenten Dronten, Kampen, Lelystad, Lemsterland, Steenwijkerland en Urk. 
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Het percentage bezoekers (van de eigen gemeente) van de referentiegroep bevindt zich in de 

bandbreedte tussen 70% en 95%. Het gemiddelde percentage bedraagt 88%. Hoe hoger dit 

percentage, hoe meer het eigen theater is aangewezen op de eigen inwoners. Het percentage is 

sterk afhankelijk van de "concurrentiepositie"; het aantal theaters/programmering in de nabije 

omgeving. Om die reden is dit kengetal in beperkt mate relevant voor een vergelijking van de 

prestaties. Het kengetal is een duiding voor de mate waarin het theater een lokale én een 

regionale functie vervult.  

 

4.2 Programmering Theater 
 

In de subsidieovereenkomst is geformuleerd dat het Cultuurbedrijf voor theater 't Voorhuys een 

onderscheidend programma dient te programmeren, gebaseerd op het landelijke 

(on)gesubsidieerde aanbod. Bezoekersaantallen zijn daarbij niet het enige criterium. Er dient ook 

oog te zijn voor innovatie, ontwikkeling en experiment binnen de podiumsector. Specifiek wordt 

aangegeven dat moet worden geïnvesteerd in de programmering die aansluit op de doelgroep 

jeugd. Onderstaand is de programmering voor het seizoen 2016-2017 weergegeven, 

onderverdeeld naar genre. 

 

Programma onderverdeeld naar genre (2016-2017) Aantal voorstellingen 

Cabaret 14 

Muziek algemeen 24 

Muziek klassiek 4 

Toneel 9 

Dans 5 

Kinder/familie/jongeren 16 

Muziektheater/Musical 3 

Show/Entertainment 7 

Literair 2 

Totaal professionele voorstellingen 84 

  

Amateur voorstellingen 20 

Commerciële verhuringen 60 

Tabel 10. Overzicht aantal voorstellingen / verhuringen in het cultuurjaar 2016-2017. 

 
Van de referentiegroep is de verdeling van genres van de programmering in beeld gebracht. 
Omwille van de vergelijkbaarheid is hiervoor een clustering van de programmering gemaakt. De 
vergelijking van het theater met de referentiegroep is in onderstaande tabel weergegeven.  
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Aard van de programmering: Cultuurbedrijf NOP Referentiegroep

Genre: % van het totaal % van het totaal

Cabaret 17% 20%

Muziek algemeen /klassiek 33% 30%

Dans 6% 4%

Toneel 11% 11%

Muziektheater/musical/Show 12% 10%

Kinder/Familie/Jongeren 19% 15%

Overig 2% 10%

Totaal 100% 100%

Tabel 11. Overzicht genre voorstellingen seizoen 2016-2017 

 

In het seizoen 2016-2017 zijn er 84 professionele voorstellingen geprogrammeerd. Het 

gemiddeld aantal voorstellingen van de referentiegroep bedraagt 95 voorstellingen. De 

inhoudelijke programmering van Theater 't Voorhuys komt nagenoeg overeen met het beeld van 

de referentiegroep. 

 

Het aantal amateurvoorstellingen en commerciële verhuringen laten zich niet vergelijken omdat 

de aard van deze voorstellingen en verhuringen zeer uiteenlopen. 

 

4.3 Bezettingsgraad en kostendekkingsgraad 
 

Bezettingsgraad van voorstellingen 

De 84 professionele voorstellingen zijn door 16.440 bezoekers bezocht. De gemiddelde 

bezettingsgraad (gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling gedeeld door het aantal 

zitplaatsen) van deze voorstellingen bedraagt circa 41%. De gemiddelde bezettingsgraad van de 

referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte van 48% - 61%. De gemiddelde bezettingsgraad 

in de referentiegroep bedraagt 56%. De gemiddelde bezettingsgraad in Nederland in 2016 

bedraagt 61%. 

 

Kostendekkingsgraad voorstellingen 

De kostendekkingsgraad van de voorstellingen is de verhouding tussen de baten (de recettes van 

de voorstellingen) en de directe lasten van een voorstelling (de uitkoopsommen inclusief de 

auteursrechten en Buma/Stemra-rechten). In onderstaande tabel is de kostendekkingsgraad van 

alle voorstellingen in het boekjaar 2016 weergegeven. 

 

Baten   

Recettes  € 322.728 

Lasten  
 

Uitkoopsommen  € 326.680 

rechten  € 30.780 

Totaal lasten   € 357.460 

Dekking (saldo baten en lasten)  -/- € 34.732 

Kostendekkingsgraad  90% 
Tabel 12. Kostendekkingsgraad voorstellingen boekjaar 2016  

De kostendekkingsgraad van de programmering van de voorstellingen in 2016 bedraagt 90%. De 

kostendekkingsgraad van de referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte tussen 91% en 

101%. Het gemiddelde percentage bedraagt 97%. 
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Kostendekkingsgraad horeca 

Met betrekking tot het begrip horeca moet onderscheid worden gemaakt tussen reguliere 

(dag)horeca en ondersteunende horeca. 

1) Ondersteunende horeca heeft betrekking op de horeca voortvloeiend uit de programmering 

van amateur- en professionele voorstellingen en (sociaal-culturele en zakelijke) 

bijeenkomsten; de zogenaamde 'voorzit', de pauze en de 'nazit'.  

2) Reguliere (dag)horeca heeft betrekking op openbare drank- en maaltijdverstrekking aan 

passanten, die niet (primair) samenhangen met de programmering, maar strikt genomen 

samenhangen met de commerciële doelstelling van de horecaondernemer. 

 

Theater 't Voorhuys heeft de ondersteunende horeca uitbesteed aan het aangrenzend Hotel 

Restaurant Grandcafé 't Voorhuys. Het theater en het restaurant bieden de bezoekers 

arrangementen die theater-, horecabezoek en overnachting combineren. In de basis is er sprake 

van ondersteunende horeca. 

 

In Nederland wordt in toenemende mate de horeca van Theaters uitbesteed. Dit wordt met 

name ingegeven door de toenemende druk vanuit de wet Markt en Overheid en het feit dat veel 

theaters niet in staat zijn de horeca kostendekkend te organiseren. In onderstaande tabel is de 

kostendekkingsgraad van de horeca van Theater 't Voorhuys weergegeven. De 

kostendekkingsgraad van de horeca is de verhouding tussen de baten (consumptietoeslag op de 

ticketprijs) en de directe lasten van de consumpties (doorberekening lasten van de 

horeca-exploitant).  

 

Omschrijving Bedrag 

Baten consumpties   € 38.593  

Lasten consumpties   € -29.855  

Dekking (saldo baten en lasten) € 8.738 

Kostendekkingsgraad horeca 129% 
Tabel 13. Kostendekkingsgraad horeca boekjaar 2016. 

De kostendekkingsgraad van de ondersteunende voorstelling gebonden horeca bedraagt 129%. 

De kostendekkingsgraad van de horeca in de referentiegroep is niet betrouwbaar vast te stellen. 

Dit heeft te maken met het feit dat onduidelijk is op welke wijze indirecte kosten (van overhead 

en huisvesting) worden doorberekend aan de horeca. Doorgaans is sprake van een verlieslatende 

horeca-exploitatie.  
 
Opgemerkt wordt dat het Cultuurbedrijf in 2016 van Hotel Restaurant Grandcafé 't Voorhuys een 
pachtsom van circa € 62.000 heeft ontvangen voor het recht van uitbating van de horecafunctie. 
Deze wordt in de jaarrekening geboekt onder inkomsten door verhuur.  
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4.4 Formatie 
 

Als gevolg van de clustervorming van het Cultuurbedrijf is uitsluitend een integrale vergelijking 

van de totale formatie mogelijk (zie paragraaf 3.1). Een vergelijking van de directe formatie op 

het niveau van de verschillende disciplines is wel mogelijk. In onderstaande tabel is de directe 

formatie van het Theater weergegeven.  

 
Tabel 14. Directe formatie discipline Theater  

 

De directe formatie bedraagt in totaal 2,65 fte, waarvan 0,4 fte van deze formatie is ingehuurd. 

De directe formatie van de referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte tussen 2,9 en 4,0 fte. 

De gemiddelde formatie bedraagt 3,3 fte. 

 

4.5 Huisvesting 
 

Zoals beschreven beschikt het Theater over twee programmeerbare zalen; een middenzaal en 

een multifunctionele vlakke vloerzaal. Het Theater is eigendom van de gemeente en wordt door 

het Cultuurbedrijf gehuurd. Met betrekking tot de beoordeling van de huurprijs wordt verwezen 

naar paragraaf 3.2.  

 

M2-gebruik 

Het m2-gebruik van theaters in Nederland laat zich niet of nauwelijks vergelijken. Het m2-gebruik 

is sterk situationeel en vaak historisch bepaald, door verbouwingen en aanpassingen zijn de 

nodige inefficiënties ontstaan. Het m2-gebruik van de grote zaal wordt bepaald door het aantal 

stoelen en het toneelvlak. Het vergelijken van het vloeroppervlak op deze aspecten is beperkt 

zinvol. Graadmeter voor efficiënt ruimtegebruik is de foyerruimte. De foyerruimte van het 

theater bedraagt: 

• de Beurszaal   340 m2 

• overige foyerruimte19  130 m2 

Totaal  470 m2 

 

De eigen (relatief kleine) foyer wordt in combinatie met de Beurszaal ingezet als foyerruimte 

voor de aanvang, tijdens de pauze en voor de nazit van de voorstellingen. Door de 

noodzakelijkheid van de inzet van de Beurszaal als foyer is een parallelle programmering niet 

mogelijk. De minimale ontwerpnorm voor foyerruimte20 bedraagt 0,8 m2 per zitplaats. De 

maximale ontwerpnorm bedraagt 1,5 m2 per zitplaats.  

 

                                                                 
19 De ruimten naast de grote zaal en de Beurszaal zijn 260 m2. Verondersteld is dat 50% hiervan als foyerruimte kan 

worden aangemerkt.  
20 0,8 m2 per zitplaats zit aan de onderkant van de ontwerpnorm die uitgaat van netto foyerruimte (dus exclusief 

verkeersruimten).  

Directe formatie Cultuurbedrijf NOP Referentiegroep

# fte # medew. # fte # medew.

Theater 

  hoofd theatertechniek 1,00              1,00              1,00              1,00              

  programmering (ingehuurd) 0,40              1,00              0,80              1,00              

  theatertechniek 1,25              2,00              1,50              2,00              

Totaal 2,65              4,00               3,30              4,00              
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Met het aantal zitplaatsen van Theater 't Voorhuys bedraagt de theoretische minimale 

foyernorm circa 420 m2. De aanwezigheid van 470 m2 foyerruimte resulteert in het kengetal van  

0,9 m2 per zitplaats en is ruim 10% hoger dan de minimale ontwerpnorm, maar 40% lager dan de 

maximale ontwerpnorm. Het is aannemelijk te veronderstellen dat nieuwbouw van een theater 

met circa 500 stoelen meer vloeroppervlak zal vergen dan nu het geval is, zeker indien parallelle 

programmering van de grote en een kleine zaal uitgangspunt is.  
 

4.6 Baten en lasten  
 

In de onderstaande tabel zijn de kosten en opbrengsten van het jaar 2016 weergegeven.  

 

Podia (Theater) bedragen in €  (Sub)totaal 

Baten  

Recettes  

Verhuur 

Overige inkomsten 

 

322.728 

115.957 

14.055 

452.740 

Lasten   

Uitkoopsommen 

Auteursrechten 

Inkoop horeca 

Salaris vast 

Inhuur 

Overig personeel 

Overig materieel 

Afschrijvingen 

 

-326.680 

-30.780 

-28.683 

-111.898 

-36.676 

-2.098 

-34.116 

-45.063 

-615.994 

Totaal directe exploitatie    -163.254 

Verdeeldiensten Toerekening centrale ondersteuning   -432.092 

Totaal      -586.346 

Tabel 15. Overzicht baten en lasten Theater. 

De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 586.000.  

 

Conclusies:  

Gebaseerd op de voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

1. Een gemiddelde theaterzaal in Nederland beschikt over 490 zitplaatsen. De grote zaal in 

Theater 't Voorhuys met 520 zitplaatsen is een zaal met een gemiddeld aantal zitplaatsen. 

1 op de 4 á 5 gemeenten tussen 40.000 en 50.000 inwoners beschikt over een professionele 

theaterzaal met een minimale omvang van een middenzaal. De gemeente Noordoospolder 

beschikt op dit aspect over een bovengemiddeld voorzieningenniveau.  

 

2. Het theater bevindt zich in een relatief klein verzorgingsgebied van circa 46.000 inwoners. Het 

primaire verzorgingsgebied is relatief klein, maar ligt boven het gemiddelde in Nederland. 

(30.000 inwoners). In het verzorgingsgebied van 100.000 inwoners in en rondom de gemeente 

bevinden zich vier professionele theaters. Er is dus sprake van concurrentie. Deze concurrentie 

ondervinden de theaters over en weer. Van het aantal bezoekers komt 73% uit de gemeente. 

Geconcludeerd wordt dat Theater 't Voorhuys een voornamelijk lokale en deels regionale 

functie vervult. 
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3. Het gemiddeld aantal voorstellingen van de theaters van de referentiegroep bedraagt 95 

professionele voorstellingen per seizoen. Het Theater 't Voorhuys heeft met 84 voorstellingen 

een in omvang bescheiden programmering. 

De aard van de programmering van Theater 't Voorhuys komt nagenoeg overeen met het 

beeld van de referentiegroep. Door het relatief geringe aandeel van de genres Dans en Toneel 

in de programmering, is er sprake van een relatief laagdrempelig programma voor een breed 

publiek, dat overigens op dat punt niet afwijkt van het gemiddelde in de referentiegroep. Het 

aandeel voor de "familie-programmering" ligt iets hoger dan het gemiddelde in de 

referentiegroep. Gesteld kan worden dat de programmering voldoet aan de in de 

subsidieovereenkomst geformuleerde opdracht. 

 

4. De bezettingsgraad (aantal verkochte zitplaatsen per voorstelling) bedraagt in 2016 41%. Dit 

percentage kan als laag worden beoordeeld. De gemiddelde bezettingsgraad van de 

referentiegroep bedraagt in 2016 56%. Ook dit percentage is lager dan de gemiddelde 

bezettingsgraad in Nederland van 61%. De relatief lage bezettingsgraad wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door het relatief kleine verzorgingsgebied, in combinatie met het aantal theaters 

in de omliggende gemeenten.  

 

5. Het streven in Nederland is gericht op het realiseren van een kostendekkingsgraad van 100%, 

tenzij er een geoormerkt programmabudget is toegekend. De gemiddelde 

kostendekkingsgraad van de referentiegroep bedraagt 97% bij een bezettingsgraad van 58%. 

De kostendekkingsgraad van de voorstellingen van theater 't Voorhuys bedraagt 90%. Het is 

logisch dat een lage bezettingsgraad van 41% ook een relatief lage kostendekkingsgraad 

veroorzaakt. Het theater is echter in staat "tegen goede condities" in te kopen. Bij een 

dergelijke bezettingsgraad zou een veel lagere kostendekkingsgraad mogen worden verwacht. 

Er wordt relatief goedkoop geprogrammeerd (uitgaven / voorstelling laag). Keerzijde is 

wellicht dat er een minder aanprekend programma wordt ingekocht, wat zijn weerslag heeft 

op het aantal bezoekers. Er is (altijd) sprake van een wankel evenwicht.  

 

6. De verhuuropbrengsten van € 115.000 zijn relatief hoog. De opbrengsten van de pacht (à € 

62.000) van de horeca zijn hierbij inbegrepen. De opbrengsten van de (zaal)verhuur bedragen 

ongeveer € 53.000. Deze indicator laat zich inhoudelijk niet vergelijken met andere theaters, 

maar de economische waarde van de verhuur is bovengemiddeld. Het gemiddelde van de 

referentiegroep bedraagt 45.000. Opgemerkt wordt dat het theater beschikt over een 

aantrekkelijke vlakke vloerzaal, de Beurszaal. Deze zaal leent zich goed voor separate sociaal 

maatschappelijke en commerciële verhuringen.  

 

7. De kostendekkingsgraad van de ondersteunende horeca is positief. De ondersteunende horeca 

is uitbesteed. In Nederland is een trend waarneembaar dat theater de horeca-exploitatie in 

toenemende mate uitbesteden of afsplitsen. De keuze die het theater op dit punt heeft 

gemaakt volgt de trend. De ondersteunende horeca in eigen beheer is doorgaans 

verlieslatend.  

 

8. De directe formatie bedraagt in totaal 2,65 fte, waarvan 0,4 fte van deze formatie is 

ingehuurd. De omvang van de directe formatie is 0,65 fte lager dan de het gemiddelde van 

referentiegroep.  

 

9. Het m2-gebruik van theaters in Nederland laat zich niet (zinvol) met elkaar vergelijken. Enige 

graadmeter voor efficiënt ruimtegebruik is de foyerruimte. De foyerruimte van het theater 

bedraagt in totaal 470 m2 en bevindt zich daarmee aan de onderzijde van de ontwerpnorm. 

Nieuwbouw van een theater met 500 stoelen vergt meer m2--gebruik dan nu het geval is 

uitgaande van gewenste parallelle programmering van de zalen. 
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10. De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 586.000. In paragraaf 3.3 is reeds 

vastgesteld dat deze subsidie zich onder het gemiddelde van de referentiegroep bevindt. Dit 

beeld wordt samenvattend mede door een aantal factoren bepaald: 

• Relatief lage huurlasten (positief effect). 

• Relatief lage indirecte formatie door clustervorming (positief effect). 

• Relatief lage directe formatie door clustervorming (positief effect). 

• Relatief lage bezettingsgraad en kostendekkingsgraad voorstellingen (negatief effect). 

• Relatief hoge dekkingsgraad horeca en verhuuropbrengsten (positief effect). 
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5 Prestaties specifiek Amateurkunst 

Het Centrum voor de Kunsten, voorheen genaamd Muzisch Centrum Emmeloord, is het 

verzelfstandigde onderdeel van de afdeling Culturele Zaken van de gemeente. Het centrum, biedt 

onderdak aan de centrale organisatie (directie en staf), de medewerkers en docenten en 

cursisten en de Kunstuitleen. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op: 

• bezoekers en verzorgingsgebied; 

• programmering Amateurkunst; 

• kostendekkingsgraad en de onderliggende factoren; 

• huisvesting; 

• baten en lasten (benodigde subsidie). 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal samenvattende conclusies. 
 

Referentiegroep 

In de primaire referentiegroep (inwoners 40.000 – 50.000) wordt in 26 gemeenten een subsidie 

verstrekt voor de uitvoering /ondersteuning van Amateurkunst in de bandbreedte van € 150.000 

tot € 1.100.000. De gemiddelde subsidieomvang bedraagt circa € 670.000. De subsidie voor de 

discipline Amateurkunst van het Cultuurbedrijf bedraagt € 936.000 en bevindt zich aan de 

bovenkant van de bandbreedte. Om die reden is het verstandiger de prestaties te vergelijken met 

instellingen met een min of meer vergelijkbaar aantal cursisten. De prestaties van de discipline 

Amateurkunst van het Cultuurbedrijf zijn vergeleken met zeven instellingen in de bandbreedte 

tussen de 950 en 1350 cursisten  

 

5.1 Bezoekers en verzorgingsgebied 
 

De discipline Amateurkunst bediende in het cursusjaar 2016-2017 1.169 cursisten. Van de 1.169 

cursisten zijn 1.043 inwoners van de gemeente Noordoostpolder, de overige cursisten wonen in 

Urk en andere gemeenten. Van de 1.043 cursisten uit de gemeente Noordoostpolder wonen 649 

cursisten in Emmeloord. In de onderstaande tabel is de verdeling van de cursisten naar 

leeftijdscategorie weergegeven. 

 

Leeftijdscat.  Peuters & 

kleuters 

(0-6 jaar) 

Kinderen 

basisonderwijs 

(6-12 jaar) 

Jeugd 

 

(12-18 jaar) 

Totaal 

jongeren 

(tot 18 jaar) 

Volwassenen 

 

(18 jaar en ouder) 

Totaal 

Aantal 72 453 280 805 364 1.169 

Tabel 16. Overzicht aantal cursisten per leeftijdscategorie in het cursusjaar 2016-2017. 

 

De functie Amateurkunst bereikt circa 2,3% van het aantal eigen inwoners (tot 18 jaar). Dit 

percentage in de referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte tussen 1,6% en 2,2%. Het 

gemiddelde in de referentiegroep bedraagt 1,8%. Het aandeel jongeren bedraagt circa 70%. Dit 

percentage in de referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte tussen 64% en 70%. Het 

gemiddelde in de referentiegroep bedraagt circa 68%. 

 

5.2 Programmering Amateurkunst 
 

In de subsidieovereenkomst is geformuleerd dat het Cultuurbedrijf voor de discipline 

Amateurkunst (Talentontwikkeling) activiteiten dient aan te bieden in het kader van 

kennismaking en oriëntatie. Het Cultuurbedrijf dient het vliegwiel te zijn voor de amateurkunst 

en daarvoor faciliteiten aan te bieden. 

In de overeenkomst staat vermeld dat de ontwikkeling van kennismaking met en oriëntatie op 

amateurkunst voor de doelgroep jeugd prioriteit heeft. Specifiek voor de doelgroep volwassenen 

is gesteld dat het aanbod in 2018 kostendekkend dient te zijn. 
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Het Cultuurbedrijf biedt een breed aanbod aan lessen en cursussen aan. Deze zijn samengevat in 

te delen in een breed en gevarieerd aanbod over de disciplines 1) Muziek, 2) Dans & Theater 

(drama) en 3) Beeldende kunst. Er wordt lesgegeven op individueel niveau en in groepsverband. 

De cursusduur verschilt per discipline en loopt van kortdurende cursussen (4 lessen) tot 

jaarcursussen (36 lessen). In onderstaande tabel wordt de indeling van het aantal 

lessen/cursussen en het aantal cursisten per categorie weergegeven. Een gedetailleerd overzicht 

van het aanbod is opgenomen in bijlage 4.  

 

Discipline 

 

Aantal lessen/cursussen reeksen Aantal leerlingen 

1) Muziekles individueel 82 830 (71%) 

2) Dans & theater (drama) 14 149 (13%) 

3) Beeldende kunst 15 190 (16%) 

Tabel 16. Overzicht aantal cursussen per categorie. 

 

Het percentage cursisten dat gebruikt maakt van het aanbod "Muziek" bedraagt 71%. Dit 

percentage in de referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte tussen 63 en 77%. Het 

gemiddelde in de referentiegroep bedraagt 69%.  

 

5.3 Kostendekkingsgraad en de onderliggende factoren  
 

In Nederland wordt in het aanbod van Amateurkunst steeds meer gestreefd naar een 

kostendekkend aanbod. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren (tot 18 jaar) en 

volwassenen (vanaf 18 jaar).  

• Voor jongeren is het streven: kostendekkendheid van de directe personeelskosten  

• Voor volwassenen is het streven: (kostendekkendheid van de integrale kosten)21. 

Voor cursisten uit andere gemeenten geldt per definitie een kostendekkend tarief.  

 

De mate van kostendekkendheid wordt beïnvloed door een aantal parameters: 

• tariefstelling aanbod; 

• verhouding lesgebonden tijd / niet lesgebonden tijd; 

• cursusduur (aantal lessen per jaar); 

• klokuurdeler (groepsgrootte); 

• formatie en verhouding vast personeel / ingehuurd personeel. 

 

Tariefstelling aanbod 

De tariefstelling van het cursusaanbod heeft doorgaans weinig te maken met de reële (integrale) 

kostprijs die met de uitvoering van het aanbod gepaard gaat. Vaak wordt om politieke redenen 

een onderscheid gemaakt tussen tariefstelling voor jongeren en volwassenen. Conclusies trekken 

op grond van een vergelijking van tarieven vraagt daarom de nodige nuancering. De tariefstelling 

van cursussen laten zich per definitie niet eenvoudig vergelijken omdat de verhouding 

lesgebonden/niet lesgebonden tijd, de klokuurdeler en de cursusduur van invloed zijn op de 

tariefstelling. 

Steekproefsgewijs is de tariefstelling van het aanbod vergeleken met tarieven van de 

referentiegroep en gecorrigeerd voor de cursusduur. De meest objectieve vergelijking van het 

aanbod betreft de individuele cursussen, daarmee wordt 'de variabele' klokuurdeler 

geneutraliseerd.  

                                                                 
21  Het streven naar de dekking van de integrale kosten wordt in Nederland doorgaans niet bereikt. De mate van 

kostendekkendheid van volwassenen wordt ook gerelateerd aan de directe personeelskosten om de mate van 
kostendekkendheid van de doelgroep jongeren met de doelgroep volwassenen te kunnen vergelijken. 
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Vastgesteld kan worden dat de tariefstelling van het aanbod van het Cultuurbedrijf voor jongeren 

als "laag" en voor volwassenen als "gemiddeld" kan worden beschouwd; 

• De tariefstelling voor jongeren:  10% tot 20% lager dan de referentiegroep  

• De tariefstelling voor volwassenen: 5% lager tot 5 % hoger dan de referentiegroep  

 

Verhouding lesgebonden tijd / niet lesgebonden tijd 

De verhouding lesgebonden / niet lesgebonden tijd is een maatstaf voor de productiviteit van de 

docenten gerelateerd aan de directe contacturen met cursisten. De niet lesgebonden tijd wordt 

ingezet voor lesvoorbereiding of specifieke taken voor de Amateurkunst. De verhouding 

lesgebonden / niet lesgebonden bedraagt voor het Cultuurbedrijf 70% lesgebonden tijd en 30% 

niet lesgebonden tijd voor de docenten in vaste dienst. Voor docenten uit de flexibele schil 

(ZZP'ers) bedraagt de verhouding 100% lesgebonden tijd en 0% niet lesgebonden tijd. Tegenover 

de hogere productiviteit van de ZZP'er staat echter ook een hoger uurtarief.  

 

In Nederland was een verhouding 65% lesgebonden tijd en 35% niet lesgebonden tijd tot voor 

kort (2010) feitelijk een onaantastbaar uitgangspunt. Daar is inmiddels verandering in gekomen. 

In de sector wordt gestreefd naar een verhouding van 80%/20%. Maar er zijn inmiddels ook 

voorbeelden van een verhouding van 90%/10%. Het aanpassen van deze verhouding levert 

rechtstreeks een productiviteitvoordeel op.  

 

De verhouding bedraagt voor het Cultuurbedrijf 70% lesgebonden tijd en 30% niet lesgebonden 

tijd. Deze verhouding in de referentiegroep bedraagt gemiddeld 75% lesgebonden tijd 

(bandbreedte 70%-85%) en 25% niet lesgebonden tijd (bandbreedte 15%-30%). 

 

Klokuurdeler 

In de onderstaande tabel is de klokuurdeler per type cursus weergegeven. De klokuurdeler 

betreft (een rekeneenheid van) het gemiddeld aantal cursisten per direct contactuur met de 

docent. Door de groepsgrootte van een les aan te passen kunnen de opbrengsten worden 

verhoogd indien de tarieven daarbij constant blijven. Het is een manier om de amateurkust beter 

te bekostigen. In onderstaande tabel is de klokluurdeler van het aanbod weergegeven. 

 

Type cursus 

 

Koren ensembles Beeldende kunst Theater Dans Muziek 

Klokuurdeler 9,0 3,4 4,7 8,4 4,0 

Tabel 17. Overzicht klokuurdeler per type cursus. 

 

De klokuurdeler van het Cultuurbedrijf is vergeleken voor het aanbod van de cursussen 

Beeldende kunst en van Muziek.  

 

De klokuurdeler van het aanbod Beeldende kunst bedraagt 3,4. De klokuurdeler van de 

referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte tussen 4,5 en 7,5. Het gemiddelde in de 

referentiegroep bedraagt 5,5. De gemiddelde groepsgrootte van de referentiegroep is groter dan 

het Cultuurbedrijf. De klokuurdeler van het aanbod Muziek bedraagt 4,0. De klokuurdeler van de 

referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte tussen 3,5 en 6,0. Het gemiddelde in de 

referentiegroep bedraagt 4,5. De gemiddelde groepsgrootte van de referentiegroep is iets hoger. 

 

Cursusduur  

Het cursusprogramma bestrijkt een periode van 36 weken. Veel instellingen in Nederland hebben 

als gevolg van de noodzaak om de kostendekkingsgraad te verhogen de cursusduur neerwaarts 

bijgesteld. Dit vindt dan doorgaans plaats zonder dat de cursustarieven neerwaarts worden 

bijgesteld. Feitelijk is er sprake van een verkapte prijsverhoging. 

 



 
 

 

 32 

 

 

De lengte van het cursusprogramma van de referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte 

tussen 33 en 38 weken. Het gemiddelde in de referentiegroep bedraagt (afgerond) 35 weken. De 

gemiddelde lengte van het cursusprogramma van de referentiegroep is 1 week korter.  

 

Formatie 

Als gevolg van de clustervorming van het Cultuurbedrijf is uitsluitend een integrale vergelijking 

van de totale formatie mogelijk. (zie paragraaf 3.1). Een vergelijking van de directe formatie op 

het niveau van de verschillende disciplines is wel mogelijk. In onderstaande tabel is de directe 

vaste formatie van de discipline Amateurkunst weergegeven. 

 
Tabel 18. Directe formatie discipline Amateurkunst. 

 

De directe formatie bedraagt in totaal 1,3 fte. De directe formatie van de referentiegroep bevindt 

zich in de bandbreedte tussen 0,8 en 1,3 fte. De gemiddelde formatie bedraagt 1,0 fte. 

 

Verhouding vast personeel versus ingehuurd personeel 

In Nederland is flexibilisering van arbeid al jarenlang aan de orde. Deze trend heeft zich zeker ook 

in de culturele sector gemanifesteerd. De veranderingen in de vrijetijdsbesteding van de burger, 

de achterliggende economische laagconjunctuur zijn hierin bepalend geweest. Het is noodzaak 

om een 'smalle vaste' organisatie te hebben om flexibel te zijn. In onderstaande tabel is de 

verhouding tussen de salariskosten (loon inclusief werkgeverslasten) voor docenten in vaste 

dienst en de kosten van inhuur van zelfstandig personeel weergegeven. De overige 

personeelskosten zoals Arbo, BHV, studiekosten etc. zijn in dit overzicht buiten beschouwing 

gelaten.  

 

Verhouding vaste en 

flexibele personeelskosten 

Realisatie 2016 Gemiddelde kosten 

lesuur 

Geschat aantal 

lesuren 

Verhouding (totaal) 

Programmeur & 

coördinator 

€ 96.754 -  (15%) 

Salariskosten vast 

personeel 

€ 319.752 € 55,21 5.792 59% (50%) 

Inhuurkosten flexibel 

personeel 

€ 221.235 € 45,00 4.916 41% (35%) 

Totaal € 637.742   100% 

Tabel 19. Verhouding kosten vast personeel versus inhuur (flexibel) personeel.  

 

De bovenstaande verhouding komt nagenoeg overeen met het aantal eigen docenten en ZZP" 

docenten. Het percentage eigen docenten van het Cultuurbedrijf bedraagt 59%. Het percentage 

ZZP docenten van het Cultuurbedrijf bedraagt 41%. Dit percentage in de referentiegroep bevindt 

zich in de bandbreedte tussen 15% en 44% Het gemiddelde in de referentiegroep bedraagt 26%. 

Het percentage ZZP docenten is relatief hoog ten opzichte van de referentiegroep. Het 

gemiddelde lesuurtarief komt, op basis van bovenstaande tabel, uit op € 50,52 per uur. 
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Kostendekkingsgraad Amateurkunst  

 

In de inleiding van deze paragraaf is ingegaan op de definitie van de kostendekkingsgraad. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen de kostendekkingsgraad voor volwassenen en jongeren. In de 

onderstaande tabel is de kostendekkingsgraad van de cursussen voor jongeren en volwassenen 

weergegeven voor muziekcursisten (individuele lessen).  

 

Categorie Aantal Omzet (in €) Kosten (in €) Kostendekkingsgraad 

Jongeren 393 150.413 258.558 58% 

Volwassenen 71 48.855 39.730 123% 

Tabel 20. Kostendekkingsgraad Amateurkunst. 

 

De kostendekkingsgraad van aanbod voor jongeren (muziek individueel) van het Cultuurbedrijf 

bedraagt 58%. Dit percentage in de referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte tussen 71% 

en 93% Het gemiddelde in de referentiegroep bedraagt 87%. De kostendekkingsgraad van de 

volwassenen van het Cultuurbedrijf bedraagt 123%. Dit percentage in de referentiegroep bevindt 

zich in de bandbreedte tussen 96% en 115%. Het gemiddelde in de referentiegroep bedraagt 

103%.  
 

5.4 Huisvesting 
 

De discipline Amateurkunst is gehuisvest aan het Harmen Vissersplein. Op deze locatie zijn een 

presentatiezaal (170 m2) met 180 zitplaatsen, een balletzaal (70 m2) en 18 leslokalen (600 m2) 

aanwezig, naast de algemene (verblijfs-)ruimten en kantoren. Ook de Kunstuitleen is op deze 

locatie gehuisvest (29 m2). Het gebouw is eigendom van de gemeente en wordt door het 

Cultuurbedrijf gehuurd. Met betrekking tot de beoordeling van de huurprijs wordt verwezen naar 

paragraaf 3.2.  
 
Bezettingsgraad leslokalen 
De bezettingsgraad van de 18 lokalen van de locatie aan het Harmen Vissersplein bedraagt op 
basis van het lesrooster bijna 60%. Uitgangspunt in deze berekening is dat in Centra van de 
Kunsten doorgaans alleen (delen) van de middag en de avond worden geprogrammeerd (in totaal 
2 dagdelen/dag) en doorgaans de Centra van de Kunsten in het weekeinde gesloten22 zijn. Indien 
ook de ochtenden in de berekening van de bezettingsgraad wordt meegenomen (immers dan zijn 
de lokalen ook beschikbaar), dan daalt de gemiddelde bezettingsgraad naar 40%.  

 

M2-gebruik 

Het m2-gebruik van Centra van de Kunsten in Nederland laat zich niet of nauwelijks vergelijken. 

Het m2-gebruik is sterk situationeel bepaald en hangt sterk af van de beschikbaarheid van het 

(historisch bepaald) aantal leslokalen en de al dan niet aanwezigheid van een presentatiezaal. 

Belangrijke graadmeter is de bezettingsgraad van de leslokalen. Deze is doorgaans gemiddeld 

genomen laag. In Nederland is een trend zichtbaar dat (bij nieuwbouw) de beschikbaarheid van 

leslokalen leidend zijn voor de planning van het lesrooster en niet meer de (persoonlijke) agenda 

en voorkeuren van de docenten. Ook zien we dat leslokalen multifunctioneel inzetbaar worden 

ontworpen zodat deze makkelijker uitwisselbaar zijn. 

In de situatie dat nieuwbouw aan de orde is, is het een logische veronderstelling dat het 

m2-gebruik kan worden gereduceerd. Het is niet ondenkbaar dat een reductie van 30% van het 

m2-gebruik mogelijk moet zijn, gebaseerd op de huidige bezettingsgraad. 
 

 

                                                                 
22 In het Cultuurbedrijf worden op zaterdag ook lessen gegeven in de discipline Beeldende kunst. 
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5.5 Baten en lasten  
 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de discipline Amateurkunst weergegeven.  
 

Talentontwikkeling (Amateurkunst) bedragen in €  (Sub)totaal 

Baten  

Les- en cursusgelden 

Overige inkomsten 

 

258.492 

14.347 

272.839 

Lasten   

Salaris vast personeel 

Inhuur 

Overige personele kosten 

Materiële kosten 

Afschrijvingen 

 

-416.506 

-221.235 

-31.780 

-43.872 

-3.419 

-716.813 

Totaal directe exploitatie   -443.974 

Verdeeldiensten Toerekening centrale ondersteuning  - 492.338  

Totaal   -936.311 

Tabel 21. Overzicht baten en lasten Amateurkunst.  

De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 936.000.  

 
Conclusies:  

Gebaseerd op de voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

1. De discipline Amateurkunst vervult een voornamelijk lokale functie. Circa 90% van de cursisten 

is inwoner van de gemeente Noordoostpolder. Het aantal cursisten als percentage van het 

aantal inwoners bedraagt 2,3% en is hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep 

(1,8%). 70% van de doelgroep zijn jongeren tot 18 jaar. Ook dit percentage is hoger dan het 

gemiddelde van de referentiegroep (68%). 

 

2. Het aanbod Amateurkunst is nagenoeg vergelijkbaar met het aanbod van de referentiegroep. 

Het aanbod Muziek heeft een iets hoger aandeel (71%) dan het gemiddelde van de 

referentiegroep (69%). Het is de verwachting dat dit aandeel in de meeste centra van de 

kunsten verder stijgt vanwege het feit dan het aandeel van het overige aanbod (met name 

Beeldende Kunst) sterk onder druk komt te staan. 

  

3. De tariefstelling van het aanbod van het Cultuurbedrijf wordt als 'laag' voor jongeren en als 

'gemiddeld' voor volwassenen beschouwd. De tariefstelling voor jongeren is 10% tot 20% 

lager dan de referentiegroep, de tariefstelling voor volwassenen is 5% lager tot 5 % hoger dan 

de referentiegroep. Een optie om de kostendekkingsgraad te laten toenemen is het verhogen 

van de cursusprijzen. Echter dat heeft ook een keerzijde (prijselasticiteit). 

 

4. Geconcludeerd wordt dat de klokuurdeler voor het aanbod Beeldende kunst (3,4) en voor het 

aanbod Muziek (4,0) lager zijn dan de klokuurdeler van dit aanbod in de referentiegroep (5,5 

respectievelijk 4,5). Een mogelijkheid om de kostendekkingsgraad te verhogen is het verhogen 

van de groepsgrootte. Dit gaat natuurlijk niet onopgemerkt aan de klant voorbij en is in veel 

gevallen ook niet zomaar mogelijk. Veel klanten wensen een individuele lesvorm.  

 

5. De gemiddelde lengte van het cursusprogramma in de referentiegroep bedraagt (afgerond) 

35 weken. De gemiddelde lengte van het cursusprogramma van de referentiegroep is 1 week 

lager.  
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6. De verhouding lesgebonden / niet lesgebonden neemt in Nederland nog steeds toe. 

Instellingen laten de verhouding (vaak gefaseerd) stijgen. Deze verhouding bedraagt voor het 

Cultuurbedrijf 70% lesgebonden tijd en 30% niet lesgebonden tijd voor de docenten in vaste 

dienst. De verhouding van de referentiegroep bedraagt gemiddeld 75% lesgebonden tijd en 

25% niet lesgebonden tijd. De productiviteit van de referentiegroep is daarmee gemiddeld 5% 

hoger.  

 

7. Geconcludeerd wordt dat het percentage ZZP docenten relatief hoog is ten opzichte van de 

referentiegroep. Daarmee kan worden gesteld dat het Cultuurbedrijf zich heeft 

geflexibiliseerd. 

 

8. De bezettingsgraad23 van de leslokalen bedraagt bijna 60% en vergt circa 600 m2. Bij 

nieuwbouw kan met de inzet van meer multifunctionele lokalen en een efficiënte planning 

naar verwachting een besparing aan m2-gebruik worden gerealiseerd van circa 30%. 

 

9. Geconcludeerd wordt dat de mate van kostendekkendheid voor het aanbod aan jongeren 

(58%) lager is dan de mate van kostendekkendheid van de referentiegroep (87%). Wat betreft 

de kostendekkendheid voor het aanbod Volwassenen (123%) is deze hoger dan de 

kostendekkendheid van de referentiegroep (103%). De mogelijkheden om de mate van 

kostendekkendheid te verhogen is sturen op de behandelde parameters. Het is duidelijke dat 

personeel én de klanten van het Cultuurbedrijf hiervoor de prijs betalen. 

 

10. De directe formatie bedraagt in totaal 1,3 fte. De omvang van de directe formatie is licht 

hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep (1,0 fte).  

 

11. De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 936.300. In paragraaf 3.3 is reeds 

vastgesteld dat deze subsidie zich boven het gemiddelde van de referentiegroep bevindt. Dit 

beeld wordt mede samenvattend door een aantal factoren bepaald: 

• Relatief lage indirecte formatie door clustervorming (positief effect). 

• Relatief hoge directe formatie (negatief effect).  

• Relatief lage kostendekkingsgraad (negatief effect) veroorzaakt door: 

(1) Relatief lage tariefstelling van het aanbod (negatief effect). 

(2) Relatief lagere klokuurdeler (negatief effect). 

(3) Relatief lagere productiviteit (negatief effect). 

(4) Relatief hoger aandeel ZZP docenten (positief effect). 
 

                                                                 
23 Gebaseerd op een berekening op basis van 2 dagdelen per dag (behoudens de weekenden). 
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6 Prestaties specifiek Cultuureducatie 

Het Centrum voor de Kunsten biedt naast Amateurkunst ook cultuureducatie programma's voor 

het primair en voortgezet onderwijs in de regio. De functie Cultuureducatie vindt doorgaans 

plaats op de onderwijslocaties of op de locaties van de betrokken stakeholders en vraagt daarom 

niet per sé om een zelfstandige huisvesting. Gebruik wordt gemaakt van de locatie Museum 

Schokland en omgeving en het Cultuurbedrijf waar wandelingen, workshops en voorstellingen 

worden aangeboden voor het basisonderwijs. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op: 

• verzorgingsgebied; 

• programmering; 

• kostendekkingsgraad en de onderliggende factoren; 

• baten en lasten (benodigde subsidie). 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal samenvattende conclusies. 
 

Referentiegroep 

In de primaire referentiegroep wordt in 34 gemeenten een subsidie verstrekt voor de uitvoering 

van Cultuureducatie in de bandbreedte van € 70.000 - € 260.000. De gemiddelde subsidieomvang 

bedraagt circa € 175.000. De subsidie voor de discipline Cultuureducatie in de gemeente 

Noordoostpolder bedraagt € 236.000 en bevindt zich aan de bovenkant van de bandbreedte.  

Het is verstandiger de prestaties te vergelijken met instellingen met een min of meer 

vergelijkbaar aantal leerlingen in het verzorgingsgebied. De prestaties van de discipline 

Cultuureducatie van het Cultuurbedrijf zijn vergeleken met 5 instellingen in de bandbreedte van 

12.500 tot 17.500 leerlingen in het verzorgingsgebied. 

 

6.1 Verzorgingsgebied 
 

Het Cultuurbedrijf heeft de opdracht aanvaard om Cultuureducatie te bieden aan het primair 

onderwijs en voortgezet onderwijs in de gemeente Noordoostpolder. Alle basisscholen in de 

gemeente Noordoostpolder maken gebruik van het educatief programma van het Cultuurbedrijf. 

Tevens verzorgt het Cultuurbedrijf de functie Cultuureducatie in het primair onderwijs in de 

gemeente Urk. Dit is geen opdracht van de gemeente Noordoostpolder; de omliggende 

gemeenten betalen een volledig kostendekkend tarief. 

 

Verzorgingsgebied  

Cultuureducatie 

Aantal scholen Aantal leerlingen  

Primair onderwijs  

Voortgezet onderwijs 

39 

4 

13.201 

1.722 

Totaal 43 14.923 

Tabel 22. Overzicht aantal scholen met afname van Cultuureducatie. 

 

Het bereik van de scholen in het verzorgingsgebied is 100%. Landelijk, maar ook in de primaire 

referentiegroep van de 41 gemeenten zijn grote verschillen zichtbaar. Dit hangt sterk af van de 

mate waarin gemeente Cultuureducatie wil ondersteunen / co-financieren. Is de bereidheid laag 

dan zijn scholen zelf minder snel bereid zelf meer te investeren, ondanks landelijke 

subsidieprogramma's (cultuureducatie met kwaliteit).  
 

6.2 Programmering 
 

Het Cultuurbedrijf verzorgt cultuureducatie in de gemeente door middel van losse modules, 

workshops en voorstellingen in de disciplines Muziek, Beeldende kunst en Dans & theater 

(drama). Gestreefd wordt naar een doorgaande leerlijn op scholen. Aanvullend op deze lijn is er 

een doorlopende leerlijn Flevoland. Deze leerlijn omvat lespakketten gedurende het schooljaar 
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voor de groepen 1 tot en met 8 in het primair onderwijs. In de leerlijn Flevoland worden de 

disciplines erfgoed, muziek, theater en beeldende kunst samengebracht. Enerzijds door het 

aanbieden van een digitale lesomgeving en anderzijds door workshops, rondleidingen en 

excursies. Tot slot is er een aanbod voor deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en teams. 

Dit aanbod bestaat uit maatwerk en is in samenwerking vormgegeven met FleCK, het 

experticecentrum voor cultuureducatie in Flevoland.  

 

Aanbod programma 

• Het Cultuurbedrijf biedt 38 eenmalige activiteiten aan op het gebied van erfgoed, workshops 

en voorstellingen. 

• Het Cultuurbedrijf biedt in totaal 32 workshops/modules aan die afgenomen kunnen worden. 

• Het Cultuurbedrijf biedt een doorlopende leerlijn aan met lespakketten voor het hele jaar en 

een projectperiode. 

 

Vergelijking met de programmering van de referentiegroep geeft een gemengd beeld op. Het 

volledige aanbod van het Cultuurbedrijf wordt in deze volle omvang in de referentiegroep niet 

aangetroffen. 

 

6.3 Kostendekkingsgraad en de onderliggende factoren 
 

De kostendekkingsgraad is de verhouding tussen de directe baten van de scholen en de directe 

kosten van inzet van vast personeel en inhuur van personeel. De mate van kostendekkendheid 

wordt beïnvloed door een aantal parameters: 

• Bijdragen scholen. 

• Formatie en verhouding vast personeel versus ingehuurd personeel. 

 

Bijdragen scholen 

Scholen in het primair onderwijs ontvangen in hun bekostigingsbudget een bedrag per leerling 

(€ 11,26 per leerling in 2016) om cultuuronderwijs te verstevigen in het reguliere lesprogramma. 

Zij kunnen zelf bepalen hoe zij dit budget besteden. In 2016 bedraagt de gemiddelde bijdrage per 

leerling € 6,88. Dit percentage van de referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte tussen 

€ 6,40 en € 8,90. Het gemiddelde van de referentiegroep bedraagt € 7,90.  

 

Formatie 

Als gevolg van de clustervorming van het Cultuurbedrijf is uitsluitend een integrale vergelijking 

van de totale formatie mogelijk. (zie paragraaf 3.1). Een vergelijking van de directe formatie op 

het niveau van de verschillende disciplines is wel mogelijk. In onderstaande tabel is de directe 

vaste formatie van de discipline Cultuureducatie weergegeven. 

 
Tabel 23. Directe formatie discipline Cultuureducatie. 

De directe formatie bedraagt in totaal 0,7 fte. De directe formatie van de referentiegroep bevindt 

zich in de bandbreedte tussen 0,9 en 1,3 fte. De gemiddelde formatie van de referentiegroep 

bedraagt 1,0 fte. 
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Verhouding vast personeel versus ingehuurd personeel 

In onderstaande tabel is de verhouding tussen kosten vast personeel en kosten van ingehuurd 

personeel weergegeven.  

 

Verhouding vaste en flexibele  

personeelskosten 

Realisatie 2016 Verhouding 

Salariskosten vast personeel € 93.529 65% 

Inhuurkosten flexibel personeel  € 49.308 35% 

Totaal € 142.837 100% 
Tabel 24. Verhouding directe personeelskosten vast en inhuur personeel. 

Het percentage inhuur personeel bedraagt 35%. Dit percentage in de referentiegroep bevindt 

zich in de bandbreedte tussen 15% en 44%. Het gemiddelde van de referentiegroep bedraagt 

26%.  

 

Kostendekkingsgraad 

In onderstaande tabel staat de kostendekkingsgraad van de discipline Cultuureducatie 

aangegeven  

 

Kostendekkingsgraad 

Cultuureducatie  

Realisatie 2016 

Baten Onderwijsinstellingen € 64.935 

Directe kosten vast personeel 

Directe kosten inhuur personeel 

Totaal kosten 

€ 93.529 

€ 49.308 

€ 142.837 

Kostendekkingsgraad 45% 
Tabel 25. Kostendekkingsgraad discipline Cultuureducatie. 

De kostendekkingsgraad van Cultuureducatie bedraagt 45%. De kostendekkingsgraad van 

Cultuureducatie is relatief laag. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de relatief lage bijdrage 

van de scholen. Dit percentage van de referentiegroep bevindt zich in de bandbreedte tussen 

55% en 76%. Het gemiddelde van de referentiegroep bedraagt 67%.  

 

6.4 Baten en lasten  
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de functie Cultuureducatie weergegeven.  

 

Onderwijs (Cultuureducatie) (bedragen in €)  (Sub)totaal 

Baten  

Opbrengsten onderwijs 

Overige baten 

 

64.935 

1.099 

66.034 

Lasten   

Salariskosten 

Inhuur personeel 

Overige personeelskosten 

Materiële kosten 

 

-93.529 

-49.308 

-4.390 

-32.021 

-179.248 

Totaal directe exploitatie    -113.214 

Verdeeldiensten Toerekening centrale ondersteuning   -123.116 

Totaal    -236.330 

Tabel 26. Overzicht baten en lasten Cultuureducatie. 
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De feitelijk benodigde subsidie24 in 2016 bedraagt afgerond € 236.000.  

 

Conclusies:  

Gebaseerd op de voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

1. Het bereik van de scholen met het Cultuureducatie aanbod is 100%. Dit bereik is landelijk 

gezien hoog. Een raming van het landelijke bereik komt neer op 65% voor het Primair 

onderwijs en 25% van het Voorgezet onderwijs. 

 

2. Geconcludeerd kan worden dat het Cultuurbedrijf een volwaardig programmering biedt waar 

echt keuzes mogelijk zijn. Dit brede aanbod is in deze omvang in de referentiegroep niet 

aangetroffen en is waarschijnlijk een belangrijke verklaring voor de hoge participatie van 

scholen.  

 

3. In 2016 bedraagt de gemiddelde bijdrage per leerling € 6,88. Het gemiddelde van de 

referentiegroep bedraagt € 7,90. De bijdrage van de scholen binnen de gemeente is daarmee 

onder het gemiddelde.  

 

4. De directe formatie (coördinatie) bedraagt in totaal 0,7 fte. De gemiddelde formatie van de 

referentiegroep bedraagt 1,0 fte. De omvang van de formatie Cultuureducatie van het 

Cultuurbedrijf is relatief laag. 

 

5. Het percentage inhuur personeel bedraagt 35%. Het gemiddelde van de referentiegroep 

bedraagt 26%. Het percentage "ZZP" medewerkers is relatief hoog ten opzichte van de 

referentiegroep.  

 

6. De feitelijk benodigde subsidie voor Cultuureducatie bedraagt in 2016 € 236.330. In paragraaf 

3.3 is reeds vastgesteld dat deze subsidie zich boven het gemiddelde van de referentiegroep 

bevindt. Dit beeld wordt mede samenvattend door een aantal factoren bepaald: 

• Relatief lage bijdrage van de scholen (negatief effect). 

• Relatief lage indirecte formatie door clustervorming (positief effect). 

• Relatief lage directe formatie t.b.v. de coördinatie (positief effect).  

• Relatief lage kostendekkingsgraad (negatief effect) veroorzaakt door: 

(1) Relatief lage bijdrage van de scholen (negatief effect) 

(2) Relatief hoger aandeel ZZP docenten (positief effect) 
 

 

 

                                                                 
24 Dit is inclusief de subsidie voor de combinatiefunctionaris (€ 39.000) 
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7 Museum 

 

Schokland is in 1995 aangemerkt door UNESCO als werelderfgoed. Museum Schokland heeft de 

functie om het erfgoed uit te dragen. Het museum omvat het museum (met museumwinkel), de 

museumkerk, een (verpacht) restaurant en een buitenterrein van ongeveer een hectare. 

Museum Schokland richt zich op de geschiedenis van het voormalige eiland Schokland en de 

omliggende polder. Het museum is gelegen op de toenmalige woonterp van Middelbuurt. Naast 

het regulier Museumbezoek (circa 32.500 bezoekers) faciliteert/organiseert het Museum tevens 

(feestelijke) bijeenkomsten (circa 30), concerten (circa 11) en verschillende exposities en 

amateurkunstvoorstellingen (circa 7). In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op: 

• aantal bezoekers, verzorgingsgebied, openstelling en tariefstelling; 

• huisvesting; 

• baten en lasten en kostendekkingsgraad. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal samenvattende conclusies. 

 
Referentiegroep 
In Nederland zijn door Unesco 9 werelderfgoederen aangemerkt. Schokland is het enige in 
Nederland aangemerkte archeologisch werelderfgoed. En dat reeds sinds 1995. De overige 
werelderfgoederen hebben betrekking op cultuurlandschap of gebouwd erfgoed. Vanuit dit 
opzicht is Schokland / Museum Schokland uniek.  
In de referentiegroep van 41 gemeenten zijn naast Museum Schokland nog 10 erfgoedmusea 
aanwezig. Ondanks dat deze Musea de status "Geschiedenis" hebben conform de landelijke 
Erfgoedmonitor, is de diversiteit erg groot. De gemeenschappelijke deler is "het verhaal over de 
(vanzelfsprekend) lokale geschiedenis". In veel gevallen betreft het musea die gaan over de lokale 
kunst (weliswaar kunst vanuit het verleden). In deze referentiegroep is geen enkel museum 
getraceerd dat zich (volledig) richt op archeologie. Ook in die zin is Museum Schokland uniek. 
 
Het is vanuit onderzoekstechnisch oogpunt een reële vraag of Museum Schokland te 
benchmarken is met andere musea in Nederland. KplusV is van mening dat dit niet het geval is 
om de volgende redenen. 

• Het werelderfgoed richt zich op de archeologie van de omgeving, als enige in Nederland. Deze 

status duidt vanzelfsprekend een breder dan uitsluitend een lokaal belang, een andere 

profilering en financiering. 

• Andere werelderfgoederen richten zich op cultuurlandschap en gebouwen en niet op 

archeologie.  
• In geen van de 41 gemeenten in de referentiegroep is er sprake van werelderfgoed en ook 

niet op een oriëntatie op archeologie in de lokale omgeving.  
• Op inhoudelijke aspecten, zoals (strijd tegen) het water, inpoldering, archeologische 

vondsten, (pre-) historische geschiedenis zijn soms vergelijkingen te maken met landelijke 
werelderfgoederen en musea, maar bieden onvoldoende basis (volume) om deze prestaties 
te vergelijken met de prestaties van Museum Schokland.  

 
Met de nadrukkelijke nuancering van voorgaande alinea is op een beperkt aantal (meer 
bedrijfsmatige) aspecten een zekere vergelijking mogelijk met het landelijk gemiddelde van 
musea met de status "Geschiedenis" conform de landelijke Erfgoedmonitor. De vergelijking 
betreft een feitelijke duiding van verschillen zonder dat daaraan op prestatiegerichte harde 
conclusies kunnen worden getrokken. Deze bedrijfsmatige vergelijking op aspecten wordt 
onderstaand toegelicht.  
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7.1 Aantal bezoekers, verzorgingsgebied, openstelling en tariefstelling 
 

Aantal bezoekers 

In 2016 zijn 32.396 bezoekers geregistreerd. In 2017 waren dit 33.280 bezoekers, hetgeen een 

stijging betekent van bijna 3%. In Nederland bestaan volgens de erfgoedmonitor 688 musea. 407 

musea hebben de status Geschiedenis. Het gemiddeld aantal bezoekers van deze categorie 

bedraagt 29.400 bezoekers per jaar (2016). Het aantal bezoekers van Museum Schokland ligt 

daarbij circa 10% boven het landelijke gemiddelde.  

 

Verzorgingsgebied 

De onderstaande hittekaart geeft weer dat het museum bezoekers trekt vanuit nagenoeg het 

hele land. De grootste bezoekersaantallen trekt het museum uit de eigen provincie en uit de 

regio's Gelderland, Overijssel en Noord- en Zuid-Holland. Circa 15% van het aantal bezoekers 

komt uit het buitenland (voornamelijk België en Duitsland).  

 

 
Figuur 1: Hittekaart bezoekers Museum Schokland 2016  

Veel erfgoedmusea hebben een voornamelijk lokale en regionale aantrekkingskracht. Toch 

neemt in toenemende mate het aantal buitenlandse bezoekers toe. Het aandeel buitenlandse 

bezoekers van de referentiegroep van 407 musea met de status Geschiedenis bedraagt 

gemiddeld in Nederland circa 25%. Specifiek voor de Provincie Flevoland bedraagt dit percentage 

5%. Het merendeel van de buitenlandse bezoekers bezoekt de musea in de Randstad.  

 

Openstelling25  

Museum Schokland is het hele jaar geopend op dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur 
(uitgezonderd 1 januari en 25 december). Tevens is het museum geopend op alle maandagen in 
de schoolvakanties. Feitelijk betekent dit dat het museum gemiddeld ruim 6 dagen per week 
geopend is. 
 
Een aselecte steekproef (15) uit de referentiegroep van 407 musea geeft het beeld dat de 
openingstijden zich bevinden in de bandbreedte van 2 tot 6 dagen per week. De gemiddelde 
openingstijd bedraagt circa 3,5 dagen per week. 

                                                                 
25 Openstellingstijden zijn gebaseerd op de tijden van 2018. 
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Tariefstelling 
 
De tariefstelling van Museum Schokland is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tariefstelling26 Museum Schokland 

Toegangsprijzen   

Vanaf 12 jaar € 7,50 

Kind 6 t/m 11 jaar € 5,00 

Kind 0 t/m 5 jaar gratis 

Museumkaart gratis 

Cultureel Jongeren Pas € 5,00 

Groepen vanaf 20 personen (per persoon) € 5,00 

Tabel 27. Overzicht tariefstelling Museum Schokland, peildatum 2018 (bron: website museum Schokland).  

 
De vergelijking van de tariefstelling richt zich op de tarieven voor kinderen en volwassenen.  
Een aselecte steekproef (15) uit de referentiegroep van 407 musea geeft het beeld dat de 
tarieven voor volwassen zich bevinden in de bandbreedte van € 3,00 tot € 10,00 per bezoek. Het 
gemiddelde tarief bedraagt € 6,45 per bezoek. 
Een aselecte steekproef (15) uit de referentiegroep van 407 musea geeft het beeld dat de 
tarieven voor kinderen zich bevinden in de bandbreedte van gratis tot € 5,00 per bezoek. Het 
gemiddelde tarief bedraagt € 3,15 per bezoek. 
 

7.2 Huisvesting 
 

Het Museum Schokland is gehuisvest aan de Middelbuurt 3. Bij de verzelfstandiging en de 

samenvoeging tot een Cultuurbedrijf is een huurovereenkomst opgesteld met bijbehorende 

Service Level Agreement. In afwachting van de ontwikkelingen/ besluitvorming met betrekking 

tot het ontwikkelen van een Werelderfgoedcentrum in samenwerking met Flevo-landschap 

worden tussentijds de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om te kunnen 

blijven voldoen aan de minimale eisen van deze tijd. Met betrekking tot de beoordeling van de 

huurprijs wordt verwezen naar paragraaf 3.2.  
 

7.3 Baten en lasten 
In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten gerelateerd aan de Museumfunctie.  

 

Museum en kunstuitleen (bedragen in €)  (Sub)totaal 

Baten  

Entreegelden en andere inkomsten 

 

225.691 

225.691 

Lasten   

Programmamanagement & coördinatie 

Personeelskosten 

Materiële kosten 

Afschrijvingen 

 

-71.663 

-164.787 

-118.511 

-4.688 

 

-359.649 

Totaal directe exploitatie    -133.958 

Verdeeldiensten Toerekening centrale ondersteuning   -251.644 

Totaal    -385.601 

Tabel 28. Overzicht baten en lasten Museum Schokland. 

 

                                                                 
26 De tarieven zijn met ingangsdatum van 1 januari 2018 verhoogd. 
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De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 386.000. 

Kostendekkingsgraad museum 

De kostendekkingsgraad van de recettes afgezet tegen de personeelskosten is circa 68%.  

 

Kosten dekkingsgraad Museum gelden 
 

Totaal 

Baten  

Entreegelden en andere inkomsten 

 

225.691  

 225.691 

Lasten  

Directe kosten  

Toerekening centrale ondersteuning 

 

 

-359.649 

-251.644 

- 611.292 

Dekkingsgraad    37% 

Tabel 29. Kostendekkingsgraad Museum Schokland.  

De kostendekkingsgraad van het Museum bedraagt 37%. Dit percentage van de referentiegroep 

van 407 musea met de status Geschiedenis bedraagt gemiddeld in Nederland circa 34%. 

 

Conclusies:  

Gebaseerd op de voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

1. Museum Schokland laat zich met de eigen signatuur niet zonder nuance vergelijken met 

andere erfgoedmusea op bedrijfsmatige prestaties. Daarvoor zijn de musea met de status 

Geschiedenis inhoudelijk en in omvang te verschillend. Met de nodige nuance zijn 

onderstaande voorzichtige conclusies te trekken in vergelijking tot gemiddelde prestaties in 

Nederland. 

 

2. Het bereik van het museum van 32.500 bezoekers per jaar is circa 10% hoger dan het 

landelijke gemiddelde van erfgoedmusea met de status "Geschiedenis".  

 
3. Het aandeel buitenlandse bezoekers van het museum bedraagt circa 15%. Dit percentage van 

de referentiegroep bedraagt gemiddeld 25% voor Nederland en 5% voor de Provincie 
Flevoland. Met deze verhoudingen is het potentieel voor het trekken van buitenlandse 
bezoekers zichtbaar. 
 

4. Het museum is gemiddeld ruim 6 dagen per week geopend is. De openingstijden van musea 
van een aselecte steekproef uit de referentiegroep van 407 musea, geeft het beeld dat de 
openingstijden gemiddeld circa 3,5 dagen per week bedragen. 
 

5. Een toegangsbewijs voor een volwassenen bedraagt € 7,50 (prijspeil 2018). De gemiddelde 
tariefstelling van musea van een aselecte steekproef uit de referentiegroep van 407 musea 
bedraagt € 6,45 per bezoek. 
Een toegangsbewijs voor kinderen bedraagt € 5,00 (prijspeil 2018). De gemiddelde 
tariefstelling van musea van een aselecte steekproef uit de referentiegroep van 407 musea 
bedraagt € 3,15 per bezoek. 

 

6. De feitelijk benodigde subsidie voor Museum Schokland bedraagt in 2016 € 386.000. Dit 

subsidieniveau laat zich niet met andere musea vergelijken. De kostendekkingsgraad van de 

eigen inkomsten bedraagt 37%, dit is 3 % hoger dan het landelijk gemiddelde van 

erfgoedcentra met de status "Geschiedenis". 
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8 Kunstuitleen 

 

De Kunstuitleen (Emmeloord) biedt met name voor de inwoners van de Noordoostpolder een 

voorziening voor het lenen van kunst. De Kunstuitleen is ondergebracht in het Centrum van de 

Kunsten. De Kunstuitleen adviseert naast particulieren ook bedrijven in het aantrekkelijk maken 

van bedrijfsruimtes en er worden exposities gegeven. Particulieren kunnen gebruikmaken van 

een spaarregeling waarmee met een opgebouwd spaartegoed kunst kan worden aangekocht. In 

dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op: 

• vergelijking van enkele bedrijfsmatige aspecten; 

• baten en lasten en kostendekkingsgraad. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal samenvattende conclusies. 
 

De collectie is eigendom van het Cultuurbedrijf en bestaat uit aangekochte werken van 

voornamelijk regionale kunstenaars. Het betreft een gevarieerde collectie Beeldende Kunst 

(schilderijen, keramieken, beelden en objecten). De collectie bestaat uit een totaal van ruim 600 

kunstwerken. De collectie is online te raadplegen via de website waar reserveringen worden 

gemaakt. Aankopen en verkopen vinden op beperkte schaal plaats. De Kunstuitleen heeft de 

onderstaande leden (2016): 

• Particuliere abonnementen: 310. 

• Bedrijfsabonnementen: 13. 

• Verkopen: 6. 

 
Referentiegroep 
In Nederland zijn 117 'Kunstuitlenen' actief. Hiervan zijn 91 commerciële (geprivatiseerde) 
organisaties. Nederland heeft nog maar 26 Kunstuitlenen in een stichtingsvorm waarvan een 
groot deel (18) nog (in een bepaalde mate) wordt gesubsidieerd.  
Gesubsidieerde kunstuitlenen zijn in de referentiegroep van 41 gemeenten op de gemeente 
Noordoospolder na, niet getraceerd. De gesubsidieerde Kunstuitleen vinden we nog bij de 
middelgrote en grote steden in Nederland. Dit is een logisch gevolg van het ontstaan van veel 
Kunstuitlenen uit de aangekochte werken van kunstenaars vanuit de BKR-regeling. Deze 
gesubsidieerde instellingen beheren de gemeentelijk collectie van vaak duizenden kunstwerken. 
Ook zien we organisaties waar naast het beheer van de gemeentelijke collectie ook de kunst in 
de openbare ruimte wordt beheerd.  
Het is vanuit onderzoekstechnisch oogpunt een reële vraag of Kunstuitleen te benchmarken is 
met andere gesubsidieerde Kunstuitlenen in Nederland. KplusV is van mening dat dit niet het 
geval is om de volgende redenen. 
• In geen van de 41 gemeenten in de referentiegroep is er een gesubsidieerde Kunstuitleen 

aangetroffen.  
• Gesubsidieerde 'Kunstuitlenen' zijn nog in aanwezig in 17 middelgrote en grote gemeenten, 

de schaalgrootte van het verzorgingsgebied van Kunstuitleen Emmeloord is relatief klein. 
• Kunstuitleen Emmeloord maakt, vanwege de beperkte schaalgrootte onderdeel uit van 

Cultuurbedrijf, de andere gesubsidieerde Kunstuitlenen zijn zelfstandige entiteiten. 
• De omvang van de collectie van Kunstuitleen Emmeloord staat niet in verhouding tot de 

andere gesubsidieerde Kunstuitlenen. 
 
Met de nadrukkelijke nuancering van voorgaande alinea is op een beperkt aantal (meer 
bedrijfsmatige) aspecten een zekere vergelijking mogelijk. Om dit te duiden is een vergelijking 
gemaakt met de 'Kunstuitlenen' van Rotterdam en Groningen. 
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8.1 Vergelijking met andere 'Kunstuitlenen' 
 

In de onderstaande tabel zijn enkele bedrijfsmatige aspecten naast elkaar gezet. 

 

Aspect Rotterdam Groningen Kunstuitleen Emmeloord 

Openingstijden  do: 12.00-18.00 u 

vr: 12.00-21.00 u 

za: 11.00-18.00 u 

wo: 13.00-17.00 

do: 13.00-17.00 

vr: 13.00-17.00 

za: 13.00-17.00 

do: 13.30-17.30 

vr: 13.30-17.30 & 18.30-

20.00  

za: 10.00-12.00 

Abonnements-

kosten 

Jaarabonnement kost € 6. 

Zakelijke abonnementen in 

overleg 

Jaarabonnement kost € 15. 

Zakelijke abonnement kost € 50 

per jaar.  

Geen abonnementskosten.  

Zakelijk abonnement 'Full 

service' kost € 100 per 

jaar. 

Stuksprijs Uiteenlopend van €2 per 

maand tot € 234 per maand 

Het leenbedrag hangt af van de 

waarde van het kunstwerk en 

loopt uiteen van € 7,75 tot € 

32,75 euro per maand. 

Alle kunstwerken kennen 

eenzelfde tarief van € 6 

per maand. 

Aantal stuks in 

de collectie 

2.834 3.826 611 

Spaarfunctie Geen spaarfunctie Als lid kan per geleend werk een 

bedrag worden gespaard dat 

later ingezet kan worden bij de 

aanschaf van een werk.  

Circa 60% van het leenbedrag 

wordt toegevoegd aan het 

spaartegoed.  

Als lid kan een 

spaarabonnement worden 

afgesloten. In ruil voor € 

10,- spaarinleg, krijgt het 

lid € 1 korting op het 

leenbedrag. 

Tabel 30. Overzicht vergelijking kunstuitlenen op enkele bedrijfsmatige aspecten 

 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel zijn de openingstijden van de vergeleken 'Kunstuitlenen' min of 

meer vergelijkbaar. Kunstuitleen Emmeloord heeft met name op zaterdag beperktere 

openingstijden.  

 

Kunstuitleen Emmeloord hanteert geen vast abonnementsgeld. In Rotterdam is dit wel het geval, 

in Groningen wordt dit per 2019 ingevoerd. Naast het vaste abonnementstarief wordt een 

leenbedrag berekend per geleend kunstwerk.  

 

Alle instellingen werken met een maand-leenbedrag per geleend kunstwerk. Groningen hanteert 

een tiental waarde staffels. Rotterdam heeft per kunstwerk een specifiek leenbedrag vastgesteld. 

De meeste leenbedragen van de kunstwerken bevinden zich in de bandbreedte tussen de € 10 en 

€ 30 per maand. Kunstuitleen Emmeloord hanteert een vast leenbedrag van € 6 per maand voor 

elk kunstwerk. Dit leenbedrag is gemiddeld lager dan de twee vergeleken kunstuitlenen en kent 

ook geen differentiatie.  

 

De collectie van Groningen en Rotterdam verschillen in omvang significant van de collectie van 

Kunstuitleen Emmeloord. Opgemerkt wordt dat de collectie van Rotterdam en Groningen niet in 

eigendom is van de kunstuitlenen, maar in consignatie worden uitgeleend. 

 

De spaarmogelijkheden in de vergelijkingsgroep zijn zeer divers. In Groningen wordt 

daadwerkelijk een deel van het leenbedrag omgezet naar een spaartegoed. In Emmeloord wordt 

feitelijk een korting verleend op het leenbedrag (€ 1,-) indien men maandelijks een spaarbedrag 

(€10,-) inlegt. In Rotterdam wordt geen spaarfunctie aangeboden. 
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8.2 Baten en lasten 
In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten gerelateerd aan de kunstuitleenfunctie.  

 

Museum en kunstuitleen (bedragen in €)  (Sub)totaal 

Baten  

Entreegelden en andere inkomsten 

 

20.246 

20.246 

Lasten   

Programmamanagement & coördinatie 

Materiële kosten 

 

-19.045 

-8.085 

-27.130 

Totaal directe exploitatie    -6.884 

Verdeeldiensten Toerekening centrale ondersteuning   -14.013 

Totaal    -20.897 

Tabel 31. Overzicht baten en lasten Kunstuitleen.  

 

De feitelijk benodigde subsidie in 2016 bedraagt afgerond € 21.000. 

 

Conclusies 

1. Kunstuitleen Emmeloord is niet kostendekkend. Exclusief de verdeeldiensten bedraagt de 

kostendekkingsgraad circa 75% (tekort van circa € 7.000). Inclusief de verdeeldiensten 

bedraagt de kostendekkingsgraad circa 50%. Dit percentage wijkt overigens niet af van de 

gemiddelde kostendekkingsgraad in de sector.  

 

2. Kunstuitleen Emmeloord hanteert geen vast abonnementsgeld. Het gehanteerde 

spaarsysteem is feitelijk een beperkte korting op het leenbedrag. Deze uitgangspunten 

verschillen met de twee vergeleken kunstuitlenen (Groningen en Rotterdam). 

 

3. De leenbedragen die worden berekend voor de kunstwerken liggen gemiddeld lager dan de 

vergeleken 'Kunstuitlenen' (Groningen en Rotterdam). Tevens hanteren deze beide 

'Kunstuitlenen' prijsdifferentiatie gebaseerd op de waarde van het kunstwerk.  
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9 Samenvattende conclusies 

 
Doel van de benchmark is de prestaties van het Cultuurbedrijf af te zetten tegen een aantal 
andere vergelijkbare cultuurclusters in het land. Om recht te doen aan de context waarin 
prestaties van het Cultuurbedrijf met andere instellingen kunnen worden vergeleken zijn in 
eerste instantie gemeenten met een inwoneraantal tussen de 40.000 en 50.000 inwoners als 
primaire referentiegroep aangewezen (41 gemeenten voldoen aan dit primair criterium). 
Specifiek is gekeken naar: 

• De aanwezigheid van de vijf culturele disciplines van het Cultuurbedrijf. 

• Clustervorming (fysiek / organisatorisch). 

• Subsidieomvang van het geheel en de individuele disciplines. 

• De prestaties van de individuele disciplines. 

 

Geconcludeerd is dat in de referentiegroep geen vergelijkbar cultuurcluster bestaat. Als er al 

sprake is van een cluster dan is de samenstelling van de culturele disciplines onvergelijkbaar 

en/of is er geen sprake van een organisatorisch cluster, maar is er vooral sprake van fysieke 

cultuurvorming (gezamenlijke huisvesting). Om toch een vergelijking van de prestaties van het 

Cultuurbedrijf mogelijk te maken zijn de prestaties van de individuele disciplines als 

vergelijkingsbasis gehanteerd. Onderstaand volgen de belangrijkste conclusies op hoofdlijnen. 

 

Cultuurbedrijf als geheel 

1. Het Cultuurbedrijf ontvangt ruim 2 miljoen subsidie per jaar. Dit is beduidend meer dan de 

gemiddelde subsidie in de referentiegroep van circa € 720.000. Het verschil wordt verklaard 

doordat de gemeente Noordoostpolder een veel hoger cultureel voorzieningenniveau biedt 

dan gemiddeld in de referentiegemeenten. In veel gemeenten zijn de door het Cultuurbedrijf 

geboden disciplines nimmer aanwezig geweest (bijv. Theater of Museum) of in de 

achterliggende jaren (ten dele) wegbezuinigd (bijv. Amateurkunst of Cultuureducatie). 

 

Het is een beleidsopvatting van gemeenten of zij vinden dat culturele voorzieningen bijdragen 

aan de bevordering van een sociaal-cultureel klimaat, vestigingsklimaat, toeristische en 

economische ontwikkeling. De omvang van de gemeentelijke subsidie geeft in ieder geval aan 

dat de gemeente Noordoostpolder deze beleidsopvatting lijkt te ondersteunen.  

 

2. Het Cultuurbedrijf heeft zich heeft georganiseerd volgens de organisatieprincipes van 

clustervorming, gericht op decentrale uitvoering en een efficiënte centrale ondersteuning. Dit 

heeft geresulteerd in een lagere formatieomvang (6,0 fte) dan (de optelsom van de formatie 

van vergelijkbare disciplines in) de referentiegroep. Alle Cultuurbedrijf-disciplines profiteren 

van de organisatorische clustervorming. De organisatorische clustervorming heeft in ieder 

geval geleid tot bedrijfsmatige efficiency. Deze efficiency biedt het Cultuurbedrijf ruimte voor 

het ontwikkelen van inhoudelijke synergie door de aanstelling van een projectleider 

crossovers die de samenhang tussen de verschillende disciplines dient te bevorderen. 

 

3. Vaststaat dat de door de gemeente in rekening gebrachte huurbedragen bijzonder laag zijn 

omdat deze geen relatie hebben met de vervangingswaarde van het vastgoed. Een 

vergelijking van de huurbedragen in de referentiegroep is niet mogelijk vanwege ongelijke 

grondslagen binnen gemeenten in de berekening van huurbedragen voor maatschappelijk 

vastgoed. Fysieke clustervorming (nieuwbouw) van het Cultuurbedrijf zal zeker leiden tot 

hogere huurlasten. 
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Prestaties Theater 

10 van de 41 gemeenten in de referentiegroep heeft een theater met een omvang van minimaal 

500 stoelen. De omvang van de subsidie voor de discipline Theater (€ 586.000) is in vergelijking 

met het gemiddelde in de referentiegroep (€ 710.000) lager dan het gemiddelde. Dit wordt 

samenvattend in belangrijke mate bepaald door: 

− Relatief lage huurlasten (positief effect). 

− Relatief lage indirecte formatie door clustervorming (positief effect). 

− Relatief lage directe formatie door clustervorming (positief effect). 

− Relatief lage bezettingsgraad en kostendekkingsgraad voorstellingen (negatief effect). 

− Relatief hoge dekkingsgraad horeca en verhuuropbrengsten (positief effect). 

 

Vastgesteld is dat de programmering voldoet aan hetgeen de gemeente heeft vastgelegd in de 

subsidieovereenkomst. In het verzorgingsgebied van 100.000 inwoners rondom Emmeloord 

bevinden zich vier professionele theaters waardoor er over en weer sprake is van een bepaalde 

mate van concurrentie. De bezettingsgraad en daarmee de kostendekkingsgraad van de 

voorstellingen is relatief laag. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van concurrerende 

theaters en het ontbreken van een geoormerkt programmabudget waardoor sturing op kosten 

belangrijker is dan sturing op de bezettingsgraad.  

 

 

Prestaties Amateurkunst (Talentontwikkeling) 

26 van de 41 gemeenten ondersteunen Amateurkunst in gesubsidieerde vorm. De omvang van 

de subsidie voor de discipline Amateurkunst (€ 936.000) is in vergelijking met het gemiddelde in 

de referentiegroep hoger dan het gemiddelde (€ 670.000). Dit wordt samenvattend mede door 

een aantal factoren bepaald: 

− Relatief lage indirecte formatie door clustervorming (positief effect). 

− Relatief hoge directe formatie (negatief effect).  

− Relatie hoge kostendekkingsgraad volwassenen (positief effect) 

− Relatief lage kostendekkingsgraad jongeren (negatief effect)  

− Relatief lage tariefstelling van het aanbod (negatief effect). 

− Relatief lagere klokuurdeler (negatief effect). 

− Relatief lagere productiviteit (negatief effect). 

− Relatief hoger aandeel ZZP docenten (positief effect). 

 

Circa 90% van de doelgroep voor Amateurkunst komt uit de gemeente. De participatiegraad en 

het percentage jongeren is licht hoger dan het gemiddelde in de referentiegroep. De 

kostendekkingsgraad voor de doelgroep volwassenen is meer dan 100% . Gesteld kan worden dat 

ook op deze punten het Cultuurbedrijf voldoet aan het uitgangspunt van de 

subsidieovereenkomst en ook beter presteert dan de referentiegroep. Aandachtspunt is de 

kostendekkingsgraad voor de doelgroep jongeren. Op de aspecten tariefstelling, klokuurdelen en 

de productiviteit van de docenten is nog ruimte om te streven naar gemiddelde waarden van de 

referentiegroep.  

 

 

Prestaties Cultuureducatie 

3. 34 van de 41 gemeenten ondersteunen in gesubsidieerde vorm Cultuureducatie. De omvang 

van de subsidie voor de discipline Cultuureducatie is in vergelijking met de referentiegroep 

hoger dan het gemiddelde. Dit wordt samenvattend mede door een aantal factoren bepaald: 

− Relatief lage bijdrage van de scholen (negatief effect). 

− Relatief lage indirecte formatie door clustervorming (positief effect). 

− Relatief lage directe formatie t.b.v. de coördinatie (positief effect).  
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− Relatief lage kostendekkingsgraad (negatief effect) veroorzaakt door: 

(1) Relatief lage bijdrage van de scholen (negatief effect) 

(2) Relatief hoger aandeel ZZP docenten (positief effect) 
  

Er wordt relatief veel subsidie verstrekt aan Cultuureducatie, daar staat een bereik van 100% van 

de scholen tegenover, dit is veel hoger dan het landelijke bereik. Dit hoge bereik wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door een volwaardige programmering waardoor scholen echt keuzes 

kunnen maken. De kostendekkingsgraad is echter relatief laag. Opwaarts potentieel zitten in 

hogere bijdragen van de scholen. Afschalen van het aanbod gaat waarschijnlijk ook ten koste van 

een lager bereik van het aantal scholen. 

 

 

Prestaties Museum Schokland 

4. 12 van de 41 gemeenten ondersteunen in gesubsidieerde vorm een erfgoedmuseum. De 

feitelijk benodigde subsidie voor Museum Schokland bedraagt in 2016 € 386.000. Dit 

subsidieniveau laat zich niet met andere musea vergelijken omdat de context 

(werelderfgoed) het Museum in meer opzichten uniek maakt. Wel is een aantal 

bedrijfsmatige aspecten vergeleken. 

− Het aantal bezoekers is 10% hoger dan het landelijke gemiddelde. 

− Het aantal buitenlandse bezoeker is relatief laag.  

− De kostendekkingsgraad ligt iets boven het gemiddelde. 

− De openingstijden van het museum liggen boven het gemiddelde. 

− De tariefstelling van de toegangsbewijzen ligt boven het gemiddelde. 

 

 

Prestaties Kunstuitleen 

5. Naast Kunstuitleen Emmeloord is in geen van de 41 gemeenten een gesubsidieerde 

kunstuitleen aangetroffen. In Nederland bestaan nog 18 gemeentelijke gesubsidieerde 

kunstuitlenen. De feitelijk benodigde subsidie voor de Kunstuitleen Emmeloord bedraagt 

€ 21.000. Dit subsidieniveau laat zich niet met andere kunstuitlenen vergelijken omdat de 

andere 17 gemeentelijke gesubsidieerde kunstuitlenen een verzorgingsgebied van 

middelgrote en grote gemeenten dienen en op andere aspecten te veel verschillen. Wel is 

een aantal bedrijfsmatige aspecten van Kunstuitleen Emmeloord vergeleken. 

− De kostendekkingsgraad (50%) is vergelijkbaar met het gemiddelde in de sector. 

− De openingstijden zijn redelijk vergelijkbaar. 

− De tariefstelling van de leenbedragen ligt gemiddeld onder het gemiddelde in de sector. 

 
 

Samenvattend: 

De gemeente Noordoostpolder biedt haar burgers met het Cultuurbedrijf een bovengemiddeld 

voorzieningenniveau. Gesteld kan worden dat het Cultuurbedrijf voldoet aan de door de 

gemeente geschetste uitgangspunten in de subsidieovereenkomst. De subsidie die de gemeente 

voor het Cultuurbedrijf beschikbaar stelt rechtvaardigen de prestaties van het Cultuurbedrijf op 

veel aspecten. In de bedrijfsvoering zijn evenwel nog aandachtpunten zichtbaar gemaakt die 

mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering met zich meebrengen. 

De vorming van het Cultuurbedrijf als cluster heeft gunstige effecten op de organisatieomvang en 

de inhoudelijke samenhang van de functies. In die zin heeft de clustervorming effect gehad. Van 

een fysieke clustering mogen op dit aspect geen wonderen meer worden verwacht. De huidige 

huursom staat in geen verhouding tot normatieve huurlasten in geval van nieuwbouw. Daarmee 

staat vast dat een fysieke clustering niet tot een lagere subsidieomvang zal leiden, bij 

gelijkblijvende dienstverlening van het Cultuurbedrijf. 
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 Overzicht van relevante documenten 

 

Samenwerken is de kunst 

Het roer gaat om 

Bedrijfsplan 2016-2018 

Resultaten toets Bedrijfsplan Cultuurbedrijf 2016-2018 

We gaan het (mee)maken! 

Meerjaren Subsidie Uitvoeringsovereenkomst 2016--2018 

begroting 2016 

Jaarrekening 2015 

Jaarrekening 2016 

Jaarplan 2017 

Stand van zaken (financiële) inrichting Stichting Cultuurbedrijf 

Rekenkamercommissie Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

Onderzoek naar informatievoorziening en besluitvorming 

Bestuurlijke reactie rapport Cultuurbedrijf 

Vergelijk en Transitie 
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 Overzicht geïnterviewden 

 

De heer G.J. Bennema, financieel adviseur gemeente Noordoostpolder 

Mevrouw A. de Boer – Penders, P, PR & Communicatie Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

De heer H. van de Brug, vastgoedbeheer gemeente Noordoostpolder 

Mevrouw K. Dibbits, medewerker Museum Schokland 

Mevrouw A. van Dongen, coördinatie Amateurkunst en Cultuureducatie  

Mevrouw M. Firat, coördinatie Amateurkunst en Cultuureducatie 

De heer J. Gras, programmeur theater 't Voorhuys 

De heer P. de Haan, directeur Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

De heer H. Kloosterman, conservator Museum Schokland 

De heer H. Kuiper, controller Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

Mevrouw S. Kroker, coördinatie Kunstuitleen Emmeloord 

Mevrouw E. Muller, hoofd afdeling beleid gemeente Noordoostpolder 

De heer I. Valk, gemeente secretaris gemeente Noordoostpolder 

De Heer R. Hafkamp, beleidsmedewerker gemeente Noordoostpolder 
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 Formatieoverzicht ingedeeld naar functie 

Formatie Cultuurbedrijf NOP Referentiegroep

# fte # medew. # fte # medew.

Algemeen

  directie 1,00          1,00          

  ondersteuning 1,00          1,00          

  bedrijfsleiding/control 0,80          1,00          

  programmering 1) 1,00          1,00          

  PR& Communicatie 2,22          3,00          

  administratie 3,15          5,00          

  facilitair 2,80          3,00          

11,97        15,00        -            -            

Amateurkunst / Cultuureducatie

  directie -            0,80          1,00          

  ondersteuning -            0,50          1,00          

  bedrijfsleiding/control 0 0,70          1,00          

  coordinatie AK 0,50          0,50          0,50          1,00          

  coordinatie CE 0,50          0,50          0,50          1,00          

  programmering AK 0,80          1,00          0,50          1,00          

  programmering CE 0,22          1,00          0,50          1,00          

  PR& Communicatie -            0,40          1,00          

  administratie/receptie -            1,50          3,00          

  facilitair -            1,40          2,00          

  onderwijs (docenten) 5,80          16,00        5,80          16,00        

7,82          19,00        13,10        29,00        

Theater

  directie -            0,80          1,00          

  ondersteuning -            0,60          1,00          

  bedrijfsleiding/control -            0,80          1,00          

  programmering 2) 0,40          1,00          0,80          1,00          

  PR& Communicatie -            1,20          2,00          

  administratie/receptie -            2,10          4,00          

  theatertechniek 2,25          3,00          2,50          3,00          

  facilitair -            1,50          2,00          

2,65          4,00          10,30        15,00        

Museum

  directie -            0,50          1,00          

  ondersteuning -            0,40          1,00          

  bedrijfsleiding/control -            0,40          1,00          

  programmering 0,80          1,00          0,80          1,00          

  PR& Communicatie -            0,60          1,00          

  administratie/receptie 2,11          4,00          2,10          4,00          

  facilitair -            1,20          2,00          

2,91          5,00          6,00          11,00        

Kunstuitleen

  directie -            -            

  ondersteuning -            -            

  bedrijfsleiding/control -            0,70          1,00          

  programmering/coordin. 0,50          1,00          0,50          1,00          

  PR& Communicatie -            0,20          1,00          

  administratie/receptie -            0,50          1,00          

  facilitair -            0,50          1,00          

0,50          1,00          2,40          5,00          

Grandtotaal 25,85        44,00        31,80        60,00        

1) Projectleider Crossovers 2) inhuur formatie 

 



 
 

 

 53 

 

 

 Gedetailleerd overzicht cursusaanbod 

 

Muziek 
Doelgroep Vorm 

Lesaanbod  

Toetsen 4-99 jaar Jaarcursus (36 lessen) 

Snaren 4-99 jaar Jaarcursus (36 lessen) 

Zingen 4-99 jaar Korte cursus (6 lessen) 

  Koorleden   

Blazen 4-99 jaar Jaarcursus (36 lessen) 

Slagwerk 4-99 jaar Jaarcursus (36 lessen) 

  >13 jaar 12 lessen 

  >13 jaar 12 lessen 

  6-8 jaar 12 lessen 

  9-12 jaar 12 lessen 

Muziektheorie 4-99 jaar 7 lessen 

Rap 1-12 jaar 12 lessen 

Muziek speciaal 
4-12 jaar (kinderen met 

verstandelijke beperking) 
12 lessen in groepsverband 

Muziek speciaal 
12-20 jaar (kinderen met 

verstandelijke beperking) 
12 lessen in groepsverband 

Studiotechniek >13 jaar 6 lessen 

Knipkaart >21 jaar 30 lessen 

Liedbegeleiding gitaar 4-99 jaar 12 lessen 

Diverse ensembles en koren Van jong tot oud   

Workshops op locatie 

Leerkrachten 

basisonderwijs 
6 lessen 

Leerlingen 

basisonderwijs 

Peutermuziek 2-3 jaar 12 lessen 

Kleutermuziek 4-6 jaar 12 lessen 

Muziekatelier na school 7-9 jaar 24 lessen 

(Go to) Next Level 

Leerlingen die 

muziekatelier hebben 

gevolgd 

4 lessen 

De Jonge Muzikant (viool) 5-6 jaar 
12 lessen in groepsverband, 

max. grootte 4  

Pop for kids 9-12 jaar 12 lessen 
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Beeldend 
Doelgroep Vorm 

Lesaanbod 

Kunstgeschiedenis 

Volwassenen 

8 lessen 

Diverse lezingen 1-3 keer 

Architectuurexcursies 2 keer 

Ateliers     

Kunstatelier ruimtelijk 8-12 jaar 26 lessen 

Kunstatelier tekenen/schilderen 8-12 jaar 30 lessen 

Tekenen met 3d-pen     

Jongeren     

Jongerenlab ruimtelijk >12 jaar 12 lessen 

Graffiti 12-15 jaar 6 lessen 

YouTube filmpjes maken Vanaf brugklas 4 lessen 

Tekenatelier Vanaf brugklas 12 lessen 

Take a picture/Fotografiewerkplaats Vanaf brugklas 10 lessen 

Fotografie en video volwassenen Volwassenen Variërend  

Keramiek 

Volwassenen 

12 lessen 

Ecoprint   

Basiscursus tekenen/schilderen   

Vervolgcursus tekenen/schilderen   

Open atelier tekenen/schilderen 24 lessen 

Creatief Studio 12 lessen 

  

Drama 
Doelgroep Vorm 

Lesaanbod 

Theateratelier 1 6-9 jaar 24 lessen 

Theateratelier 1 10-12 jaar 26 lessen 

Theaterwerkplaats 1 Vanaf brugklas 26 lessen 

Theaterwerkplaats 2 Vanaf brugklas 26 lessen 

Theaterproductiegroep >16 jaar 26 lessen 

Improvisatietheater >16 jaar 26 lessen 
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Dans 
Doelgroep Vorm 

Lesaanbod 

Peuterdans 2-3 jaar 12 lessen 

Kleuterdans Street Dance 4-5 jaar 12 lessen 

Ballet 1 4-6 jaar 36 lessen 

Ballet 2 7-9 jaar 36 lessen 

Ballet 3,4 10-12 jaar 36 lessen 

Ballet 5,6 23-15 jaar 36 lessen 

Ballet 7 < 16 jaar 36 lessen 

Ballet 8 < 18 jaar 36 lessen 

Streetjazz 6-7 jaar 12 lessen 

Streetjazz 8-9 jaar 12 lessen 

Indian Balance Volwassenen 36 lessen 

Floor-barre Volwassenen 12 lessen 
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Onze contactgegevens 

KplusV 
 

Vestiging Arnhem 

Postbus 60055 

6800 JB Arnhem 

Westervoortsedijk 73 

6827 AV Arnhem 

T +31 (0)26 355 13 55 

Vestiging Amsterdam 

Postbus 74744 

1070 BS Amsterdam 

Science Park 402 

1098 XH Amsterdam 

T +31 (0)20 669 90 66 

E info@kplusv.nl 

I www.kplusv.nl 

 

 

Thema's 
 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


