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Ter inleiding

‘…If your time to you is worth savin. Then you
better start swimmin. Or you’ll sink like a stone.
For the times they are a-changin.’
Bob Dylan
Voor u ligt ‘Het roer gaat om’, het Cultuurbedrijf in de Noordoostpolder 2014 – 2018.
De titel refereert aan de strategische revitalisatie, de herpositionering en
de organisatieverandering in structuur en cultuur van Culturele Zaken
(CuZa) en Theater ’t Voorhuys. Beide organisaties gaan elkaar versterken.
Niet alleen in het opvangen van de onvermijdelijke bezuinigingen op
de overheidsuitgaven, maar vooral ook omdat de culturele sector een
dynamische sector is waarin van tijd tot tijd herbezinning en gezamenlijke
strategievorming noodzakelijk is als gevolg van een veranderende wereld
om ons heen. Bijvoorbeeld als het gaat om de functie en de rol van kunst en
cultuur in de samenleving die de gemeente toedenkt, de veranderde vraag
van het publiek, van de scholen, de relatie met het particuliere initiatief of het
vergroten van het maatschappelijk draagvlak.

Proces
Het onderliggende meerjarenprogramma borduurt voort op de
nota’s Businesscase Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Cultuurbedrijf
Noordoostpolder, Vergelijk en Transitie (2010). Voor de totstandkoming van
het meerjarenprogramma van het Cultuurbedrijf is een kwartiermaker
aangetrokken en de stuurgroep ingesteld. De stuurgroep houdt toezicht
op het proces en is adviserend naar de opdrachtgevers. De stuurgroep
Cultuurbedrijf is als volgt samengesteld: Jos Becker en Anne Leijenaar
(namens het theater), Paul Vermeulen en Wouter Ruifrok/voorzitter (namens

5

het college), Iwan Valk (namens de gemeente) en Benjamin Koolstra als
onafhankelijk kwartiermaker.
Na vaststelling van de startnotitie Cultuurbedrijf in stuurgroep en college is
de werkgroep met de ontwikkeling van het meerjarenprogramma van start
gegaan. In deze werkgroep hebben zitting: Fyke van Amerongen en Ton
van Rheenen (resp. bestuurslid en directeur van het theater), Aline Nysingh
(hoofd Culturele Zaken), Radboud Hafkamp (beleidsmedewerker Kunst &
Cultuur) en de kwartiermaker, tevens voorzitter van de werkgroep.
De werkgroep heeft in kaart gebracht wat er gebeurt in de nieuwe
organisatie: de visie, de vertaling daarvan in doelstellingen, de strategische
uitwerking en de organisatie-opzet. Ook is er een voorstel hoe deze
uitwerking te financieren, zowel door de gemeente als door de externe
fondsen en de afnemers zelf.
Voor de aanmaak van het meerjarenprogramma en het verkrijgen van
draagvlak in de interne organisaties zijn klankbordgroepen ingesteld. Voor de
samenstelling van de meerjarenraming is gebruik gemaakt van de financiële
adviseurs van de gemeente. De kwartiermaker heeft het wordingsproces
geleid en vanaf maart 2013 de inhoud van het meerjarenprogramma
intensiever georganiseerd.

Leeswijzer
Hierna vindt u een persoonlijke samenvatting van het meerjarenprogramma
van de kwartiermaker. In het eerste hoofdstuk staat vermeld wat de gemeente
Noordoostpolder belangrijk vindt op het gebied van kunst en cultuur en wat
zij door het Cultuurbedrijf gerealiseerd wil zien. Daarna staat beschreven in
welke uitdagende en veranderende omgeving het Cultuurbedrijf zich gaat
ontwikkelen. En vervolgens wat het bedrijf wil betekenen, op welke manier
ze dat wil bereiken en wat daarvoor nodig is. In het laatste hoofdstuk staan de
Cultuurbedrijf-projecten beschreven die in het komend seizoen 2013-2014 als
opmaat worden gerealiseerd. Het meerjarenprogramma is geschreven vanuit
het perspectief van het Cultuurbedrijf met de gemeente Noordoostpolder als
belangrijkste opdrachtgever.
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Persoonlijke samenvatting kwartiermaker

Dit stuk?
Ik vind het te dik, te veel pagina’s, uren lezen.
Natuurlijk ga ik het de ijverige lezer niet onthouden,
maar u mag het ook met deze samenvatting doen.
Niet in het minst omdat het Cultuurbedrijf haar
meerjarenprogramma op één (royaal) A4 moet
kunnen vertellen. En toch zijn al die 87 pagina’s na
deze nodig: als houvast voor de nieuwe organisatie,
als zorgvuldige legitimatie voor het handelen, als
leidraad en als baken.
… want het roer gaat om!

Het Cultuurbedrijf staat voor bevlogen kunstenaars, docenten en
medewerkers die oog hebben voor de werkelijkheid van vandaag waarin
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de overheid nog steeds hun belangrijkste partner is, maar die tegelijkertijd
inzien dat er meer moet gebeuren dan uitvoeren wat de subsidiegever
voorschrijft. Aansluiting vinden met de markt, nieuwe klanten leren kennen,
prikkelen, uitnodigen, irriteren en soms naar binnen trekken om de wereld
van de kunsten te laten zien.
De wereld die duizenden nuances vorm geeft van mensen’s vriendelijkheid en
vriendschap, van schoonheid, hartstocht en haat, van tact en ongeduld, van
bedachtzame eerbied en brutaliteit, van spontaniteit en discipline waarmee zij
hun werkelijkheid vormgeven.
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Foto: cultuureducataie voor Italiaanse
middelbare schoolleerlingen op de trappen van de
Duomo in Spoleto.

Eenvoudig gezegd: het introverte van de culturele instellingen van vandaag
maakt plaats voor betrokken- en nieuwsgierigheid. Medewerkers gaan
relaties aan in een snel veranderende wereld waar met geestdrift, respect
en geduld de medemens uitgenodigd wordt haar talenten te ontdekken en
verleid wordt mooie kunstwerken te ervaren.
Het Cultuurbedrijf kent geen pijlers maar opdrachten met speelruimtes zoals
dat bij de kunsten hoort. De gemeente is opdrachtgever en stelt prioriteiten
omdat haar budget eindig is. Maar ze is nog steeds de grootste liefhebber
van kunst en cultuur en wil die liefde met vele (vooral jonge) mensen delen.
Met de paplepel. Cultuureducatie in het onderwijs krijgt daarom prioriteit.
Tegelijkertijd constateert diezelfde overheid ook dat je kunst en cultuur deels
aan de markt kunt overlaten.
Het Cultuurbedrijf zet met dit meerjarenprogramma een nieuwe koers uit
en gaat de polder in. Hiervoor zijn mensen nodig met denk- en intuïtiekracht
om de markt te doorgronden en kunst- en cultuurprojecten te ontwikkelen
die ertoe doen. Dat is niet iedereen gegeven daarom heeft het bedrijf
programmeurs aangesteld die de medewerkers van het Cultuurbedrijf
(die naam…) richting en kaders geven. Programmeurs zijn artistiek en
zakelijk onderlegd en heel belangrijk: verantwoordelijk! Ze geven heldere
speelruimtes: ‘Ontwerp een spannend avontuur, een mooi aanbod, maar zorg
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dat het zakelijk klopt. Gebruik je fantasie, volharding en optimisme voor een
overstijgend idee, maar weet voor wie je het doet en zorg dat het afgenomen
wordt’. Zo wordt een ieder gecoacht en opgeleid om de dialoog aan te gaan
met de omgeving.
Het Cultuurbedrijf krijgt per opdracht meer kleur, meer gezicht en daarmee
draagvlak. Inwoners weten het bedrijf blind te vinden. Liefhebbers doen
mee in vrijwilligerswerk en in eindeloos genieten van wat kunst en cultuur
veroorzaakt. Van oudsher weten mensen uit de polder van aanpakken. Het
Cultuurbedrijf nodigt het initiatief uit en scherpt het aan. Dat vraagt om
een open organisatie waar het leuk is om te vertoeven, waar iedere dag wat
bijzonders gebeurt, waar met regelmaat out-of-the-box wordt gedacht en
gehandeld.
Als het aan het aan de medewerkers van Culturele zaken en Theater ligt, gaat
het Cultuurbedrijf met dit programma morgen van start in het besef dat pas
na het verleggen van het roer de nieuwe koers kan worden ingezet.
Benjamin Koolstra – Kwartiermaker Cultuurbedrijf
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Foto: tentoonstelling Stedelijk Museum,
Amsterdam
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Hoofdstuk 1
De opdrachtgever van het Cultuurbedrijf

Kunst en cultuur zijn van wezenlijk belang omdat het
bindend werkt in een samenleving die continu aan
het veranderen is en soms in crisis verkeert. Cultuur
inspireert, enthousiasmeert en zet aan tot reflectie,
kan tegenstellingen oproepen waardoor debat en
discussie ontstaat, maar kan daardoor mensen juist
ook dichter bij elkaar brengen en tot ontmoeting
leiden. Immers, een samenleving zonder ontmoeting
is een dode samenleving. Cultuur is een essentiële
voorwaarde voor een levendige samenleving. Cultuur
is om met Albert Verwey te spreken een ‘wonderlijke
noodzaak’.
uit: Zicht op... de waarde van kunst- en cultuureducatie, Cultuurnetwerk Nederland (2008)

1.1 Cultuurbeleid Gemeente Noordoostpolder
De gemeente Noordoostpolder waarborgt de toegang tot kunst en cultuur
voor iedere bevolkingsgroep. 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

11

van ontspanning en vrijetijdsbesteding. Kunst en cultuur moeten in haar
uitingsvormen uitnodigend, prikkelend, en soms onlosmakelijk met de polder
verbonden zijn. Daarom financiert de gemeente het Cultuurbedrijf.
De gemeente vindt de eerste kennismaking met en deelname aan
cultuureducatie van prioritair belang. Cultuureducatie heeft positieve
effecten op de cognitieve ontwikkeling en leerprestaties en is belangrijk
voor de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Anders gezegd:
Cultuureducatie maakt jonge mensen tevredener, slimmer, gezonder en
aardiger. De gemeente zet in op jonge mensen die innovatief en creatief
kunnen denken en voorbij het alledaagse gaan. Cultuureducatie helpt jonge
mensen wereldburgers te worden.
Een goed functionerende culturele infrastructuur is ook van economisch
belang. Het culturele aanbod maakt de Noordoostpolder aantrekkelijk
als vestigingsplaats en zorgt voor meer toerisme en levert daarmee een
substantiële bijdrage aan de stedelijke economie. Daarom is de gemeente
van mening dat kunst en cultuur met zorg gekoesterd moet worden en
borgt daarom het culturele kapitaal van de Noordoosterpolder in het
Cultuurbedrijf. Met zorg wordt omgegaan met erfgoed en geschiedenis, en er
is ruimte is voor ontwikkeling, vernieuwing en experiment.
De Erfgoedvisie Pionieren in Erfgoed is de uitwerking van de cultuurnota en
het monumentenbeleid. De visie is begin 2013 vastgesteld en vermeldt onder
meer dat cultuurhistorie een belangrijke drager kan worden voor nieuwe
culturele initiatieven. Schokland is daarvan een prachtig voorbeeld. 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.

1.2 Missie en visie Cultuurbedrijf
Het Cultuurbedrijf staat voor een stevige opdracht. Het nieuwe tijdperk,
gekleurd door de economische omstandigheden en veranderend klantgedrag,
vraagt om een ander type organisatie met een open en anticiperende houding
naar de markt. Het doorbreken van oude patronen en werkwijzen vergt
kracht en moed van het management en de medewerkers die gaan werken
in het Cultuurbedrijf. De revitalisering betekent ook dat het management
onvermijdelijk afscheid zal nemen van sommige activiteiten en lesvormen.
Tegelijkertijd zullen daarvoor nieuwe en uitdagende terugkomen.
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De komende jaren zal
het Cultuurbedrijf de
financiële zelfstandigheid
moeten vergroten
door meer interne
samenwerking binnen het
Cultuurbedrijf, door in
te spelen op de vragen en
trends in de markt, door
een andere differentiatie
van tarieven en door
nieuwe doelgroepen op
te zoeken en markten te
verbreden De gemeente
Noordoostpolder
financiert een deel van het
culturele aanbod en laat
het andere aan de markt
over.

De missie en visie zijn als volgt voor het nieuwe Cultuurbedrijf geformuleerd:
missie
Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder is hét centrum voor kunst & cultuur
binnen de gemeente en maakt op inspirerende en ondernemende wijze
kunst & cultuur toegankelijk voor iedereen. Vanuit de overtuiging dat
kunst & cultuur het leven verrijkt en bijdraagt aan een vitale en waardevolle
samenleving
visie
Het Cultuurbedrijf is de inspirator voor kunst, cultuur en erfgoed in
de gemeente Noordoostpolder. Het biedt professionele podia, een
erfgoedgoedcentrum, actieve en receptieve kunsteducatie, exposities en
een kunstuitleen. Voorts faciliteert en inspireert het Cultuurbedrijf de
amateurkunst en is dé lokale leverancier van cultuureducatie voor het basisen voortgezet onderwijs.

1.3 De opdrachten van het Cultuurbedrijf
Het Cultuurbedrijf is dé belangrijkste uitvoeringsorganisatie voor
de realisatie van het gemeentelijke cultuurbeleid. Het realiseert haar
doelstellingen op basis van de volgende vier opdrachten:
1. Onderwijs: Cultuureducatie voor het basis – en voortgezet onderwijs.
2. Talentontwikkeling: lessen en cursussen in kunst.
3. Podia: de podiumfunctie voor zowel professionele als
amateurvoorstellingen.
4. Erfgoedmuseum, expositiefunctie en Kunstuitleen.
De vier opdrachten staan weliswaar op zichzelf, maar versterken elkaar in
samenhang, vooral daar waar betekenis wordt gegeven aan het verhaal over
de polder.
(I) Onderwijs, Cultuureducatie. Het Cultuurbedrijf faciliteert de eerste
kennismaking met kunst, cultuur en erfgoed in het primair en voortgezet
onderwijs. Het Cultuurbedrijf heeft een adviserende en programmerende
taak in de vorm van een cultuuradviseur/programmeur. Het stemt het
aanbod af op de vraag.
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Het opzetten en onderhouden van een lokaal netwerk in relatie tot het
ontwikkelen van nieuw, vraaggericht aanbod, hoort daarbij.
(II) Talentontwikkeling: lessen en cursussen in kunst. Het kennismaken
met kunst en cultuur start bij kinderen en jongeren op school. Ieder kind
heeft een natuurlijk talent om zich te uiten, het vermogen vorm te geven aan
wat het beleeft en ziet.
Na de kennismaking vindt oriëntatie plaats. Is de interesse geboren, dan is
er de mogelijkheid om met vervolgaanbod zich verder te oriënteren in of
na school, of in het vrijetijdsaanbod van het Cultuurbedrijf. Voor hen die
gedreven zijn, bestaat de mogelijkheid zich verder te verdiepen en eventueel
te excelleren. Prioritaire doelgroep is de ontwikkeling van de jeugd, met
name in de eerste vier jaar van de culturele loopbaan. Als iemand zich verder
wil ontwikkelen, kan dat uiteraard ook. Iedereen kan kennis maken met alle
disciplines van kunst en cultuur.
Het Cultuurbedrijf is het vliegwiel voor de amateurkunst in de polder en
vervult aantoonbaar een voorbeeldfunctie als cultureel en maatschappelijk
ondernemer, en als netwerkpartner in de samenwerking met andere
organisaties. Het versterkt de amateurkunst, het welzijnswerk en bevordert
recreatie en toerisme.
De gemeente vraagt het Cultuurbedrijf de amateurkunsten te faciliteren en
uit te dagen: niet alleen door gereduceerde tarieven, maar ook door oog te
hebben voor de ontwikkeling van inhoud en productie. Vanuit de gedachte
dat de amateurkunst zichzelf op een hoger plan kan brengen door samen te
werken en zich te verhouden met de professionele kunsten.
(III) Podia, de podiumfunctie. Het Cultuurbedrijf beschikt over
professionele podia voor zowel de inwoners van de gemeente, de
verenigingen als landelijke professionals van verschillende podiumkunstdisciplines. Het Cultuurbedrijf programmeert een onderscheidend
programma dat is gebaseerd op het landelijke (on)gesubsidieerde
podiumkunsten-aanbod, bijzondere talenten van het Cultuurbedrijf of de
amateurkunst.
Het bezoekersaantal is overigens niet het enige criterium: het Cultuurbedrijf
biedt ruimte voor ontwikkeling en experimenten. Ook hier investeert het
Cultuurbedrijf extra in de aansluiting met de doelgroep jeugd.
(IV) Erfgoedmuseum, exposities en Kunstuitleen. Het Cultuurbedrijf
exploiteert een erfgoedmuseum op Schokland en ontwikkelt culturele
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activiteiten op het eiland.
Voor de ontwikkeling van de culturele functie wordt er samengewerkt met de
partners van het Werelderfgoed die vertegenwoordigd zijn in de
gebiedscommissie.
Het Cultuurbedrijf realiseert daarnaast een Kunstuitleen en verzorgt
namens de gemeente Noordoostpolder de exposities op het gemeentehuis en
binnen haar eigen accommodaties. De gemeente ziet de expositieruimte in
het gemeentehuis als een visitekaartje voor het beeldende kunstbeleid. De
exposities in de accommodaties van het Cultuurbedrijf zijn (ook) gericht op
het bieden van een podium aan de amateurkunst.

Zonder kunst en cultuur is de polder haar ziel,
verleden en zaligheid kwijt.
De gemeente heeft extra oog voor kwalitatieve hoogwaardige initiatieven die
het verhaal over de polder inhoud en betekenis geven. De poldertraditie is de
basis voor de huidige discipline van de landschapsarchitectuur. Het bewerken
of in cultuur brengen van de aarde laat zien hoe de mens omgaat met haar
fysieke omgeving in een doelbewust proces van omvorming. Maar ook de
totstandkoming van de inrichting van het landschap, de sociale omgeving en
de wijze waarop de polder als een Gesamtkunstwerk is ontworpen, is te zien
als een basale vorm van cultuur. De polder is daarmee een fenomeen. Het
bevorderen van de bewustwording van de uniciteit van de Noordoostpolder
vraagt om stelselmatige aandacht.
Het Cultuurbedrijf brengt zoveel mogelijk mensen, jong en oud, in aanraking
met kunst en cultuur. Dat gebeurt vanuit de eigen accommodaties, maar
daarnaast biedt het Cultuurbedrijf ook aantrekkelijk aanbod op de plek waar
de vraag ontstaat: in de wijken en dorpen, op straten en scholen.

1.4 De financiering van het Cultuurbedrijf
Het Cultuurbedrijf ontvangt een vierjarige budgetsubsidie (Algemene
Subsidie Verordening, artikel 6a) en daarmee financiert de gemeente
Noordoospolder de volgende onderdelen: een meerjarige exploitatiesubsidie
voor het in stand houden van het Cultuurbedrijf (inclusief of exclusief
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onderhoud gebouwen), een activiteitensubsidie voor het uitvoeren van de
verschillende opdrachten en een projectsubsidie ter stimulering van het
ondernemerschap.
Voor commerciële doelen zet het Cultuurbedrijf haar gebouw, de faciliteiten
en het personeel in tegen winstgevende edoch minimaal kostendekkende
tarieven in. Het Cultuurbedrijf zal haar eigen inkomsten stelselmatig
verhogen om daarmee het kostendekkende van haar producten en diensten
te verbeteren.
Jaarlijks legt het Cultuurbedrijf inhoudelijke en financiële verantwoording af.

In het kort: De gemeente Noordoostpolder vindt kunst en cultuur
om meerdere redenen belangrijk voor haar inwoners en waarborgt de
toegang tot en de deelname aan kunst en cultuur met het Cultuurbedrijf. Het Cultuurbedrijf heeft vier opdrachten die weliswaar op
zichzelf staan, maar die in samenhang elkaar handen en voeten geven.
Onderwijs, talentontwikkeling, podia, erfgoedmuseum en
Kunstuitleen dragen bij aan een levendige en leefbare polder.
De gemeente vindt het belangrijk dat er extra aandacht is voor
kunst- en cultuuractiviteiten die het verhaal over de polder
inhoud en betekenis geven.
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Hoofdstuk 2
De markt en het Cultuurbedrijf

‘Marktwerking voorkomt dat een kunst-organisatie
in zichzelf keert. Het marktaspect dat altijd met
kunst verbonden is geweest, verdient in Nederland
meer kansen en ruimte.’
Paul Schnabel
2.1 Inleiding
Alvorens het Cultuurbedrijf verder uit te werken, benoemen we in dit
hoofdstuk een aantal ontwikkelingen en trends dat relevant is voor de
opdrachten van het Cultuurbedrijf. De ontwikkelingen kunnen beïnvloedbaar
zijn door het Cultuurbedrijf of autonoom verlopen.
Eerst worden de belangrijkste ontwikkelingen en trends benoemd die voor
alle opdrachten in het Cultuurbedrijf gelden. Daarna worden de specifieke
per opdracht aangegeven, aangevuld met bijzondere ontwikkelingen in
de polder. Tot slot worden de sterke en zwakke punten genoemd van de
organisaties Theater ‘t Voorhuys en Culturele Zaken (CuZa).

2.2 Ontwikkelingen in de Culturele sector
De vraag verandert: in kwantiteit, in samenstelling, in eisen
De financiële en economische crisis die eind 2008 haar intrede deed,
veroorzaakt een afnemende vraag bij de consument. Culturele instellingen
bestaan niet meer bij gratie van een vanzelfsprekende vraag, maar moeten
zich nadrukkelijk onderscheiden om hun marktpositie te behouden. Ook
is de gemiddeld besteedbare vrije tijd van de Nederlander in de afgelopen
decennia minder geworden. De marketing en publiciteitsinspanningen
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worden steeds belangrijker. Het publiek van de toekomst wordt kritischer,
stelt hogere eisen, en verandert qua samenstelling. Het publiek laat zich
minder lang binden, is grilliger en trendgevoelig in gedrag en wil meer zelf
creëren. Daarbij past een flexibele programmering.
De vergrijzing zet door. In 2026 zal bijna een kwart van de bevolking boven
de 65 zijn. Het belang van kunst en cultuur in de zorg kan groter worden
(beïnvloedbaar).
Jongerencultuur
Jongeren hebben het druk. De 24-uursmentaliteit viert hoogtij: ze gaan naar
school, studeren, hebben een baantje, sporten, vieren feestjes, hebben de
smartphone onder het hoofdkussen en de Whatsapp-groepen verstoren de
nachtrust. Internet is de school en YouTube, Facebook Timeline en Pinterest
de nieuwe klaslokalen. Jongeren krijgen meer boodschappen te verwerken
dan ooit. Media zijn geïntegreerd in de netwerken van jongeren. Ze bezoeken
dagelijks actief online mediapartijen en zijn niet alleen ontvangers, maar
ook zenders van boodschappen. Om effectief door te dringen tot de
jongerendoelgroep is het nodig als Cultuurbedrijf een dialoog met jongeren
aan te gaan. Zij die bereid zijn echt te communiceren met de doelgroep en
op basis daarvan boodschappen en producten weten te ontwikkelen, zijn de
verleiders en voorlichters van de toekomst (beïnvloedbaar).
Het rijk bezuinigt: minder aanbod
De rijksbezuinigingen (ruim 20% op het cultuurbudget) zorgen voor minder
aanbod. Het grootste deel van deze bezuinigingen komt ten laste van de
beeldende kunst en de podiumkunsten. De concurrentie aan de aanbodzijde
zal toenemen. Aan de andere kant zullen de investeringen in het onderwijs
op termijn toenemen. Het belang van kunst en cultuur als bagage voor jonge
mensen, wordt belangrijker (autonoom).
Provincie en gemeente bezuinigen mee
Van oudsher subsidieert de gemeente de afname van kunst & cultuur
en het rijk de productie. Als gevolg van de kortingen van het rijk op
het gemeentefonds, is de gemeente ook gedwongen te bezuinigen. De
bezuiniging in de gemeente Noordoostpolder bedroeg in 2010 8 %.
Vervolgens is er vanaf 2011 gefaseerd bezuinigd oplopend naar 9 mln. in
2015. De geldstroom vanuit de gemeente zal stelselmatig minder worden
en de culturele instellingen nopen meer geld uit de markt te halen. Het
cultuurbedrijf zal meer maatschappelijk initiatief moeten nemen, met
bijdragen van particulieren en sponsors (autonoom).
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Culturele instellingen moeten op zoek naar
meer vrienden.
NRC d.d. 24 april 2013
Ondernemerschap
De gemeentelijke overheid trekt zich terug. De overheid zal steeds meer
ondernemerschap vragen en particulier initiatief zien als alternatief voor de
nu nog gesubsidieerde activiteiten. Als dat particulier initiatief er eenmaal
is, is er al snel sprake van een aanbod, waardoor de overheid minder bereid
is de basisvoorziening te subsidiëren. De culturele instelling zal dus een
toegevoegde waarde moeten laten zien.
Als gevolg van de bezuinigingen worden tarieven bijna automatisch verhoogd
zonder naar kostenreductie of klantwaarde te kijken (beïnvloedbaar).
Digitaal en virtueel positioneren
Digitale ontwikkelingen en nieuwe media hebben een grote vlucht genomen,
vragen permanent om content en gaan uptempo door. Iedereen heeft steeds
meer toegang tot kennis en informatie. De vanzelfsprekende autoriteit van
organisaties neemt af. Kennis ontwikkelt zich in netwerken, is vluchtiger
en iedereen doet er het zijne mee. Er is minder gemeenschappelijke kennis
die bij iedereen bekend verondersteld mag worden. Het Cultuurbedrijf
zal zich ook in het digitale domein moeten profileren met een nieuw en
aanvullend productaanbod. Dit betekent dat mensen en middelen die nu
real time worden ingezet ook hun aandacht moeten geven aan nieuwe
productcombinaties. Bij het stellen van de rendementsvraag naar effectiviteit
en efficiëntie zal nadrukkelijk naar het bereik en de effecten gekeken moeten
worden (beïnvloedbaar).
Hoge en lage cultuur
Het onderscheid tussen hoge en lage cultuur, tussen kunstdisciplines en
genres vervaagt. Het verschil tussen professionals en amateurs is minder
groot. Gratis optreden of betaald worden is niet meer het verschil tussen
amateur en professional. Jong en oud spelen door elkaar heen.
Aan de andere kant is de behoefte van (jonge) mensen aan verdieping,
duiding en zingeving groter, juist nu kennis fragmenteert, de diversiteit van
de bevolking toeneemt en globalisering het wereldbeeld bepaalt. Er zijn
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gedreven amateurs die hun talenten verder willen ontwikkelen. Geen amateur
is hetzelfde en dat vraagt om verdieping in de vraag (beïnvloedbaar).

2.3 Ontwikkelingen per opdracht in de polder

2.3.1 Onderwijs, Cultuureducatie voor het basis – en voortgezet
onderwijs
1. De ontwikkeling van de doorgaande leerlijn cultuureducatie naar het
vrijetijdsaanbod buitenschools is een belangrijke trend waarop
ondernomen kan worden. In november 2013 verschijnt het landelijk
leerplankader Cultuur in de Spiegel, voortgekomen uit een meerjarig
onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Twee scholen in de
Noordoostpolder hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om mee te
draaien in een pilot.
2. Het bereiken van zoveel mogelijk kinderen en jongeren is een speerpunt
van het gemeentelijk cultuurbeleid. Daarbij is er sprake van een
verschuiving van artistiek-culturele doelstellingen naar maatschappelijke
doelstellingen.
3. Scholen in het primair onderwijs willen vooral additioneel
muziekonderwijs. Uit de quickscan van CuZa (2012) naar behoeften van
het primair onderwijs bleek dat scholen weinig kans zien daar zelf
invulling aan te geven.
4. De gemeente wil dat leerlingen in het primair onderwijs kennis maken
met álle disciplines van kunst en cultuur.
5. De provincie Flevoland is voornemens een provinciaal expertisecentrum
voor cultuureducatie in te richten per 1 augustus 2013. De gemeente
Noordoostpolder is voornemens het lokale loket te faciliteren. Het lokale
loket is het eerste aanspreekpunt voor alle scholen in de Noordoostpolder
en biedt op basis van de lokale vraag en in samenwerking met overige
aanbieders een aanbod.
6. Het Rijk continueert de ondersteuning van de Cultuurkaart. Het CJP
heeft een nieuwe opzet ontwikkeld, gesteund door het kabinet en de
Tweede Kamer. Voor iedere leerling is voor 2012-2013 vanuit een privaat
fonds 5 euro individueel Cultuurkaart-tegoed beschikbaar. Scholen die
zich aanmelden voor de Cultuurkaart kunnen per klas kiezen om dit
tegoed aan te vullen.
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2.3.2 Het vrijetijdsaanbod, lessen & cursussen in kunst
1. De kunstbeoefening op landelijk niveau blijft stabiel: 52% van
de Nederlandse bevolking is wekelijks actief met enige vorm
van kunstbeoefening (Kunstfactor 2012). De wijze waarop men aan
kunstbeoefening doet, verandert.
Het cursisten-aantal bij het Muzisch Centrum was jarenlang stabiel, nam
stelselmatig af (van 2009 naar 2010 – 8,6%, van 2010 naar 2011
– 11,5%, inclusief vertrek dansschool Blom). De afname in 2012 is
gestabiliseerd.
2. Een steeds groter deel van de afnemers wil zich niet te lang binden of
vastleggen en kiest pas op het laatste moment voor deelname. De klant
kan kiezen uit meerdere alternatieve vrijetijdsbestedingen, is druk bezet,
heeft daarnaast verwachtingen en stelt eisen.
De klant wil meer zelf de creator zijn en vraagt om beleving: bijvoorbeeld
een performance (Nacht van Oranje/Glazen Huis etc.), competitie/
contest (So you think …) of een ontmoeting met een professional in de
vorm van een workshop.
Naast de corebusiness zijn er vraaggerichte producten nodig. En dat
vraagt om verdieping in de markt, in de klanten, in relevante particulier
initiatieven met een verborgen vraag.
3. De subsidies voor de culturele instellingen nemen in hoog tempo af. De
centra voor kunsteducatie moeten steeds meer hun eigen broek
ophouden. De noodzaak van het cultureel ondernemerschap is urgent.
4. Het particulier initiatief in Noordoostpolder neemt toe. Er zijn
bijvoorbeeld een theaterdansschool, een Urbandanceschool, een
drumschool, Netl-podium, Bantsiliek en Ventura. Ondernemen loont.
Het Muzisch Centrum werkt reeds samen met de dansschool en Ventura.
Hoe meer particulier initiatief, hoe lager de bereidheid van de overheid

Kamer stemt in met
financiering cultuurkaart, NRC 21 juni 2013
De Tweede Kamer stemt in
met financiering van
de cultuurkaart voor de
komende tien jaar. Minister Bussemaker heeft hier
€ 50 miljoen voor nodig.

om de eigen onderdelen nog te subsidiëren. Tenzij onderscheidend
vermogen zichtbaar is of vruchtbare allianties aantoonbaar zijn.
5. Jeugd en jongeren zijn in de ogen van de overheid de cultuurparticipanten
van de toekomst. Indien zij geënthousiasmeerd worden en zich verbonden
voelen met kunst en cultuur, komt de culturele instelling tegemoet aan de
vraag van de overheid: investeren in de jonge generatie.
6. Er is behoefte aan les op locatie in de dorpen. Jonge gezinnen hebben
minder tijd naar het Muzisch Centrum te reizen. De muziekcursussen in
de dorpen, na school, zijn op 10 locaties met succes gestart. Op basis van
de vraag wordt dit aanbod uitgebreid.
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2.3.3 Podium: de podiumfunctie, professionals en amateurs
Het programmabudget van het Voorhuys komt verder onder druk te staan.
De directe voorstellingskosten moeten geheel worden terugverdiend door de
recettes. De onderhandelingen met de bespeler zullen meer in het voordeel
van het theater moeten worden beslecht. De directie heeft haar eerste
maatregelen getroffen door zich op gebied van de inkoop te versterken.
1. Klanten bezoeken bij voorkeur hun theater in hun eigen omgeving en
gaan vaak samen met anderen. De belangrijkste reden om niet te gaan is
de prijsdrempel. Door de aanhoudende crisis maakt het publiek strengere
keuzes.
2. De hoogopgeleiden zijn grootverbruikers. De vraag is heterogeen:
van kleinschalige vernieuwende voorstellingen tot grootschalige
musicals en popconcerten. Het theater heeft baat bij een onderscheidende
programmering.
3. Theaterbezoekers zijn steeds meer bereid om te reizen voor aantrekkelijk
aanbod. Theaters in de regio zijn voor de klant net zo toegankelijk.
De theaterdichtheid in Nederland is groot. Dit leidt tot meer onderlinge
concurrentie: het is noodzakelijk om onderscheidend te zijn en afspraken
te maken met naburige theaters.
4. Het amateurveld verandert: verenigingen hebben te kampen met
terugloop van het aantal leden en daardoor met verminderde inkomsten.
Ook daar is de tendens dat men zich niet lang wil binden aan één activiteit.
De ondersteuning van de amateurverenigingen is via de provincie belegd
bij het Centrum Amateurkunsten Flevoland (CAF). Daarnaast biedt het
Muzisch Centrum en theater ’t Voorhuys voor gereduceerd tarief
faciliteiten aan.
5. De gemeente wil de ondersteuning aan amateurkunsten, indien
betaalbaar, dichter bij huis organiseren en als taak onderbrengen bij het
Cultuurbedrijf.

2.3.3. Erfgoedmuseum, Kunstuitleen en expositiefunctie
1. Museum Schokland is aan herpositionering toe. Het museum heeft
weliswaar een groot publieksbereik, maar de beleidsontwikkeling loopt
achterop, het museum heeft geen formele positie in het Werelderfgoed, is
in een isolement geraakt en de presentatie en behuizing is verouderd.
2. De inwoners van de gemeente Noordoostpolder en de gemeente
zelf hebben behoefte aan een gemeenschappelijke taal. Ze zijn op zoek
Foto: Netl park
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naar samenhang en binding. Voor Schokland ligt hier misschien wel de
belangrijkste uitdaging voor de toekomst: betekenisvolle samenhang
creëren over (het ontstaan van) de polder op een manier die mensen
inspireert, geschiedenis geeft en verbindt.

‘Het museum? Ik maak me ernstig zorgen over beheer
en collectie van dat gebouw...’
Wouter Ruifrok
3. Museum Schokland kan, meer nog dan nu het geval is, dé toegangspoort
tot het Werelderfgoed Schokland worden.
4. De kleinere musea zullen zich moeten herpositioneren. Alleen die musea
met een duidelijk eigen profiel, product en sterke achterban, zullen
overeind blijven. Profijt komt er van de babyboomgeneratie die straks met
pensioen gaat, in bezoekcijfers maar ook in aantallen potentiele
vrijwilligers en vrienden waar deze musea vooral van (kunnen) bestaan.
5. Binnen het cultureel erfgoed en het ‘vertellen van het verhaal van de
polder’ liggen samenwerkingsmogelijkheden voor de hand. Het
gemeentelijk cultuurbeleid wil meer samenhang brengen en minder
dubbelingen in het uitdragen van het cultureel erfgoed op de diverse
locaties. Er liggen kansen in alliantievorming of verdergaande
samenwerking tussen de partners in de Gebiedscommissie binnen het
Werelderfgoed.
6. De trends in belangstelling voor het culturele erfgoed duiden op een
groeiende belangstelling (bron: SCP Cultuurminnaars en cultuurmijders),
met name onder de 50-plussers. Daarnaast is ook de belangstelling onder
kinderen gegroeid door het veranderend cultuurbeleid op scholen waar de
landelijke en regionale canon wordt aangehouden. Voor Schokland
specifiek blijft de unieke status van Werelderfgoed het aangrijpingspunt
om in te spelen op de behoefte aan meer kennis en beleving over het
ontstaan van Nederland.
7. Voor de lokale bevolking heeft Schokland als natuurgebied een grote
toegevoegde waarde als vrijetijdsbesteding/recreatiemogelijkheid.
Deze waardering kwam tijdens het tweede publieksonderzoek door het
Stendencollege (juli 2012) tot uiting.
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2.4 De status van Theater en Culturele zaken
De afdeling Culturele Zaken (CuZa) bestaat uit ruwweg uit twee
werkeenheden Museum Schokland en Muzisch Centrum (Onderwijs/Vrije
tijd/Kunstuitleen). Daarnaast bestaat het Theater als verzelfstandige eenheid.
Het management van de werkeenheden heeft een eigen analyse van sterke en
zwakke punten gemaakt en is als volgt samen te vatten:

Sterke punten
Culturele Zaken en Theater:
1. kennen een breed en gevarieerd aanbod;
2. hebben een grote groep trouwe klanten;
3. Muzisch Centrum: klantvolume is de laatste 10 jaar stabiel, 30% heeft meer
dan 4 jaar les;
4. Theater heeft (nog) een grote groep vaste klanten: 40 % van de
kaartverkoop in 2012 komt voor rekening van de pashouder
zijn gekend in het maatschappelijk leven in de Noordoostpolder; de
naamsbekendheid van het Muzisch Centrum is groot (70% van de
bevolking).
Muzisch Centrum:
1. heeft kunstdocenten in alle disciplines die een kunstvakopleiding hebben
afgerond;.
2. heeft een frequente dienstverlening naar het reguliere onderwijs (98% van
de Basisscholen neemt af);
3. Ingebed in de gemeentelijke organisatie met gedegen ondersteuning
vanuit de bestuursdienst.
Museum Schokland:
1. ligt op een unieke locatie met parkeergelegenheid;
2. heeft een enthousiast en betrokken, maar klein team;
3. is verbonden aan een sterk merk: het Unesco Werelderfgoed. Kent sterke
partners binnen het Werelderfgoed;
4. heeft een groot publieksbereik.
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‘Organisaties moeten minder focussen op de ultieme
strategie en meer op een integere cultuur. Om aan dat
proces leiding te kunnen geven moet je bereid zijn om
naar jezelf te kijken en de hand in eigen boezem te
steken.’
Karel Noordzij
Zwakke punten
Culture Zaken en Theater:
1. ontberen een managementinformatiesysteem dat het cultureel
ondernemerschap ondersteunt, kennen onvoldoende hun profit- en
non-profit markt;
2. hebben gedateerde gebouwen en zijn niet op alle fronten functioneel;
3. Uit het klanttevredenheidsonderzoek door het Muzisch Centrum uit 2010
is gebleken dat meer dan de helft van de respondenten ontevreden is
over het gebouw van het Muzisch Centrum (niet uitnodigend, klachten
over klimaat);
4. Het theatergebouw dient aantrekkelijker te worden en heeft te weinig
flexibiliteit om meerdere activiteiten tegelijk aan te bieden: de Beurszaal
heeft onvoldoende geluidsisolatie om deze te kunnen verhuren wanneer
ook de grote zaal geprogrammeerd is. De Beurszaal heeft bovendien geen
moderne uitstraling;
5. kunnen meer doen met marktontwikkelingen en de marktvraag.
Bijvoorbeeld:




tEPDFOUFOWBOEFBGEFMJOHNV[JFLXBDIUFOIBBSDMJFOUÀMFBGFOHBBO
nog teveel uit van een monopoliepositie;





tEFXFSLJOHFOJOWMPFEWBOEFEJHJUBMJTFSJOHFOEFXJK[JHJOHJO
de vraag naar muziekonderwijs worden nog onvoldoende (v)erkend;





t)FUPOUCSFFLUCJKIFU.V[JTDI$FOUSVNBBOHFSJDIUF
marketingkennis van de lokale omgeving;





tIFUDPOUBDUNFUIFU7PPSUHF[FU0OEFSXJKTJTFFO[JKEJHFOMPVUFS
uitvoerend;





tIFUUIFBUFSIFFGUUPUPQIFEFOCFQFSLUFBDRVJTJUJFHFEBBOJOEF
profit-sector.
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Foto: inspriratie
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Muzisch Centrum:
1. heeft een achterstand op het gebied van ICT in de lessituatie;
2. heeft docenten waarvan de meesten een klein dienstverband hebben.
Dat maakt de binding met de organisatie minder sterk. Het bestaande
docententeam heeft een tekort aan competenties om de productinnovatie
vorm te geven. Daarnaast is er sprake van een krappe arbeidsmarkt van
geschikte docenten die flexibel inzetbaar zijn;
3. wordt in haar flexibiliteit belemmerd door de starre rechtspositie;
4. het personeel kent geen gedeelde interne visie;
5. Het vrijetijdsaanbod richt zich vooral op doorlopende scholing, daardoor
is er nog weinig ervaring met ontwikkelen en uitvoeren van korte
projecten die inspelen op de marktvraag met helder omlijnde
doelstellingen, begroting en evaluatie.
Museum Schokland:
1. is slecht bereikbaar met openbaar vervoer;
2. heeft een matige horecavoorziening;
3. heeft een gedateerde vaste tentoonstelling;
4. heeft onvoldoende focus op externe partijen;
5. beschikt over een beperkte ruimte voor tentoonstellingen;
6. beschikt over een gebouw dat onder de maat is.
Theater:
1. De personele bezetting is krap. De continuïteit is niet altijd gewaarborgd;
2. Heeft op afzienbare termijn te maken met een bouwput voor de deur die
enkele jaren zal duren;
3. Horeca-omzet ‘lekt weg’ naar het restaurant;
4. Te vlakke programmering;
5. Terug lopende bezoekersaantallen en vaste klanten in het bijzonder.

2.5 Conclusies voor de toekomstige strategie
Op grond van de bovenstaande ontwikkelingen, sterke- en zwakke punten
zijn de belangrijkste conclusies voor de te voeren strategie als volgt:
1. Jeugd en jongeren prioriteit geven. Het onderwijs is de grootste potentiële
markt;
2. Onderscheidend aanbod maken ten opzichte van andere aanbieders (w.o.
het unieke van de polder betekenis geven);
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3. De vraag van klanten verstaan, potentiële klanten vraaggericht en
gesegmenteerd benaderen en klantrelaties opbouwen. Marketing
oriëntatie;
4. De kosten verlagen, de gepercipieerde productwaarde verhogen en meer
omzet uit de markt halen;
5. Medewerkers opleiden, cultuur veranderen, bijvoorbeeld van docent naar
docent & ondernemer met doelstellingen;
6. Relaties externe omgeving op waarde schatten, revitaliseren en opbouwen
met culturele ondernemers (if you can’t beat them, join them), onderwijs
en eigen publiek;
7. Het maatschappelijk draagvlak vergroten, het oprichten van een
vrijwilligersorganisatie voor ondersteunende taken;
8. Arbeidscontracten flexibiliseren, alleen tijdelijke voor de dynamische
vraag;
9. Het Werelderfgoed Schokland helpen smoel te geven, het museum in het
bijzonder.

In het kort: Het Cultuurbedrijf opereert in een veranderende omgeving
waarin vele verschillende ontwikkelingen zich (snel) opvolgen. Het
Cultuurbedrijf bepaalt op basis van haar opdrachten haar koers: niet alles
kan en hoeft, maar dat wat het bedrijf doet is zichtbaar, voelbaar en heeft
aantoonbaar meerwaarde voor de gemeente Noordoostpolder.

28

Foto: inzending Noorwegen, Biënnale Venetië
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Foto: olijfoliegigant Monini richt een cultuurhuis in
ter nagedachtenis aan componist Menotti,
Spoleto
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Hoofdstuk 3
Het Cultuurbedrijf in de markt

2.1 Inleiding
Het Cultuurbedrijf is een culturele onderneming die met gedrevenheid en
kwaliteit alle inwoners in de Noordoostpolder stimuleert en uitnodigt zich te
ontwikkelen met en door kunst. En die tegelijkertijd haar maatschappelijke
en financiële draagvlak vergroot.
In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe de opdrachten door
het Cultuurbedrijf worden uitgewerkt in waarde-proposities voor de
doelgroepen, in aantallen afnemers die het wil bereiken en welke klantrelaties
daarvoor van belang zijn.

‘Op mijn middelbare school gaven tekenleraren les in
van die leren jackies. Er was toen niks stoerder dan
kunstgeschiedenis. Hun passie en het gevoel dat je tot
van alles in staat bent, is bepalend geweest voor mijn
huidige werk.’
Aline Nysingh
3.2 Cultuureducatie, voor het basis – en voortgezet onderwijs.
Iedere school wil degelijk en goed onderwijs bieden. Kinderen en jongeren
worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en opgeleid om
deel te nemen aan de samenleving. Daar hoort kunst en cultuur bij.
Vrijwel alle scholen in de Noordoostpolder zijn daarom geïnteresseerd in
kunst- en cultuuractiviteiten, maar de vraag van de leerkracht of docent is
gedifferentieerd. De een wil een kunstenaar voor de klas en de diepte in met
kunst, en de ander wil een kant en klaar project omdat hij dat makkelijker
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vindt. Het Cultuurbedrijf gaat in gesprek met onderwijsgevenden omdat het
de vraag wil doorgronden én omdat het meer in het onderwijs investeren.
Het Cultuurbedrijf analyseert en prikkelt de vraag van een school, komt
met voorstellen in antwoord op de vraag en biedt een verrassend surplus
passend bij de identiteit of gezicht van de school. Het Cultuurbedrijf wil
onderwijsgevers, scholieren en leerlingen:
-

bewust maken van de waarde van kunst en cultuur in de wereld om ons
heen

-

laten genieten van kunst en cultuur, oud en nieuw

-

creatieve talenten laten ontdekken en met plezier ontwikkelen

-

rolmodel van de kunstwereld zijn: vrijheid van denken en vormgeven

-

grenzen slechten en presenteren.

Het onderwijsproces van de docenten van het Cultuurbedrijf is
uitnodigend, veilig en groepsgewijs. Het Cultuurbedrijf laat leerlingen en
onderwijsgevenden zien dat je als mens (samen) kunt creëren.
Het Cultuurbedrijf onderscheidt ruwweg de volgende doelgroepen in
het onderwijs: Leerkrachten, docenten en directies van scholen die willen
investeren in de structurele inbedding van kunst- en cultuureducatie en zij die
van kant en klare kortlopende cultuurprojecten willen worden voorzien.
Kinderen van scholen die we laten kennismaken met en enthousiast maken
voor kunst en cultuur. En verleiden gebruik te maken van het vervolgaanbod
van het Cultuurbedrijf.
Het contact en de relatie met de doelgroepen in het onderwijs is van
essentieel belang. Scholen hebben daarom een vaste adviseur/programmeur
bij het Cultuurbedrijf, één gezicht. Op iedere vraag heeft het Cultuurbedrijf
een antwoord. Daarnaast participeert het Cultuurbedrijf in de netwerken
van het onderwijs.
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Foto: ‘Ik ben ervan overtuigd dat kunst een daad van liefde moet zijn.’

‘Kunst maken is een proces waarin we uiting geven
aan wat in ons leeft, aan wat we menen te zien en te
begrijpen. Kunst gaat de wereld niet redden, maar
jonge mensen leren wel vaardigheden waarmee ze
in hun leven vooruit kunnen en bij die vaardigheden
hoort het vermogen om op zichzelf en anderen te
reflecteren. Kunst levert een bijdrage aan de visie van
school.’
Dirk Monsma
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3.2.1 Klantsegmenten Primair Onderwijs, prognose en toelichting
Door de bovenstaande herpositionering en intensivering van de
dienstverlening aan het onderwijs wordt het bereik binnen het onderwijs
groter. Meer kunsteducatie in het onderwijs betekent ook meer doorstroming
naar het Cultuurbedrijf. Immers, als de vakleerkracht, die ook in het
vrijetijdsaanbod actief is, aansluiting vindt bij de beleving en motivatie van de
leerling, komt er een extra beweging naar het vrijetijdsonderwijs op gang. De
prognose voor het Primair Onderwijs is dan ook als volgt:
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De toelichting op de prognose is als volgt:
Leerlingen, actief betekent doen aan kunst en cultuur. Door de
verschuiving van docenten-uren binnen het Cultuurbedrijf naar het
Primair Onderwijs neemt de vraag naar en het bereik van Kunsteducatie
in het onderwijs toe. Vakdocenten staan op gunstige voorwaarden ter
beschikking voor additioneel kunstonderwijs. Het bereik van leerlingen
stijgt met ingang van 2015.
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Leerlingen, receptief betekent het zien en ervaren van kunst en cultuur.
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De vraag naar voorstellingen stabiliseert, maar door de ontwikkeling van
specifieker aanbod stijgt het bereik
-

Kindcentra: binnen twee jaar krijgt de gemeente Noordoostpolder vier
kindcentra. In 2013 worden de profielen van de kindcentra verder
uitgewerkt. Het Muzisch Centrum is bij de ontwikkeling van de profielen
betrokken. De financiering van de centra is nog onvoldoende inzichtelijk.

-

Provincie Flevoland: In 2013 verleent de huidige steunfunctie aan vrijwel
alle basisscholen in Noordoostpolder & Urk lespakketten. Met ingang van
het schoolseizoen 2013-2014 stopt de provincie deze subsidie; de gemeente
Noordoostpolder heeft de intentie uitgesproken de lokale steunfunctie
met 65.000 te financieren binnen de begroting van Culturele Zaken.
De scholen in de Noordoostpolder hebben zich bereid getoond ook de
komende jaren de gelden uit de prestatie-box cultuureducatie aan de
lokale steunfunctie te besteden. Dit betekent dat de scholen het
basisaanbod blijven afnemen met een totale omzet van ca. 30.000,-.
Op basis van deze verwachtingen zal het Cultuurbedrijf in 2014 en 2015 38
basisscholen in de Noordoostpolder blijven bedienen.

-

Scholen Structureel: Naast het basisaanbod vanuit de lokale
steunfunctie, start het Cultuurbedrijf in seizoen 2013-2014 met structureel
muziekonderwijs binnen schooltijd. Op basis van de Leerorkestmethodiek wordt bij de basisscholen De Koperwiek en de Julianaschool
tijdens het schoolseizoen 2013/2014 een start gemaakt. Het eerste jaar
worden daar 50 leerlingen mee bereikt. Het streven is dit per volgend
schooljaar met 4 scholen per jaar uit te breiden.

-

Urk: De gemeente Urk levert geen financiële bijdrage meer aan het
Cultuurbedrijf nu de provincie Flevoland de subsidie stopt per 1 augustus
2013. In overleg met de meest actieve scholen levert CuZa maatwerk.

Het seizoen 2013-2014 is een periode van ontwikkeling en klantenbinding.
Tijdens dit jaar wordt met scholen geïnventariseerd in hoeverre aanspraak
gemaakt kan worden op de subsidieregeling Kinderen Maken Muziek van het
Oranjefonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook worden de fondsen
SNS Reaal, VSB en de stichting Doen hiervoor bevraagd.
Het Cultuurbedrijf is deelnemer aan het overleg de Lokale Educatieve
Agenda (LEA); hierin worden afspraken gemaakt tussen de gemeente,
alle onderwijsinstellingen en overige betrokken partners over diverse
beleidsthema’s. Het Cultuurbedrijf levert een inspirerende bijdrage aan het
lokale netwerk voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Op
basis van de (latente) vraag realiseert het Cultuurbedrijf haar opdrachten
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‘De school is geen geïsoleerd eiland in de wijk; ze is
het middelpunt van contacten met ouders en tal van
samenwerkingspartners. Ouders kunnen de aanjager
zijn voor projecten door verhalen te vertellen of
muziek te maken. Kunstenaars uit de polder kunnen
een rol spelen in het kunstonderwijs. Andere scholen
kunnen samenwerkingspartners zijn voor het
ontwikkelen van nieuw aanbod (b.v. de adoptie van
het museum) of het gezamenlijk gebruik van de podia
(het verbinden van de vraag). Het Cultuurbedrijf kent
de kunst- en cultuurkaart van de polder en helpt de
school met navigeren.’
Benjamin Koolstra
3.2.2 Klantsegmenten Voortgezet Onderwijs, prognose en toelichting
Tot op heden verliep het contact met het Voortgezet Onderwijs via De
Kubus in Lelystad. Scholen stelden daar hun vraag en vervolgens voerde de
onderwijs-afdeling van CuZa de activiteiten uit. Het Cultuurbedrijf is in de
toekomst de scholen niet alleen uitvoerend van dienst, maar treedt daarnaast
ook op als adviseur en programmeur. Om die functie te vervullen investeert
het Cultuurbedrijf in relatie-ontwikkeling met de teamleiding, de kunstcoördinatoren, vakdocenten en directies. Doel is om samen met de school een
doorlopende leerlijn voor cultuureducatie binnen schooltijd te ontwerpen.
Het Cultuurbedrijf programmeert op verzoek van de school vakspecialisten
voor de uitvoering van (een deel van) het programma.
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Door de verschuiving van uren binnen het Cultuurbedrijf naar het VO, wordt
het klantcontact met de school intensiever en effectiever. Op basis van de
vraag of behoefte worden activiteiten ontwikkeld en neemt de vraag naar
Kunsteducatie toe. Dat geeft dan de volgende prognose:





















  

   











 

    











 

 

 

   

    

De toelichting op de prognose is als volgt:
-

Leerlingen, actief betekent doen aan kunst en cultuur. Leerlingen,
receptief betekent het zien en ervaren van kunst en cultuur.

-

Cultuurkaart. Het bereik van het aantal leerlingen is mede afhankelijk van
de bereidheid van de afzonderlijke scholen om de Cultuurkaart van
€ 5,- aan te vullen. Scholen zijn tot dusverre vooral geïnteresseerd in
projectaanbod zoals zij dit de laatste jaren gewend waren via het
provinciale netwerk Kunstcontact. Dit netwerk komt per 1 september 2013
te vervallen. De financiering van de Cultuurkaart wordt per school anders
georganiseerd. Het Cultuurbedrijf is gesprekspartner.

-

De ervaring leert dat het bereiken van jongeren met cultureel aanbod
breder en effectiever is tijdens schooltijd dan een losstaand aanbod

Op het Emelwerda College
kan je kiezen voor de
Cultuurklas: 2 uur per week
krijgen de kinderen kunstactiviteiten aangeboden. Het
lesprogramma wordt ieder
jaar opnieuw samengesteld.
Het budget is flexibel: een
interessant programma dat
meerwaarde heeft voor de
school krijgt meer ruimte van
de financieel directeur.

buiten schooltijd. Jongeren geven aan dat de drempel om zelfstandig
naar een culturele instelling te gaan voor een workshop of cursus hoog
is. Door een combinatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten maakt
het Cultuurbedrijf de aansluiting: jongeren stromen organisch door naar
het Vrijetijdsaanbod van het Cultuurbedrijf.
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‘Op mijn 8e kreeg ik pianoles en ik vond het leuk. Het
was niet altijd even makkelijk, maar het oefenen
maakte me beter. Noten werden muziek. Wanneer de
docent zei dat ik talent had, kreeg ik kippenvel.’

38

3.3 Talentontwikkeling: lessen en cursussen in kunst
Ieder kind, iedere jongere, ieder mens heeft talenten. Docenten en
kunstenaars hebben oog voor dat talent en gaan er mee aan het werk door
toegewijd en te werken aan bewustwording, plezier en ambitie.
Het cultuurbedrijf programmeert een aansprekend programma van
lessen, cursussen en workshops in alle kunstdisciplines. Het programma is
dynamisch en speelt zowel op inhoud als op werkwijze in op de vraag van de
markt en op de ontwikkelingen in de kunsten en het onderwijs.
Met de intensivering van de kunsteducatie in het onderwijs, een gewijzigd
personeelsbeleid en nieuwe lesvormen wil het Cultuurbedrijf vanaf 2015 een
voorzichtige groei realiseren:
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Het Cultuurbedrijf onderscheidt diverse doelgroepen binnen de
opdracht lessen & cursussen in kunst. Per doelgroep zijn Motivactionreferentiegroepen aangegeven die in bijlage 1 worden toegelicht.

Iris (17) uit Rutten: ‘Ik heb een
cursus zingen bij MC gedaan.
Ik was daar de jongste. De
gemiddelde leeftijd was 40. Er is
niet echt sfeer of zo. En het zijn
allemaal wat oudere mensen.’
A. Doelgroepen naar leeftijd:
-

Kinderen tot 4 jaar die nog voor de basisschool kunst ontdekken
(referentiegroepen zie 2),

-

Kinderen van 4 tot 12 jaar die in het primair onderwijs de smaak te pakken
hebben en na schooltijd verder willen met kunstlessen (referentiegroepen:
Traditionele Burgerij, Moderne Burgerij en Gemaksgeoriënteerden),

-

Jongeren van 13 tot 19 jaar die zich na school verder ontwikkelen of
elkaar willen ontmoeten binnen een kunstvorm, willen experimenteren
en produceren. In de wijken, dorpen, op festivals of de gebouwen van het
Cultuurbedrijf (referentiegroepen: Traditionele Burgerij, Moderne
Burgerij, Kosmopolieten),

-

Jong volwassenen van 20 tot 39 jaar zijn relatief weinig vertegenwoordigd
in de Noordoostpolder. Na de afronding van het Voortgezet
Onderwijs trekken jong volwassenen veelal naar de grote steden voor
vervolgopleidingen. Vanaf 25 jaar bestaat deze groep vaak uit jonge
gezinnen waarvan de meeste tijd in beslag wordt genomen door werk en
opvoeding. Vrijetijdsbesteding ligt doorgaans in het verlengde van de
kinderen; voor zichzelf nadruk op kortlopende activiteiten
(referentiegroepen zijn Moderne Burgerij en Gemaksgeörienteerden),
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Het Cultuurbedrijf start
de Vraagbaak, een
marktplaats (digitaal en
fysiek) waar voor iedere
vraag een antwoord is:
“Ik wil slingers maken,
kan dat hier? En een feestje
makenxxxxx?
... Kan ik hier armbandjes
knutselen, heeft u daarvoor
gereedschap?
… Ik wil een boekje maken
in 3 exemplaren
… Ik wil een kookworkshop
geven, maar thuis heb ik
geen ruimte
… Ik heb een waanzinnig
stuk hout, daar zit een beeld
in, hebben jullie gereedschap.
… We zijn volgend jaar 25
jaar getrouwd. Ik wil graag
naar een voorstelling en
daarvoor iets bijzonders
doen. Kunt u mij helpen?
… Ik wil mijn vriendin hier
op het podium ten huwelijk
vragen, met een lied, kunt u
mij leren zingen
… Wij zijn een koor, het
stelt nog weinig voor, maar
we willen beroemd worden.
Wilt u ons helpen.”

-

Volwassenen van 40 tot 60 jaar vormen een groeiende groep in de
Noordoostpolder met meer tijd voor vrijetijdsbestedingen, omdat de
directe zorg voor kinderen afneemt. Op zoek naar innerlijke verrijking
naast werk. Vitaal. Veeleisend. Accent op receptief en beleving in de
vorm van lezingen, exposities en concertbezoek. (Referentie-groepen zijn
Traditionele Burgerij, Moderne Burgerij, Gemaksgeörienteerden en
Quality Seekers),

-

De senioren vanaf 60 jaar zijn een sterk groeiende groep waarvoor ook
de sociale beleving van belang wordt. Te verwachten is een forse toename
van deze doelgroep van oorspronkelijke polderbewoners
(referentiegroepen Traditionele en Moderne Burgerij).

B. Doelgroepen naar bedrijfstypen:
-

Bestaande klanten zijn o.a. Rabobank (verzorgen cultureel programma
ledenavond), Waterschap Zuiderzeeland (ontwikkeling en begeleiding
muziekproject voor het primair onderwijs) en Stichting voor Christelijk
Primair Onderwijs (jaarlijkse kick off).

-

Potentiële klanten zijn o.a.:
Bejaardentehuizen: Zorggroep Oude & Nieuwe Land. Lokaal
is de markt van de ouderenzorg beperkt. De vraag is er maar

‘Demente ouderen lijken
soms ‘te ontwaken’ als
ze ritmes, klanken en
melodieën horen. … Voor
haar promotie-onderzoek
verdeeld Vink dementerende
ouderen willekeurig in twee
groepen. De ene groep kreeg
muziektherapie, de andere
kreeg een andere activiteit.
Conclusie: over de hele
testperiode van vier maanden
lieten de proefpersonen die
muziektherapie volgden de
sterkste gedragsverbetering
zien.’

er zijn onvoldoende middelen om de directe kosten te dekken.
Momenteel wordt er landelijk een model ontwikkeld (cultuurzorg.
nl) waarbij wordt samengewerkt met koepelorganisaties en
verzekeringsmaatschappijen. Het Cultuurbedrijf onderkent
hier mogelijk een groeimarkt. Ook in de commerciële sector
worden initiatieven ontwikkeld: bijvoorbeeld Young@heart, een
sterrenprogramma of Golden Oldies.
Horeca-uitbaters: ondersteuning organisatie culturele activiteiten
in luwe perioden: open podia, themapresentaties etc. Dit betreffen
kleinschalige activiteiten met als doel het horecabezoek in luwe
tijden te stimuleren. In de meeste gevallen is hier geen budget
beschikbaar. Het Cultuurbedrijf heeft een bemiddelende rol
(organiseren van optreden door amateurs, veelal kosteloos). Het
Cultuurbedrijf kan de netwerkfunctie verder uitbouwen en de
horecasector onder zakelijke voorwaarden als sponsor laten
aanhaken bij de festivals en evenementen.

De Volkskrant, 6 april 2013
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C. Doelgroepen naar Amateurkunstverbanden:
Het Cultuurbedrijf beschouwt de amateurkunst als heterogeen. Geen
amateur is hetzelfde. Amateurs treden op in kleine hechte verbanden als
een toneelvereniging, maar ook in diverse festivals staan jonge mensen in
popbandjes muziek te maken. Ook de scheiding tussen professionals en
amateurs vervaagt, jong en oud spelen door elkaar heen en in kunstdisciplines
worden dwarsverbanden gelegd. Op basis van deze verschijningsvormen
ontstaan er allerlei verschillende vragen naar opleidingen, coaching of
facilitaire steun in de vorm van werkruimtes of vakdocenten. Op een
substantiële vraag wordt er door het Cultuurbedrijf een product of
dienst ontwikkeld, een podium aangeboden of een optreden of festival
georganiseerd.

3.4 Podia voor professionals en amateurs
Het Cultuurbedrijf onderscheidt de volgende podia:
-

Theater ’t Voorhuys: grote zaal en kleine zaal,

-

Museumkerk en Schokland – kerkpodium en natuurpodium,

-

Muzisch Centrum: MC/vlakke vloer.

Het Cultuurbedrijf versterkt de betekenis van de podia voor de gemeente
Noordoostpolder in kwaliteit en omvang. Op de podia vind je voorstellingen
en concerten die meer dan de moeite waard zijn; ze amuseren, ontroeren,
verrassen en stemmen tot nadenken. De podia functioneren ook als een
ontmoetingsplek. De inwoners herkennen de verschillende podia en voelen
zich mede-eigenaar.
De culturele opdracht is de programmering van professionele
podiumkunsten en amateurkunst waar substantieel publiek voor is.
De sociaal-maatschappelijke opdracht bestaat uit het faciliteren van
amateurvoorstellingen en andere initiatieven, op voorwaarde dat er
voldoende publiek is. Het initiatief van de burger is hierin bepalend.
Op basis van de analyse van de klantgegevens van het theater (zie bijlagen 2a
en b), de uitbreiding van de programmering voor jongeren en de presentatiecomponent van de lessen en cursussen van het vrijetijdsaanbod ambieert
het Cultuurbedrijf een gepaste en afgewogen groei. De verdeling van de
bespeling per podium is als volgt:
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Opdracht Podia
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Het Cultuurbedrijf programmeert een aansprekend onderscheidend aanbod
van professionele en amateurkunst. De podia hebben een programmering die
te kwalificeren is als breed met oog voor kwaliteit en doelgroep. Conform de
opdracht zijn alle genres vertegenwoordigd. Ook de popmuziek behoort tot
het aanbod. Getalsmatig ligt het zwaartepunt bij de lichte muziek, cabaret en
toneel.
De diverse podia van het Cultuurbedrijf kennen het volgende onderscheid in
typering en bespeling:
-

Theater ’t Voorhuys, grote zaal: uitgaan & grote publieken
a. Professioneel: groot gemonteerd, alle genres, vaste bespelers,
b. Amateurs,
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Foto: Schokland vanuit de lucht.
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c. Grootschalige schoolvoorstellingen en popconcerten,

De schoolvakanties
schreeuwen om een
uitgekiende programmering:
“… Help, alle kabouters
zijn ziek en overmorgen is
de voorstelling in het theater
van Emmeloord. Wie durft
de rol van kabouter te
spelen? ’s Middags een uurtje
oefenen in de Beurszaal
en daarna meedoen in de
voorstelling op een echt
toneel!

De cadeaus van Sinterklaas
zijn gestolen! Wie komt
woensdagmiddag voor de
Sinterklaasvoorstelling
de Hoofdpiet helpen met
het maken van de nieuwe
cadeaus? Help…!

Tijdens de donkere maanden
van het jaar is het iedere
eerste vrijdag van de maand
is het bandjesnacht in de
kelder van het theater onder
het grote toneel.
De avond begint om 00.00
uur. De ingang is aan de
achterkant van het theater.
De Standuppers van het MC
verzorgen de prestentatie.
Iedere nacht is een succes!

d. Zakelijke activiteiten: zakelijke dienstverlening op maat en verhuur.
- Theater ’t Voorhuys, kleine zaal: avontuurlijk podium
a. coulour locale: hoogwaardige amateurkunst, producties MC,
b. talent: toekomstige bespelers van de grote zaal,
c. genres: literair, klein cabaret, lezingen, experimenteel.
- Museumkerk (+) Schokland, kerk en natuurpodium:
a. Kamermuziek,
b. Lezingen en alternatieve culturele kerkvieringen,
c. Buitenpodium voor festivals Het Geheim van Schokland.

Artist residence voor de dans- "! ( + " "
verenigingen in de Noordoostpolders:
het 2e weekend van juli staat het
Cultuurbedrijf bol van de dans.
Choreograaf Isabelle Beernaert
(So you think you can dance) komt voor
een weekend naar Schokland.
Bij de Lichtwachterswoning wordt
een unieke choreografie gemaakt op
het thema Lucht, Water, Aarde en
Vuur. En op zondagavond wordt er
gepresenteerd, als de avond valt…
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- Muzisch Centrum, Vlakke Vloerzaal, talenten MC en
schoolvoorstellingen
a. Voorstellingen met een link naar vrijetijdsaanbod MC,
b. Schoolvoorstellingen primair onderwijs,
c. (eigen) producties Cultuurbedrijf,
d. zakelijke dienstverlening.
De doelgroepen binnen de opdracht podia komen voor een deel overeen met
die van de opdracht lessen & cursussen in kunst.

3.5 Erfgoedmuseum, Kunstuitleen en exposities
Voor het museum op Schokland is een nieuw concept bedacht in aansluiting
op het Werelderfgoed. Het concept Het Geheim van Schokland is ontwikkeld
in afstemming met de belangrijkste partners die binnen het Werelderfgoed
samenwerken. De Gebiedscommissie heeft het concept thans in behandeling
en onderzoekt in hoeverre het concept kan worden meegenomen in de
visievorming rond het Werelderfgoed. In afwachting van een definitieve
visie en een mogelijk aansluiting, gaan we bij het museum in de onderstaande
prognose vooralsnog uit van ongewijzigd beleid.
De Kunstuitleen verspreidt een divers en hoogwaardig aanbod beeldende
kunst onder een zo groot mogelijk publiek in de Noordoostpolder.
Educatie in het onderwijs en promotie voor de Kunstuitleen zijn belangrijke
instrumenten om de belangstelling voor de beeldende kunst te vergroten.
De Kunstuitleen is ook een instrument voor de gemeente om een bijdrage te
leveren aan de inkomstenvorming van beeldend kunstenaars.
De doelgroepen van de Kunstuitleen bestaan uit hoger opgeleiden waarvan
meer dan helft boven de 50 jaar en meer dan 5 jaar lid. Ongeveer 40 % van de
leden is man en 60 % is vrouw. 60 % van de leden is uit Emmeloord afkomstig
en 35 % uit de dorpen. Een klein deel komt uit de randgemeentes Lemmer,
Urk, Blokzijl en Vollenhove.
Met het expositiebeleid laat het Cultuurbedrijf een breed publiek
kennismaken met de disciplines van de beeldende kunst. De informatieve en
educatieve functies zijn naast de kwaliteitsnorm belangrijke waarden.
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De prognoses van Museum, Kunstuitleen en het expositiebeleid zijn als volgt:
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In het kort: Iedere opdracht van het Cultuurbedrijf heeft een eigen
dynamiek en marktvraag. Door het onderkennen van de verschillende
markten en onderscheidende doelgroepen, ontstaan er allerlei mogelijke
klantrelaties die voor het Cultuurbedrijf van belang zijn. Sommige
klantrelaties leveren een bijdrage aan de omzet. Andere klantrelaties
worden ontwikkeld en leveren op termijn waarde. Door proactief met
de markt in gesprek te gaan en relaties te maken krijgt het
Cultuurbedrijf zicht op de collectieve vraag.
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Foto: houten afrastering bij Schokland
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Hoofdstuk 4
De Strategie van het Cultuurbedrijf

‘Weet wie je als klant wil hebben (en wie niet).
Omarm en doorgrond de klant, en vertaal de
behoefte in inspirerend aanbod. Ieder mens heeft
een eigen oeuvre.’
Benjamin Koolstra
4.1 Strategie en activiteiten per opdracht
Het Cultuurbedrijf heeft vier opdrachten en de cijfers in het vorige
hoofdstuk geven aan op welke targets het Cultuurbedrijf uit wil komen. In
de onderstaande delen wordt beschreven hoe het Cultuurbedrijf met haar
medewerkers de resultaten wil bereiken. Wat is de strategie in het speelveld
per opdracht, wat is de werkwijze die de organisatie hanteert om het doel te
bereiken en wie zoekt het Cultuurbedrijf als partner aan haar zijde. Personeel,
opbouw van de organisatie en de productiefaciliteiten maken deel uit van de
strategie.

4.1.1. Cultuureducatie, voor het basis – en voortgezet onderwijs
Ieder kind in de gemeente Noordoostpolder heeft recht op cultuureducatie.
Dat mag niet afhangen van een gezinssituatie of een ander toeval in de
omgeving van het kind. De cultuureducatie heeft een gelijkwaardige plek
in het lesprogramma van de school, zoals dat ook geldt voor rekenen en
taal. Het onderwijs, primair en voortgezet, is zelf verantwoordelijk voor
een onderwijsprogramma cultuureducatie. Het Cultuurbedrijf faciliteert
op verzoek de programmering van de cultuureducatie. De gezamenlijke
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inspanning van het onderwijs en het Cultuurbedrijf, zijn bepalend voor
de cultuureducatie van het kind. Het Cultuurbedrijf heeft een tweeledige
opdracht naar het binnenschoolse onderwijs:
- Kunst laten zien
Kunst kan komen van de leerkracht, van de vakdocent, de kunstenaar of
een idool. Laagdrempelige voorstellingen, concerten, beeldende kunst,
etc. worden door het Cultuurbedrijf geprogrammeerd om kinderen en
jongeren te inspireren en ontvankelijk te maken voor kunst en cultuur.
- Kunsten doen
Ieder kind heeft het recht om zijn talenten in de kunst en cultuur te
ontdekken. Dat staat of valt bij goed docentschap. Muziek maken, toneel
spelen of het schilderen van een portret, het zijn kunstvakken die door
professionele docenten van het Cultuurbedrijf worden gegeven.
Gelet op de gezamenlijke verantwoordelijkheid organiseert het
Cultuurbedrijf de agendering van de cultuureducatie tijdens het strategisch
directie-overleg binnen het onderwijs en tussen onderwijs, gemeente en
Cultuurbedrijf. De kennismaking met de kunstdisciplines en het erfgoed is
immers geen vrijblijvend vakgebied, maar een elementaire bouwsteen van het
onderwijs in de gemeente Noordoostpolder.
Centrale vragen voor het overleg zijn: hoe houden we de cultuureducatie op
niveau, kunnen we scherper benoemen wat leerlingen nodig hebben en hoe
is dat in het onderwijsprogramma vorm te geven, hoe kunnen we onze podia
inzetten voor uitzonderlijke talenten etc.
Naast de strategische inzet worden de scholen operationeel verleid en
bediend met aantrekkelijke cultuureducatie-projecten in en na school.
Voorbeelden van projecten zijn o.a. het Leerorkest, de ateliers en de
instrumentencarrousel.
Voor de afstemming van de programmering op de vraag van een school is
een cultuuradviseur/programmeur actief. Een contactpersoon die de vraag
van een school herkent, begrijpt en vertaalt naar toegesneden kunsteducatie
en/of podiumproducties. De cultuuradviseur/programmeur brengt scholen
indien nodig met elkaar in verbinding voor een gemeenschappelijke vraag
of belang. En in de backoffice is de cultuuradviseur ondernemer. Hij legt de
docenten de vraag voor, brengt ze samen in allerhande projecten en stemt af
met de programmeur van de podia of van het museum.
En als er door een school nog geen vraag gesteld is naar cultuureducatie is het
zaak dat de adviseur acquireert: laten zien hoe spannend, mooi en interessant
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‘Het busje komt zo’ is de
overvalwagen van het
Cultuurbedrijf. Bestel de bus
voor één dag en laat de beste
vakdocenten een dag met
de kinderen werken. Om de
school op zijn kop te zetten,
om de vakantie in te luiden,
om school feestelijk te laten
beginnen, om … zo maar,
omdat kunsten maken zo
ontzettend leuk is.

de kunsten zijn. Vakdocenten tonen hun kunne in allerlei kunst-overvallen
op de school. Na de eerste kennismaking en ‘liefdesverklaring’ volgen adhoc projecten om daarna een structurele inbedding in het onderwijs van de
school te realiseren.
Het voortgezet onderwijs formuleert kerndoelen voor de cultuureducatie,
heeft teamleiders die de inhoud daarvan bewaken en werkt met
vakleerkrachten die cultuureducatie inhoud geven. De ervaring leert dat het
bereiken van jongeren effectiever is tijdens schooltijd. Jongeren geven aan
dat de drempel om zelfstandig naar een culturele instelling te gaan voor een
workshop of cursus hoog is.
Door een combinatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten maakt het
Cultuurbedrijf de aansluiting met jongeren. Het ontwerpt samen met de
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onderwijsinstelling een doorlopende leerlijn:

Het Cultuurbedrijf
organiseert het platform
Cultuureducatie
Noordoostpolder waarin
vertegenwoordigers
van het voortgezet
onderwijs, culturele
instellingen en kunstenaars
ervaringen uitwisselen
en elkaar inspireren.
Het Cultuurbedrijf is
gastheer, kent de scholen,
levert een bijdrage aan
de kunsteducatie en de
programmering van
podiumkunsten en werkt
stelselmatig aan haar
ambitie om uit te groeien tot
de adviseur en programmeur
voor de scholen in de
Noordoostpolder. Door het
aanpakken van de collectieve
vraag, verbreedt het
Cultuurbedrijf het financiële
draagvlak .

-

Het Cultuurbedrijf is dé gesprekspartner over kunst en cultuur voor de
school ,

– De programmering voor de school wordt ontwikkeld in afstemming met
de kerndoelen van school, de teamleiders en de kunst-coördinatoren,
-

Het Cultuurbedrijf maakt gebruik van de expertise van de vakdocenten
van de school, haar eigen programmeur en werkt vanuit haar netwerk
zoveel mogelijk samen met andere culturele instellingen en kunstenaars
uit de regio om nieuwe projecten en initiatieven te initiëren, te
ontwikkelen en zo mogelijk op te nemen in het aanbod.

De partners in de opdracht Cultuureducatie zijn:
het directieberaad primair onderwijs LEA, idem voortgezet onderwijs, het
platform Cultuureducatie i.o., Provinciaal Expertisecentrum Cultuureducatie,
kunstenaars, makers, enthousiaste en gedreven leerkrachten/docenten,
verbijzondering van het VMBO, ouders in Medezeggenschapsraden, Alice
moves (landelijke community) en het Provinciaal Overleg Dienstverlening
VO (voorheen Kunstcontact).
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4.1.2 Talentontwikkeling, lessen en cursussen in kunst

Leren en presenteren zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden …
Iedereen heeft talent. Iedereen die zijn talent wil ontplooien en verder wil met
kunstbeoefening, jong of oud, kan kiezen uit het vrijetijds-aanbod, lessen en
cursussen in kunst. Het Cultuurbedrijf biedt iedereen in de Noordoostpolder
de gelegenheid zijn talent aan te spreken en de kunsten te leren en zich
te presenteren. Het beoefenen van de kunsten inspireert, overstijgt het
alledaagse, en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie sociaal en emotioneel.
Het bedrijf biedt een leer- en broedplaats voor alle kunstdisciplines.
Daarvoor zet het Cultuurbedrijf niet alleen eigen vakkundige docenten in,
maar ook de (makers van) programmering op de podia, kunstenaars uit de
polder en andere netwerken in de kunsten. Iedereen kan zijn eigen talenten
ontdekken en ontwikkelen, en zich laven aan professionele docenten en
makers.
Het Cultuurbedrijf neemt daarvoor de volgende maatregelen: optredens,
presentaties en exposeren zijn onlosmakelijk verbonden met les krijgen in
een kunstdiscipline. Het programma van het Cultuurbedrijf biedt niet alleen
cursussen en lessen om iets te leren, maar organiseert ook allerlei ensembles
en formaties om gezamenlijk een kunstvorm te beleven en zich intern en
extern presenteren. De onderliggende beleidslijnen voor cursussen en lessen
zijn als volgt:
1. Ontdekken
Korte cursussen en groepslessen in alle kunstdisciplines
Iedereen krijgt de mogelijkheid om de kunsten in beginsel te ontdekken
ongeacht leeftijd. De modules zijn opgebouwd uit 6 lesweken; na iedere
module kan een andere kunstdiscipline ontdekt worden. Tevens wordt een
module aangeboden waarin alle kunstdisciplines kort aan bod komen. De
cursussen zijn ingericht voor diverse leeftijdsgroepen: ouders en hele jonge
kinderen bijvoorbeeld kunnen ook de cursus samen volgen. Beleving, plezier
en vooral spelenderwijs kennismaken met de kunsten staan centraal. Zo kan
iedereen ontdekken welke kunstvorm het beste past. Aan het eind van het
seizoen is er een gezamenlijke presentatie.
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2. Verkennen in de Ateliers
Korte en lange cursussen, groepslessen in alle kunstdisciplines.
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Na de eerste ontdekkingstocht stimuleert het Cultuurbedrijf verdere
ontwikkeling door een breed aanbod van korte- en langlopende cursussen.
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De groepslessen worden gegeven onder de noemer Ateliers. In deze

+
1%"#

"

/(-0

ateliers krijgen de deelnemers de basisvaardigheden in de afzonderlijke
disciplines aangeleerd. De ateliers betreffen groepslessen waarbij
onderlinge samenwerking, inspiratie en presentatie wezenlijke onderdelen
zijn. De presentatie is een onderdeel van een van de terugkerende
publieksevenementen van het Cultuurbedrijf, bijvoorbeeld Samenspel,
KinderKunstVakantiedag, de Bruisweek en de Zomerse Zaterdag.
Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen sfeer en decor.
3. Verdiepen

Nieuw in de polder! Een
voorstelling intenser beleven,
een concert beter volgen, een
danscompositie van minuut
tot minuut snappen, het
vak van de artiest kunnen
verstaan: dat gebeurt er als u
een Artists Masterclass volgt
in ons theater.

Korte en lange trajecten
Na de ontdekkings- en verkenningsfase biedt het Cultuurbedrijf lange en
korte vervolgtrajecten. Het gaat hierbij om het verder ontwikkelen van het
talent van het individu in groepsverband of solo. Ook deze trajecten worden
afgesloten met presentaties op de daarvoor bestemde podia. Met bezoeken
aan het theater, festival, erfgoedmuseum en/of lezingen ervaren cursisten
kunst breder. Ontmoeting, onderlinge inspiratie, uitwisseling is van belang.
Door interessante waarnemingen te delen, krijgt de cursist een bredere
context geboden waarbinnen hij/zij zich kan ontwikkelen.
Per discipline is het volgende aanvullend op te merken:
Muziek
Samen muziek maken is interessanter, leuker, maar ook intensiever.
Het Cultuurbedrijf biedt tal van mogelijkheden tot verdere verdieping
in samenspel (heterogene en homogene ensembles of formaties als
popbands), deelname aan multidisciplinaire producties (muziektheater,
dansproducties, exposities) op eigen podia en publieksevenementen zoals
festivals (Nacht van Oranje, Pieperfestival, Oord etc.) en masterclasses.
Verdieping is daarnaast mogelijk door zelf te creëren en te ontwerpen in
de vorm van composities en geluidsopnames.
Beeld
De verdieping wordt vormgegeven in lessen op verschillende niveaus
en technieken (tekenen en schilderen 2D, ruimtelijk 3 D, fotografie en
multimedia). De deelnemer wordt binnen de groep individueel gecoacht.
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Door kennis te nemen van elkaars werkwijze en zich te verhouden met
de professionele kunsten, wordt de onderlinge inspiratie versterkt. Een
bezoek aan bijvoorbeeld het Rijksmuseum maakt onderdeel uit van de
cursus en iedereen doet mee aan de expositie van het Cultuurbedrijf en
aan de multidisciplinaire evenementen zoals het Kerstevent en de Zomerse
Zaterdag.
Dans
Het Cultuurbedrijf biedt een verdiepingstraject in o.a. de techniek
van het klassiek ballet. Na de ontdekking- en de verkenningsfase kan
de dansliefhebber zich verder ontwikkelen. Vast onderdeel van de
cursus is bezoek aan een dansvoorstelling op een van de eigen podia.
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Naast de technieklessen biedt het Cultuurbedrijf de mogelijkheid deel
te nemen aan de productiegroep. Iedereen werkt jaarlijks mee aan de
publieksevenementen van het Cultuurbedrijf.

‘Festivaltour TopClass:

Theater

jongeren kozen de 15 beste
scenes van de theaterscholen
uit Dronten, Lelystad en de
Noordoostpolder. Vanavond
en morgen in theater ’
t Voorhuys, Kleine zaal.
Mag je niet missen!’

Na de ateliers uit de verkenningsfase, biedt het Cultuurbedrijf
vervolgcursussen waarbij o.a. de acteertechnieken en het improviseren
worden verkend. Vast onderdeel van de cursus is bezoek aan een
theatervoorstelling op een van de eigen podia. Ook bij de discipline theater
worden cursisten uitgenodigd deel te nemen aan publieksevenementen die
gekoppeld zijn aan een jaarlijks gekozen thema.
4. Selecties, formaties
Het Cultuurbedrijf neemt selectie-maatregelen: De selecties worden
de hofleveranciers van de festivals en de podia, binnen en buiten het
Cultuurbedrijf. Iedereen met bijzondere talenten en ambities kan, al of
niet in groepsverband, extra begeleiding krijgen. Deelnemen aan een topensemble of formatie betekent geselecteerd worden, om daarna extra
geïnspireerd te worden, de grenzen te verleggen en te kijken of te leren van
professionele makers. De selecties worden ingezet als paradepaardjes bij de
publieksevenementen op de podia van het Cultuurbedrijf.
De partners in de opdracht Talentontwikkeling zijn:
Het onderwijs, amateurverenigingen, lokale festivals, professionele
kunstenaars en makers, landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst, de Kunstbende en Centrum Amateurkunst Flevoland.
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4.1.3 Podia voor professionals en amateurs
Het publiek kiest graag uit een divers aanbod. Zowel bij theaters, popzalen,
bioscopen en filmhuizen is een ontwikkeling te constateren naar meerdere

Een bericht:
Rina Apeldoorn-Pathuis wil
graag een theatervereniging
starten. Rina heeft al ruim
30 jaar ervaring binnen
het amateurtheater in
Noordoostpolder, was
voorzitter van het toenmalige
streekcentrum en is nog
altijd regisseur. Nu haar
laatste project is afgerond
wordt het tijd om een
nieuwe wens in vervulling
te laten gaan: een nieuwe
amateurtheatergroep. Ben je
actief in het amateurtheater,
of juist helemaal niet, meld
je aan. Ook muzikanten zijn
van harte welkom. De eerste
bijeenkomst is op dinsdag
28 mei 2013 om 20.00 uur in
buurthuis Espelervaart.

zalen onder één dak die samen meer differentiatie opleveren. Dat maakt
het mogelijk voorstellingen en concerten van zeer verschillende aard te
programmeren, eventueel tegelijkertijd. De behoefte aan een ruimere keuze
zien we ook terug in de populariteit van festivals. Daar kan het publiek
vrijblijvend zappen tussen performances, zodat het zich geen moment
hoeft te vervelen. Het begrip diversiteit komt ook tot uitdrukking in de
verschillende doelgroepen die steeds meer door elkaar lopen en steeds
sneller van samenstelling veranderen. De bezoeker van een klassieke
theatervoorstelling in een schouwburg kan een week later een experimentele
dansvoorstelling in het Muzisch Centrum zien .
Het aanbod op de podia in de Noordoostpolder kan kleurrijker.
De programmering wordt nu gekenmerkt door laagdrempelige, op
entertainment gerichte voorstellingen voor een wat ouder publiek. Het
theater heeft ooit een kleine zaal laten maken om waarschijnlijk een
tegenwicht te bieden aan deze monotonie, maar eigenschappen van het
podium beperken het type producties. De programmering van deze zaal
is zo goed als stil gevallen. Het interessante is dat veel voorstellingen die
niet kunnen rekenen op grote publieksstromen, bijvoorbeeld vanwege het
vernieuwende of intieme karakter ervan, in het ‘kleine zaal’-circuit een prima
plek kunnen vinden om daarna bij voldoende publiek naar de grote zaal te
verhuizen.
Daarnaast is de kleine zaal van het theater ook bij uitstek geschikt als podium
voor talentvolle lokale en regionale artiesten en gezelschappen, voor de
Selecties en andere ensembles van het vrijetijdsaanbod en voor iedereen die
ambitieus is en graag voor publiek wil optreden.
Binding, de podia zijn van en herkenbaar voor de inwoners
De binding met het eigen publiek wordt versterkt, nieuwe publieksgroepen
worden gericht aangesproken en er wordt meer onderscheidend aanbod per
podium aangeboden. Ieder podium heeft zijn eigen karakter.
Het Cultuurbedrijf investeert in haar eigen vaste publiek en huurders/
gebruikers van de podia door middel van de volgende maatregelen:
-

Wederopbouw van het vaste klantenbestand. Onderzoek wat klanten
bindt, waarom klanten niet langer pashouder willen zijn, etc.

-

Revitalisering van de theaterpas, het aanbod voor een pashouder
opfrissen:
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t MBBUEFQBTIPVEFS[JFOEBUKFIFNOPEJHIFCUWPPSKFCFESJKG
vernieuw het pashouderschap door extra activiteiten als een aparte
seizoenpresentatie, bijzondere activiteiten rond een voorstelling
(gesprek met een regisseur, een reis naar een bijzondere voorstelling,
etc.)



t HFFGEFQBTIPVEFSIFUHFWPFMEBUIJK[JKCFMBOHSJKLJTWPPSIFU
theater, verdiep je in de pashouder en nodig hem/haar uit voor een
consumentenpanel,



t MBBUEFQBTIPVEFSNFFEFOLFONFUEFQSPHSBNNFSJOH
geef de pashouder de ruimte om meer geld te betalen voor zijn pas.

-

Analyse van het bestand aan huidige bezoekers en cursisten,
segmentering tot onderscheidende groepen en aanmaak dominante
bezoekersprofielen: wat zijn hun voorkeuren, zijn ze tevreden of missen
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ze wat in hun aanbod? Maak de klant zichtbaar en tastbaar, zodat je hem/
haar kunt volgen. Laat de klant indien nodig meedoen met je
programmering.
Nieuwe publieksgroepen participeren
Het Cultuurbedrijf gaat zich meer verhouden met de volgende doelgroepen
door het inrichten van panels en programmeringsteams:
-

Ontsluit de database van de cursisten en leerlingen van het Muzisch
Centrum: welke doelgroepen zijn met welk aanbod aan te spreken,

-

Senioren: laat senioren meedenken en meedoen in de programmering.

-

Jongeren: het valt op dat er, met uitzondering van het genre cabaret,
geen jongerenaanbod is. Neem jongeren serieus, rekruteer ze uit de
Cultuureducatie en laat ze, met behoud van authenticiteit, meedenken
met de programmering en de marketing.

Beken kleur in het aanbod, weet voor wie je het doet
De programmering wordt meer afgestemd op het ritme van de samenleving
van de Noordoostpolder door aan te sluiten bij de festivals, feestdagen en
andere hoogtepunten in relatie tot de doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld:
-

Vakantieweken in het onderwijs: kindervakantievoorstellingen aangevuld
met een doe-activiteiten, Sinterklaasvoorstellingen…,

-

Feestdagen als Kerst en Pasen: familievoorstellingen in een sfeervolle
ambiance, Goede Vrijdag-concerten, zondagsconcerten, etc. ,

-

Hoogtepunten als festivalopeningen,

-

Het transfereren van cultuureducatie-hoogtepunten in het onderwijs naar
de podia.
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Tomas (15 jaar): ‘Je moet
een competitie opzetten.
Bijvoorbeeld De Ensyfair.
Het dorpsfeest van Ens.
Daar ging ik vroeger
naartoe. Dan had je allemaal
zevenkampen, fietstochten,
avondspellen en een
playbackshow. Je ziet daar
jongeren uit de keets die heel
erg graag willen winnen.
Je ziet dan jonge gasten,
waarvan je nooit zou denken
dat ze iets willen doen, je ziet
ze van alles doen omdat ze
willen winnen. De meiden
doen toch ook mee, daarna
is het feest…We doen het
gewoon. Keets zetten zichzelf
daar gewoon neer.’
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De partners in de opdracht Podia zijn:

Schokland danst in de nacht
- het amateurkunstfestival
van de Noordoostpolder.

panels van senioren, panels van jongeren en andere doelgroepen, het
onderwijs, festivalorganisaties, amateurkunstverenigingen

De verschillende
dansverenigingen die
Schokland rijk zijn,
maken onder leiding van
professionele choreograaf
korte dansproducties op het
eiland Schokland.

Foto: Biënnale Ventië: inzending Korea
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4.1.4 Kunstuitleen, exposities en het idee Geheim van Schokland
Het expositiebeleid bestaat grofweg uit tentoonstellingen van professionele
kunstenaars, amateur beeldende kunstenaars al of niet in verenigingsverband
en specifiek educatieve tentoonstellingen. Bij de samenstelling spelen
thematiek, kwaliteit, differentiatie en de toegevoegde waarde een rol. Meer
dan voorheen zullen de tentoonstellingen in het gemeentehuis, het Muzisch
Centrum, theater en op Schokland en de cultuureducatie afgestemd worden.
De Kunstuitleen informeert het publiek over haar aanbod en organiseert
publieksacties zoals meet & greet met kunstenaars en wisselende kleine
tentoonstellingen. Het aanbod wordt verder gedifferentieerd naar een
bredere doelgroep; Kunstenaars uit de Noordoostpolder krijgen extra
aandacht en worden zoveel mogelijk betrokken bij de educatieve projecten
en exposities. Voor de uitleen aan het bedrijfsleven wordt een nieuw model
bedacht dat beter aansluit bij de actuele vraag zoals huur en koop van werken.
Bij het nieuwe model worden ook lokale kunstenaars betrokken.
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Ook voor het museum Schokland is er een nieuw strategisch beleid nodig.
In de businesscase was er sprake van een ambitieus nieuw gebouw waarvoor
nog geen inhoud bestond. Daarom is ervoor gekozen om in afstemming
met de partners van het Werelderfgoed een nieuw concept te ontwikkelen
dat moet leiden tot een modernisering en opwaardering van het museum
tot een erfgoedcentrum in aansluiting op het Werelderfgoed. Het concept
is inhoudelijk sterk, maar nog niet meer dan een goed idee op basis van
een visionaire gedachte. Het heeft de naam Het geheim van Schokland.
Erfgoedmuseum en eiland zijn in het concept onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het nieuwe erfgoedmuseum kan het startpunt worden voor een
bezoek aan Schokland. Bezoekers krijgen daar het unieke van Schokland mee
in al haar facetten, om daarna het eiland te verkennen. Te voet of per fiets.

Het geheim van Schokland: droom of
toekomstmuziek?

Het huidige museumcomplex van houten gebouwtjes refereert in niets aan
het oorspronkelijke dorp Middelbuurt en leidt in die zin tot verwarring .
En omdat ook het huidige museum qua inrichting niet is toegerust op het
adequaat tentoonstellen van zijn schatten, is een nieuw centrum op een
nieuwe plek bedacht. Een plek die goed bereikbaar is vanaf de weg (N352).
Het nieuwe erfgoedmuseum wordt onder de grond gebouwd om het niet te
laten storen met de omgeving. In aansluiting op Het geheim van Schokland-
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concept wordt ook het erfgoedmuseum ‘ontdekt’. Het enige zichtbare
element wordt een palenscherm rondom een open kern gevuld met water. De
bezoeker loopt via een hellingbaan langzaam naar beneden richting de entree.
Op de eerste verdieping onder de grond bevinden zich een receptie,
museumwinkel en ruimte voor wisseltentoonstellingen. Daglicht komt binnen
via een centrale patio welke gedeeltelijk gevuld wordt met water. Samen met
het licht en de lucht staat het symbool voor de elementen die in het concept
een belangrijke plek innemen. Nog een verdieping lager, recht onder de patio,
bevindt zich het hart van het museum. In een cirkelvormige ruimte wordt
het hoofdverhaal verteld door middel van een 360 graden projectie. Hier
wordt de bezoeker ondergedompeld in een indrukwekkende audiovisuele
presentatie. Om de kern heen zijn een aantal wonderkamers bedacht waar
verder wordt ingegaan op onderwerpen als archeologie, geologie, visserij en
natuur. En natuurlijk wordt de archeologische collectie van het museum hier
tentoongesteld.
Met de beelden op het netvlies gaat de bezoeker later het eiland op en kan hij
als het ware de beelden invullen. Hij wordt geholpen door een Schoklandapp: verschillende bekende Nederlanders vertellen verhalen: over de natuur,
de cultuur, het water, de archeologie etc. Ook die verhalen zijn onderdeel van
de collectie; als iets dat kan groeien en voortdurend uitbreidt als gevolg van
de culturele programmering van Schokland. De bezoeker maakt uiteindelijk
zijn eigen verhaal.
Dat Schokland een eiland op het droge is, is eigenlijk alleen vanuit de lucht
goed zichtbaar. Daarom is er een luchtballon die de bezoeker 150 meter
omhoog brengt, van waaruit je de totale contour en contouren van Schokland
kunt zien. Naast het museum-in-de-grond zou dit wel eens een echte
publiekstrekker kunnen worden!

4.1.5 Uitstraling Erfgoedcentrum op het Werelderfgoed
De visievorming rond het Werelderfgoed die net van start is gegaan onder
leiding van de Siteholder, kan voordeel hebben van het concept ‘Het Geheim
van Schokland’. Schokland heeft immers baat bij een goed draaiende
toegangspoort. Het Werelderfgoed kan een beginpunt als positionering
en start voor de ontdekking van Schokland goed gebruiken. Zowel in
de communicatie als de culturele programmering op het eiland kan het
erfgoedmuseum-concept worden uitgewerkt binnen het Werelderfgoed, mits
nauwkeurig geregisseerd.
Schokland staat voor rust en bezieling. Gelet op de gestelde target van
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200.000 bezoekers per jaar en het karakter van het Werelderfgoed is
het niet aan te bevelen om vormen van massa-marketing in te zetten. De
communicatie zal dan ook voornamelijk plaatsvinden door van mond-totmondreclame. Elke bezoeker van Schokland en het erfgoedmuseum wordt
een ambassadeur. Hij of zij is na een bezoek een ervaring rijker, neemt een
verhaal mee naar huis en vertelt het verhaal over Schokland verder.
Het is belangrijk dat mensen Schokland zelf gaan ontdekken of minstens
het gevoel hebben dat ze Schokland zelf ontdekt hebben. Op basis van het
erfgoedcentrumconcept is het aan te bevelen om Schokland te positioneren
als een echt (ei)land. Dat brengt de nodige symboliek en rituelen met zich
mee. Een land heeft een ‘nationaal’ symbool, een vlag, een paspoort, een taal
en een munt. Maar ook feestdagen en plaatselijke gebruiken. Deels zijn deze
gebaseerd op een historisch gegeven, misschien ook deels verzonnen.
Een (ei)land heeft ook souvenirs. Schokland kan een bijzondere collectie
souvenirs opbouwen. Deze zijn te koop in de museumwinkel, maar misschien
ook wel elders in Nederland. De souvenirs zijn het resultaat van een artistin-residence programma dat opgezet kan worden. Kunstenaars, designers,
schrijvers verblijven gedurende een bepaalde periode (24 uur, 1 week)
op Schokland en krijgen de opdracht om hun persoonlijke fascinatie en
zoektocht op het eiland om te zetten in een uniek werk. Dat kan een tijdelijk
kunstwerk zijn op het eiland, maar er moet altijd een reproduceerbaar
onderdeel zijn. Een boek, een serie foto’s, een nieuwe modecollectie,
nieuw Schoklands aardewerk, een stripboek voor kinderen, een uniek
muziekstuk, een nieuwe pop-cd. In de loop der jaren bouwt Schokland een
unieke collectie op. De collectie heeft bovendien een enorme spin-off. Het
kunstwerk krijgt publiciteit (de schrijver zit bijvoorbeeld bij DWDD) en alles
verwijst (impliciet) naar Schokland. De boodschap is stelselmatig: dit is mijn
persoonlijke interpretatie van Schokland, ga het ook zelf ontdekken. Zo
krijgt de culturele programmering en communicatie-strategie van Schokland
vorm.
Adoptie van het erfgoedmuseum-concept door de Werelderfgoedpartners, de regie over de uitwerking van de inhoud van het concept in
het Werelderfgoed-visieproces en een onderzoek naar de verbreding van
de financiering van een nieuw museum (Zuiderzeelijn-gelden, Europese
subsidies, etc.) op Schokland zijn belangrijke voorwaarden voor een
succesvolle uitwerking. De gebiedscommissie heeft het concept in beraad.
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4.2 Welke organisatie hoort bij het Cultuurbedrijf?
Het organisatieschema van het Cultuurbedrijf toont het schematisch
overzicht van de bedrijfsstructuur. Het geeft de hiërarchie weer en laat
zien wie aan het hoofd staat van welke afdeling en wie voor welke opdracht
verantwoordelijkheid moet afleggen.
Het schema heeft een interne en externe functie: de klanten weten bij wie ze
moeten zijn en voor de eigen medewerkers is de verbinding van de opdracht
met de markt helder.

Programmeur/ adviseur

Prikkels
ontvangen
Uitnutten
Ideeën
genereren

Evaluatie

Markt

Concept

Praktijk
Program
Markt
introductie

De programmeur/adviseur die aan het hoofd van iedere afdeling staat heeft
een belangrijke taak in het innovatieproces van het Cultuurbedrijf. De
programmeur wordt gevoed door prikkels van buiten. Dat kan bijvoorbeeld
een verslechtering van het imago van de organisatie zijn of een daling van de
klanttevredenheid, maar ook een kans op omzet-groei of de ontwikkeling
in het onderwijs die leidt tot een nieuwe vraag. Op basis van de opgevangen
prikkels genereert de programmeur nieuwe ideeën. Voorwaarde hiervoor
is een creatief en energiek klimaat, waarin variatie en exploratie centraal
staan. Bijvoorbeeld tijdens een brainstormsessie waar out-of-the-box denken
in een projectteam van programmeurs en docenten tot nieuwe ideeën leidt.
Focus op de klantvraag blijft echter het sleutelwoord. Na het genereren
van haalbare ideeën en/of de fase van de specificatie en verduidelijking
van de klantvraag, worden de behoeften vertaald in haalbaar aanbod. In
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de interne organisatie worden daartoe horizontale dwarsverbindingen
aangegaan, bijvoorbeeld: de programmeur onderwijs die op verzoek van een
school theaterprogrammering samenstelt, het erfgoedmuseum dat voor het
festival Schokland danst in de nacht een dansvoorstelling laat maken of de
programmeur van de podia die bijzonder talent bij de popafdeling opmerkt.
De opdracht/markt-relaties biedt de politiek helderheid over de verdeling
van de subsidiestromen over de verschillende opdrachten. Het schema
verduidelijkt ook wie de zorg draagt voor de uitwerking van opdracht en de
realisatie van de resultaten. Duidelijkheid over de opdracht, het speelveld en
de werkwijze zorgen voor richting binnen het Cultuurbedrijf. Individuele
resultaatafspraken per medewerker zorgen ervoor dat het werkproces
efficiënt verloopt. Het organogram van het Cultuurbedrijf ziet er als volgt uit:

Bestuur
Staf: controller,
administratie,
marketing, techniek
en gebouwenbeheer

Programmeur/
adviseur
Onderwijs

Docenten en
Medewerkers

Programmeur/
adviseur
Podia

Docenten en
Medewerkers

Programmeur/
adviseur
Talentonwikkeling

Docenten en
Medewerkers

Programmeur/
adviseur
Kunstuitleen, Expo

Docenten en
Medewerkers

Directeur

Vrijwilligers
Coordinator
Organisatie
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4.3 Welk personeel hoort bij het Cultuurbedrijf?
4.3.1 Kernwaarden personeel
Het Cultuurbedrijf gaat marktgerichter opereren en het maatschappelijk
draagvlak vergroten. Daarvoor zijn medewerkers nodig die een concrete
bijdrage leveren aan de doelstellingen van het bedrijf. De kernwaarden van de
medewerkers Cultuurbedrijf zijn:
-

Gedrevenheid en Professie: de medewerkers verstaan hun vak, zijn up to
date in hun vakgebied en bekwaam in hun kunne,

-

Nieuwsgierig: medewerkers zijn betrokken en geïnteresseerd in hun
klanten, zoeken het klantcontact op en zien de veranderende vraag,

-

Uitnodigend en uitdagend: vanuit de kunsten die altijd in beweging en
ontwikkeling zijn worden klanten en bezoekers onthaald en geprikkeld in
hun interessegebied.

Niet iedere medewerker hoeft al die kwaliteiten te bezitten, maar er moet
wel een besef zijn dat hij/zij onderdeel uitmaakt van een organisatie in
verandering, en daarmee mede verantwoordelijk is voor de instandhouding
en ontwikkeling van het Cultuurbedrijf. Linksom of rechtsom: iedere
medewerker zal zich voor de organisatie moeten inzetten, zijn inzetbaarheid
moeten vergroten om vervolgens individueel en met elkaar het geplande
eindresultaat te behalen.

4.3.2 Ondernemerschap en flexibilisering personeel
De medewerkers zien de gevolgen van een bezuinigende overheid: links
en rechts vallen culturele instellingen om, de angst voor het verliezen
van een baan is terecht groot en kan ook niet worden weggenomen. Ook
voelen docenten zich niet capabel om aan een kwaliteit als bijvoorbeeld
ondernemerschap te voldoen. Het woord ondernemerschap associeert met
‘geld verdienen voor de zaak’ en daarvoor heeft men niet gestudeerd. Terwijl
het in dit verband juist niet gaat om geld verdienen, maar om artistieke
kwaliteit in de dienstverlening, aansluiting maken op doelgroepen, breder
inzetbaar en productief zijn, en het vergroten van het financiële draagvlak.
Een medewerker van het Cultuurbedrijf is iemand die dienstbaar is en
verantwoording wil dragen voor de instandhouding en groei van het
Cultuurbedrijf, die tijdig kan inspelen op de innovatie van lessen, cursussen
en andere programmering, maar vooral ook op een veranderende markt.
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En dat is voor een deel te leren met opleidings-programma’s, maar voor een
belangrijk deel ook niet. Daar is talent en intuïtie voor nodig.
Het cultuurbedrijf heeft een rechtspositie die past bij een gezonde
bedrijfsvoering. Er is onderzoek nodig om de huidige rechtspositie zodanig te
veranderen dat het Cultuurbedrijf op een effectieve en efficiënte wijze haar
werk kan doen.

4.3.3 Vrijwilligers
Het Cultuurbedrijf programmeert voor 2014 diverse concerten en
voorstellingen en heeft daarvoor een beperkt budget. De bijdrage van de
gemeente Noordoostpolder is begrensd. Met het oog op het verkrijgen
van meer dialoog met doelgroepen als jongeren en senioren, maar ook
op het vergroten van financieel en maatschappelijk draagvlak in de
/PPSEPPTUQPMEFS EPFUIFU$VMUVVSCFESJKGFFOBQQÀMPQWSJKXJMMJHFST
Essentieel voor vrijwilligerswerk is dat het uit persoonlijke interesse,
betrokkenheid of liefde wordt gedaan. Ook melden mensen zich aan als
vrijwilliger vanwege hun politieke overtuiging, om verveling tegen te gaan,
om sociale contacten te leggen en om ervaring op te doen teneinde de kans
op betaald werk te vergroten. Dit motief zou in de komende jaren wel weer
eens een grotere rol kunnen gaan spelen. De kans op werk wordt groter door
ervaring op te doen, maar ook door al aanwezig te zijn in de organisatie.
Het Cultuurbedrijf vraagt geestverwanten in Emmeloord en omliggende
dorpen voor diverse functies binnen de organisatie. Het vrijwilligerswerk
heeft een aanvullend karakter op het werk van de vaste en freelance
medewerkers. Kenmerk van vrijwilligers is dat zij geen geldelijke
vergoeding ontvangen voor hun inzet. Vrijwilligheid betekent echter geen
vrijblijvendheid, vandaar dat de rechten en plichten van vrijwilligers in een
vrijwilligersovereenkomst vastgelegd worden. Dat gebeurt ook om naar alle
medewerkers van het Cultuurbedrijf zo veel mogelijk openheid van zaken te
geven. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over vergoedingen als
reiskosten, verzekering, type werkzaamheden, etc.
4.4 Welke gebouwen heeft het Cultuurbedrijf nodig?
De uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan in een gebouwenplan bevindt
zich in een verkennende fase en krijgt op termijn vorm. Op basis van de
Businesscase Cultuurbedrijf Noordoostpolder en het Startdocument Cultuurbedrijf
is uitgegaan van een nieuw museumgebouw en behoud van de bestaande
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gebouwen theater en CuZa. De ontwikkeling van een nieuw museum is echter
in sterke mate afhankelijk van de aansluiting van het museum-concept op het
visieplan Werelderfgoed. Als deze aansluiting niet gemaakt wordt, is er een
schaduw-plan voor het museumgebouw nodig om de acute problemen van
de huisvesting en collectie-condities inzichtelijk te maken en op afzienbare
termijn aan te pakken.
Met de komst van de nieuwe directeur voor het theater per 1 juli jl. is er
nieuw elan om het Cultuurbedrijf op een adequate manier in één gebouw te
huisvesten. De beide managers van CuZa en theater maken daarvoor een plan
van aanpak.
In afwachting van het resultaat van de processen rond het museum en de
gezamenlijke huisvesting CuZa/theater wordt het gebouwenplan op termijn
uitgewerkt.

In het kort
Het Cultuurbedrijf verbindt zich met de gemeenschap. Medewerkers
zijn nieuwsgierig en leren nieuwe markten kennen.
Het Cultuurbedrijf wordt gesprekspartner en vaste adviseur van
het onderwijs. De lessen en cursussen krijgen prestatieniveaus en
eindpresentaties op de podia zijn vaste prik.
De podia worden intensiever bespeeld en krijgen kleur. De binding met
de podia wordt versterkt: niet alleen in herkenbaarheid van de podia,
maar ook met vrijwilligers die meehelpen om de kunst en cultuur vorm
te geven.
Voor het museum is een ambitieus plan bedacht dat kans van
slagen heeft als het aansluiting vindt bij het Werelderfgoed.
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Foto: Netl park
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Foto: moderne ark
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Hoofdstuk 5
Exploitatiemodel en meerjarenraming

‘Al wat in de kunst belangrijk is, ligt voorbij de
woorden.’
Georges Braque

5.1 Ter inleiding
Het stellen van doelen en het meten van resultaten zijn de instrumenten om
het meerjarenprogramma voor het Cultuurbedrijf daadwerkelijk vorm te
geven. De formulering van targets in hoofdstuk 3 motiveert de medewerkers
de doelen te halen. Ook draagt het bij aan het inzicht in de effecten van het
eigen gedrag en handelen, de cultuurverandering en, niet minder belangrijk,
de gemeente Noordoostpolder krijgt hiermee zicht op de ontwikkelingen
binnen het Cultuurbedrijf per opdracht.
Met het onderstaande exploitatiemodel (Le Mat-model) geven we aan waar de
accenten en verschuivingen in het meerjarenprogramma worden gerealiseerd.
Het Cultuurbedrijf en de gemeente maken hiermee strategische keuzes.
De dialoog over de invulling biedt de mogelijkheid om de achtergronden
en de culturele waarden achter de doelen te verhelderen en beter te laten
doorwerken. Hoewel het exploitatiemodel en de meerjarenbegroting
(zie bijlage 4) exacte referentie hebben met de jaarrekeningen van 2011 en
de belangrijkste financiële ontwikkelingen daarna verwerkt zijn, is het
niet de bedoeling om aan de hand hiervan tot op detail de achterliggende
meetsystemen te beoordelen. Het gaat in feite om de uitdrukking van de
opdrachten van het meerjarenprogramma en de ambitie in getallen die zich
verhouden met de werkelijkheid van vandaag en morgen.
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5.2 Le Mat-model: de exploitatie voor het Cultuurbedrijf
Het Le Mat-model voor het meerjarenprogramma is ingevuld met de vier
opdrachten voor het Cultuurbedrijf:
1. Onderwijs: Cultuureducatie basis – en voortgezet onderwijs.
2. Talentontwikkeling: lessen en cursussen in kunst.
3. Podia: de podiumfunctie voor zowel professionele als
amateurvoorstellingen.
4. Erfgoedmuseum, expositiefunctie en Kunstuitleen.
Iedere opdracht is verbonden aan een markt. De huidige geldstromen van
Culturele zaken en Theater zijn doorgerekend naar de opdrachten in het Le
M at-model, het exploitatiemodel voor het Cultuurbedrijf. De basisgedachte
achter dit exploitatiemodel is dat alle kosten (personeel en materieel)
verdeeld worden over de opdrachten. Ook de beheerskosten (beheer/
management/stafdiensten) en de huisvestingskosten, vermeld in de rechtse
kolommen, worden versleuteld over de opdrachten. Deze overheadkosten
houden we vooralsnog in jaren ongewijzigd.
De directe kosten van programmeur en medewerkers zijn per opdracht in één
kolom verwerkt. Deze laatste kosten zijn direct toewijsbaar aan een opdracht.
Het programmamanagement voor theater en museum is ingevuld met
stelposten. Uiteindelijk kan verschuiving optreden tussen personeelskosten
beheer en programmamanagement.
Met het Le Mat-model zijn de integrale kosten per opdracht niet alleen te
berekenen, maar ook te budgetteren en te bewaken. Op basis van deze
kennis kunnen directeur en programmeurs eenvoudiger sturen op targets
en taakstellingen formuleren. De gemeente heeft hiermee control over de
programmamix.
De gegevens voor het model zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2011 van
Theater en Culturele Zaken. Deze brongegevens zijn aangeleverd door de
afdeling Financiën van de gemeente Noordoostpolder en het theater zelf: de
totale lasten en baten in het onderstaande model komen overeen met de totale
lasten en baten uit het tabblad ‘verzelfstandiging bestaand’. Dit tabblad is in
2011 gehanteerd bij de Businesscase cultuurbedrijf Noordoostpolder.
Het Cultuurbedrijf beschikt per 2014 over een budget van € 2.350.000. Daarbij
is rekening gehouden met:
1. De taakstellende bezuiniging theater van € 50.000
(synergie Cultuurbedrijf);
2. De taakstellende bezuiniging CuZa van € 150.000
Foto: Biënnale Venetië, inzending Rusland
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(synergie Cultuurbedrijf);
3. Een structureel bedrag van € 189.000, overgenomen uit de business-case
en verdeeld als € 45.000 afschrijving op groot onderhoud theater
(opgenomen als materiële huisvestingskosten), € 31.000 afschrijving
theatertechnische installaties (opgenomen als materiële kosten theaterexploitatie), € 100.000 afschrijving aanpassingen Muzisch Centrum
(eveneens opgenomen als materiële huisvestingskosten) en € 19.000
voor modernisering museum (opgenomen als materiële kosten voor het
museum);
4. Een structureel bedrag van € 225.000 dat vanuit de gemeentelijke
organisatie wordt overgeheveld naar het Cultuurbedrijf voor overheadkosten. Het bedrag is, conform gemeentelijke opgave, verwerkt
als € 98.500 voor personele beheerskosten en € 126.500 voor materiële
beheerskosten.
Het exploitatiemodel van het Cultuurbedrijf ziet er dan per 1 januari 2014 als
volgt uit:
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Per boekjaar kan het Cultuurbedrijf evolueren tot:
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5.3 Ambities, risico’s en kanttekeningen
Als gevolg van het gewijzigde beleid, de synergie tussen de twee organisatieeenheden en de te realiseren bezuinigingen gaan kosten en baten zich anders
tot elkaar verhouden. De belangrijkste beleidsontwikkelingen en risico’s in de
komende vier jaar zijn als volgt:
Opdracht Onderwijs: het Cultuurbedrijf verschuift zijn aandacht naar het
onderwijs. Voor de toename van de onderwijstaken is 15% groei begroot,
gebaseerd op de groeiperspectieven in hoofdstuk 3. Deze toename gaat ten
koste van het vrijetijdsaanbod en wel van de personele kosten primair proces
in het bijzonder. Dat is niet alleen een verschuiving van beleid maar ook een
compensatie voor het indikken van klassen en groepen ofwel het verhogen
van de efficiëntie in het vrijetijdsaanbod. Deze efficiëntieslag, mits goed
uitgevoerd, leidt alleen tot behoud van werkgelegenheid wanneer de beoogde
verschuiving en rendementsverbetering gerealiseerd worden.
Hetzelfde gebeurt met het programmamanagement dat met eenzelfde
percentage verschuift van vrijetijdsaanbod naar onderwijs.
De inkomsten van de scholen nemen toe: meer diensten leveren ook meer
inkomsten op. Een eigen bijdrage van de scholen à 30% van de integrale
kosten komt overeen met het landelijk gemiddelde.
De provinciale subsidie valt daarentegen weg. Daarvoor in de plaats is
een bedrag van fondsen gepland. Gelet de intenties van het kabinet zijn
fondsbijdragen kansrijk (regelingen cultuur op school/ cultuureducatie met
kwaliteit, etc.).
Kunsteducatie in het onderwijs biedt ook kansen. Het is een activiteit
waarvoor via diverse kanalen (sponsor)middelen zijn te genereren, met name
bij fondsen die een doelstelling hebben om kunsteducatie in het onderwijs te
stimuleren. Als taakstelling wordt gekozen voor een opbrengst van
€ 15.000 per jaar vanaf 2016. Door in te schrijven op grotere programma’s
zoals “cultuureducatie met kwaliteit” zijn aanzienlijk grotere bijdragen te
genereren. Deze zullen echter te allen tijde besteed worden aan activiteiten
dus hebben geen netto-effect op de begroting.
Het risico bestaat dat docenten de aansluiting niet maken met de
onderwijspraktijk. Er is namelijk een verschuiving naar lesgeven in grotere
groepen, docenten kunnen te maken krijgen met minder gedisciplineerde
leerlingen, leerlingen die persoonlijke aandacht vragen, etc. De kwaliteit
van de docent bepaalt de kwaliteit van het product in het onderwijs. Het
is belangrijk dat docenten in een vroeg stadium zich gaan bekwamen in de

73

onderwijspraktijk van de scholen in de Noordoostpolder. Dat vraagt om
ontvankelijkheid, adequate studie en training, maar ook om een heldere
opdracht om de aansluiting met het onderwijs succesvol te maken.
Opdracht Talentontwikkeling: voor het vrijetijdsaanbod is als eerste
uitgangspunt gekozen voor het laten vervallen van vrije - of vacatureruimte
ter waarde van 1,00 fte. ter waarde van ruim € 70.000 per 2014. Vervolgens
wordt er een taakstellende meeropbrengst van 7,5% per jaar gepland. Deze
taakstelling is voorzichtig gekozen maar wel gebaseerd op het in hoofdstuk 3
geschetste perspectief.
Onderdeel van de opdracht is om meer leerlingen aan te trekken en een
hogere uur-bezetting of rendement te realiseren (gemiddeld meer leerlingen
per lesuur). Het Cultuurbedrijf verhoogt met name de kostendekkingsgraad
van de muzieklessen en cursussen. De tarieven voor kinderen en
jongeren zullen beperkt stijgen. In de sectoren beeldend, dans en theater,
waar de klassikale lessen winstgevend kunnen zijn ten opzichte van de
personeelskosten moet er meer elan komen. Met deze trend kan de dekking
van personele kosten primair proces van 45 % in 2014 stijgen naar ruim 65 %
in 2018. Op termijn is 80 % haalbaar, maar dat vraagt veel van de inhoudelijke
organisatie, het management en de marktbenadering. Van essentieel belang is
dat er meer dekking komt vanuit lucratievere activiteiten als dans, beeldend,
theater en andere korte projecten. Het spreekt voor zich dat daarvoor
een grote ontwikkelings- en marketinginspanning nodig is. Het Muzisch
Centrum bereikt, in verhouding tot landelijke gemiddelden, weliswaar een
groot aantal muziekleerlingen, maar weinig deelnemers voor de andere
disciplines.
Talentontwikkeling is een onderwerp waarmee zeker (sponsor)inkomsten
van derden geworven kunnen worden. Na een aanloopperiode wordt per 2016
een jaarlijkse opbrengst van € 10.000 voorzien. De werkelijke opbrengst
kan hoger uitvallen. Maar als een eventuele meeropbrengst omgezet wordt in
activiteiten, heeft deze geen netto-effect op de begroting.
Het risico bestaat dat het aantal leerlingen afneemt als gevolg van de hogere
uur-bezetting, dat docenten niet in staat zijn leerlingen vast te houden of
nieuwe te werven, dat de gepercipieerde productwaarde onvoldoende
verhoogd wordt, de strategie-voorstellen in hoofdstuk 4 onvoldoende tot
ontwikkeling komen of de vergroting van het publieksbereik conform
hoofdstuk 3 niet tot stand komt. Voor docenten en medewerkers binnen de
opdracht talentontwikkeling ligt er een ambitieuze opdracht die de komende
jaren extra aandacht vraagt. Het uitvoeren van een dergelijk proces verhoogt
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het risico op deeltijdontslagen: er worden salarissen betaald zonder dat er
leerlingen zijn die voor inkomsten zorgen. Deeltijdontslagen gaan gepaard
gaat met frictiekosten en daarna ontstaat recht op WW. In de huidige status
komen deze geheel voor rekening van de werkgever. Om dit risico verder
te beperken wordt per 2014 tenminste 1,00 fte. formatieruimte uitsluitend
ingevuld met ZZP’ers.
Opdracht Podia: een nog betere verhouding tussen kosten van
voorstellingen en inkomsten is de uitdaging voor de komende jaren. Het
theater huurt jaarlijks voor € 17.000 extern personeel in voor administratieve
taken en € 11.000 voor garderobe. Met het oog op schaalvergroting en de
vrijwilligersorganisatie komen deze bedragen per 2015 te vervallen.
De pachtsom van de horeca staat vooralsnog op € 45.000. Verhuur,
waaronder die aan amateurverenigingen, op € 65.000 per jaar. Per 2015
wordt deze met € 6.500 per jaar taakstellend verhoogd. Deze taakstelling
kan mede gerealiseerd worden door het aantal onderwijsactiviteiten te
verhogen, aansluiting te maken bij de pachter en de verhuurorganisatie te
professionaliseren.
De theaterorganisatie wordt uitgedaagd een sponsorbeleid te ontwikkelen.
Een jaarlijkse opbrengst van € 15.000 wordt voorzien. Wanneer de werkelijke
opbrengst hoger uitvalt, zal het meerdere direct omgezet kunnen worden in
nieuwe activiteiten.
Zoals in elk theater bestaat ook hier het risico op tegenvallende
bezoekersaantallen. Dit risico wordt versterkt door de verouderde
ambiance waarin het theater opereert. Toch mag gezegd worden dat deze
risico’s beperkt van omvang zijn met name door de systematiek waarbij
tegenvallende resp. meevallende recettes voor het grootste deel ten laste / ten
bate van de optredende artiesten komen. Door een scherp ‘inkoopbeleid’ kan
dit risico nog (veel) verder beperkt worden. Om daarop te anticiperen worden
de materiële kosten van het theater jaarlijks 1% lager geïndexeerd dan bij de
andere uitgavenrubrieken.
Opdracht Erfgoedmuseum, expositiefunctie en kunstuitleen: deze
opdracht is nog ongewis. De component is nu nog relatief klein. Wanneer
het concept het Geheim van Schokland uitgevoerd wordt zal deze aanzienlijk
groter worden. Het bedrijfseconomisch voordeel is dan dat de versleuteling
van overheadkosten drastisch wijzigt en het netto-resultaat van het
vrijetijdsaanbod gunstig beïnvloed wordt. Indien er met het concept het
Geheim van Schokland aansluiting komt met het Werelderfgoed zal er niet
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eerder dan 2017 sprake zijn van een exploitatie. In afwachting van nadere
besluitvorming worden de huidige activiteiten gecontinueerd.
Het risico op tegenvallende marktontwikkelingen rond de opdracht museum,
kunstuitleen en exposities is niet uit te sluiten, maar zal in de vorm van
tegenvallende inkomsten beperkt blijven.
Voorts is op te merken:
1. prijsindex: hiervoor wordt voor de eenvoud jaarlijks 2% gerekend
(uitgaven én inkomsten). In het meerjarenplan is te zien hoe de inkomsten
en uitgaven van het cultuurbedrijf daardoor evolueren.
2. efficiëntie: schaalvergroting kan efficiëntie opleveren, met name in het
beheerspersoneel (directie en administratie). Met het oog daarop is een
besparing van € 100.000 per 2016 mogelijk. De aanloop is gekozen met
het oog op de voorbereiding en de procedures. In dit meerjarenprogramma is de nadere personele invulling van algemeen– en
middenmanagement niet aan de orde.
3. vernieuwing: vanaf 2016 worden de algemene beheerskosten jaarlijks met
€ 25.000 verhoogd (cumulatief). Dat is nodig voor de transitie van de
organisatie naar een marktgerichte organisatie (scholing, marketing,
ICT e.d.)
4. sponsoring: kan taakstellend omhoog, maar wordt voorzichtig begroot
(€ 15.000 theater, € 10.000 talentontwikkeling en € 15.000 onderwijs).
5. rente e.d.: de overige inkomsten van het theater betreffen rente.
Technisch gesproken hoort dat anders in een jaarrekening cultuurbedrijf.
Op het eindresultaat heeft het geen invloed, vandaar dat het vooralsnog
niet is aangepast.
Voor een meer gedetailleerde uitwerking van de jaren 2014-2018 is in bijlage 4
een meerjarenbegroting opgenomen.
Tot slot vragen een drietal onderwerpen nog om specifieke aandacht i.c. het
aangaan van financiële risico’s en de mogelijke dekking:
1. Transitiekosten:
Een verzelfstandiging gaat gepaard met transitiekosten, waarbij de
publiekrechtelijke status van medewerkers CuZa overgaat naar een
privaatrechtelijke status. Daarbij spelen drie ontwikkelingen een rol:
-

voor de overgang van pensionfonds is eenmalig een afkoopsom nodig,

-

de nieuwe inschaling van personeel leidt tot andere werkgeverslasten
(waarschijnlijk een combinatie van hoger bruto salaris versus lagere
pensioenlasten). Deze transitie leidt waarschijnlijk niet tot substantiële
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kosten,
-

na verzelfstandiging is het WW-risico afgedekt. In geval van
gedwongen (deeltijd)ontslagen als gevolg van marktonwikkelingen
en/of reorganisatie, zullen de kosten aanzienlijk lager zijn. Het is van
belang hiervoor een voorziening op te nemen (zie onderstaand),

-

het risico van vervangingen bij ziekte kan in een privaatrechtelijke
situatie verzekerd worden. Hoge kosten vanwege vervanging bij
langdurig ziekteverzuim kunnen zodoende beperkt worden.

De financiële consequenties kunnen bij benadering berekend worden als er
een besluit is genomen over het meerjarenprogramma van het Cultuurbedrijf.
2 Frictiekosten:
Naast de transitiekosten is het van belang om de volgende risico’s te
benoemen.
-

De publiekrechtelijke status en het eigenrisicodrager zijn voor de
WW kunnen verregaande consequenties hebben. Het is niet uit te
sluiten dat er met het in gang zetten van het onderliggende programma
(frictie)kosten gemaakt moeten worden. Het cultuurbedrijf moet
immers voor de opdracht Talentontwikkeling het tij daadwerkelijk
keren en het aantal leerlingen stabiliseren en laten groeien. Als dat
onverhoopt niet lukt, leidt het tot gedwongen (deeltijd)ontslagen.

-

Wanneer nieuwe reorganisaties met gedwongen ontslagen niet
vermeden kunnen worden, zijn verdere frictiekosten onvermijdelijk.
Overigens zullen deze in een privaatrechtelijke context aanzienlijk
lager zijn dan in de huidige, publiekrechtelijke status omdat het eigen
risico voor de WW is komen te vervallen.

3. Opbouw risicoreserve:
De meerjarenbegroting voor het Cultuurbedrijf heeft als uitgangspunt dat
er vanaf 2014 jaarlijks € 2.350.000 gemeentelijke financiering (subsidie)
beschikbaar is. Het exploitatieperspectief met bijbehorende taakstellingen
gaat er van uit dat de werkelijke financieringsbehoefte op termijn lager
is. Jaarlijks wordt het verschil dan gestort in een risicoreserve. Daarmee
kunnen het overgrote deel van de frictiekosten en overige risico’s in de
eerste jaren van het cultuurbedrijf afgedekt worden tot een totaalbedrag
van ca. € 500.000. Daarvoor hoeft dan geen beroep gedaan worden op extra
gemeentelijke financiering. Alleen in de transitiefase zal er mogelijk een
eenmalig extra bedrag voor frictiekosten benodigd zijn (o.a. voor eventuele
afkoop dan wel inkoop pensioenrechten).
Voorzien wordt dat er dan vanaf 2018 een structureel lagere
financieringsbijdrage nodig is.
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Het Cultuurbedrijf heeft tijd nodig om de beleidswijzigingen te realiseren.
In het seizoen 2013-2014 is een eerste opmaat gepland om het personeel
te trainen op de cultuurverandering. Het is van groot belang dat het
financieringsvolume van de gemeente Noordoostpolder voor de eerste jaren
op peil blijft, zodat het Cultuurbedrijf de kans krijgt zich van een aanbodnaar een marktgerichte organisatie te ontwikkelen. Ook is het van belang dat
de gemeente in geval van verzelfstandiging de frictiekosten éénmalig voor
haar rekening neemt.
In dit stadium is het nog niet mogelijk een werkbegroting voor de nieuwe
organisatie te maken (op niveau van kosten administratie, personeel,
activiteiten, schoonmaak, etc), omdat daarvoor eerst een besluit over de
inhoud van het meerjarenprogramma moet worden genomen en de feitelijke
samenvoeging daarna in de vorm van een verzakelijking of verzelfstandiging
moet worden bepaald.
Het voorliggende model is sterk georiënteerd op de uitgangssituatie anno
2011, maar geeft met name op het gebied van eigen inkomsten wel een aantal
realistische taakstellingen aan, die zorg en aandacht vragen.

In het kort: In het Le Mat-model en de meerjarenraming is het
meerjarenprogramma voor het Cultuurbedrijf geconcretiseerd.
De komende jaren vindt er een verschuiving plaats van draagvlak: de
overheid moet zich noodgedwongen terugtrekken en de marktwerking
krijgt meer ruimte. Zo krijgt het Cultuurbedrijf meer maatschappelijk
en financieel draagvlak voor zijn activiteiten. Onder aanvoering van
programmeurs vindt er een cultuuromslag plaats: van aanbod- naar
vraaggericht werken. Daarnaast wordt het rendement uit lessen en
cursussen in het vrijetijdsaanbod verbetert en in samenwerking met
partners wordt er meer geld uit de markt gehaald.

*) Het Le Mat model is ontwikkeld door Ambucon, business concepts voor kunst- en cultuurmanagement
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Foto: kantoor theaterfestival dei 2 Mondi, Spoleto.
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Foto: de eindeloos verre blik van de polder

80

Hoofdstuk 6
Projecten Cultuurbedrijf

6.1 Ter inleiding
De Cultuurbedrijf-projecten zijn voorbeelden van hoe er in de toekomst
samengewerkt wordt in de nieuwe bedrijfsvoering. De projecten worden
in het komend seizoen 2013-2014 uitgevoerd en zoveel mogelijk vanuit het
bestaande budget gefinancierd.
Het theater organiseert een aantal masterclasses waarin de artiest van de dag
van het optreden amateurs lesgeeft en ontvankelijk maakt voor voorstelling
door te laten zien wat er voor nodig is om een goede productie te maken.
Cultureel Zaken(CuZa) organiseert een Bruisweek met het thema Ritme
der Elementen. Een project waarin docenten uitgenodigd worden om met
elkaar kleine producties te maken die geschikt zijn voor een breed publiek,
en toewerken naar een gezamenlijke grote presentatie in de vorm van
bijvoorbeeld een flash-mob.
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6.2 Bruisweek 2014: Ritme der Elementen
Aanleiding
Het aantal leerlingen/cursisten loopt terug; CuZa wil het bestaande

,%#+-

.'

publiek behouden en nieuw publiek te verleiden. Uit zowel
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klanttevredenheidsonderzoeken als input van individuele docenten blijkt dat
de meeste leerlingen presentaties een belangrijke meerwaarde vinden.
Onder leiding van een speciaal aangetrokken artistiek leider maakt CuZa
optimaal gebruik van alle disciplines en creatieve kracht die het in huis
heeft. Ideeën en expertise van kunstdocenten worden gekoppeld aan de
kwaliteiten van cursisten. In onderlinge samenwerking laat CuZa zien dat het
Cultuurbedrijf borrelt van creatief talent en het publiek verleidt aan te sluiten!
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Doelstellingen project
-

Onderscheid en identiteit van het Cultuurbedrijf door combinaties van
alle disciplines en sterke presentaties. Imagoverbetering: het project heeft
invloed op de algemene beeldvorming over het Cultuurbedrijf,

-

Creatieve krachten van de kunstdocenten bundelen en uitnodigen tot
samenwerking waardoor meerwaarde en onderscheidend vermogen van
het Cultuurbedrijf zichtbaar wordt,

-

Podiumervaring en andere uitingen sterker laten beleven; resultaten delen
met familie/vrienden creëren,

-

De klant aan het einde van het seizoen feestelijk moment als surplus
bieden,

-

Nieuw publiek verleiden na de zomer ook deel te nemen aan het
cursusaanbod.

Resultaten
-

Minimale stabilisatie aantal leerlingen/cursisten (gemiddeld 1500) voor het
seizoen 2014-2015,

-

Iedere leerling neemt gemiddeld 2 familieleden en/of vrienden mee:
publiek = verdubbeling aantal deelnemers,

-

10 % toename aantal hits website/social media,

-

Verhoging klanttevredenheid (monitor: evaluatietools) hetgeen zich uit in
herschrijving,

-

Versterking co-creatie tussen klant en docent (gezamenlijk naar productie
toewerken),

-

Betrokkenheid medewerkers met CB vergroten (samen aan nieuw product
bouwen).

Projectprogramma
De Bruisweek wordt voorafgegaan met een projectweek waarin alle
leerlingen en cursisten worden voorbereid op de multidisciplinaire
optredens/presentaties in de Bruisweek. Het thema van de eerste Bruisweek
is uitgewerkt in een verhaal dat als rode draad door het cursusprogramma
2013-2014 loopt. De eerste uitnodiging is een boodschap voor alle deelnemers:

Een visser uit
Middelbuurt
heeft in 1816 een
brief geschreven
met een dringende
oproep: ‘Verlost
ons van de
dagelijkse sleur
(…) stook
het vuur der
verbeelding,
breng ons in
vervoering,
buig zo het ritme
der elementen
en laat ons in
ontroering.’
(een briefje in een fles
op Schokland gevonden)
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Aan de hand van aarde, lucht, vuur en water werken alle cursisten gedurende
het seizoen naar een multidisciplinaire presentatie. De afzonderlijke docenten
gaan daartoe diverse samenwerkingen onderling aan. In de bruisweek zelf
(laatste week van het seizoen) wordt er gezamenlijk gerepeteerd.
Op zaterdag 5 juli 2014 vinden ’s middags op meerdere locaties presentaties
plaats. Het concept wordt ontwikkeld door een externe artistiek leider die in
samenwerking met de docenten het doorlopende event ’s middags vormgeeft.
De eerste associaties zijn:
-

Ritme van de Aarde: grounding, rustig land, polderpatronen,

-

Ritme van het Water: open, Zuiderzee, golven, dansen, sloten, vaarten,

-

Ritme van het Vuur: passie van het vuur, gedrevenheid, vurige pop, metal,
tango,

-

Ritme van de Lucht: ruimte, luchtig, soepel, vogelvlucht.

Deze ritmes komen ’s avonds bijeen in een slotevenement.. De vier elementen
komen bij elkaar om het sobere bestaan van visser Hendrik Pieterszoon op te
vrolijken.
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Projectorganisatie
De organisatie bestaat uit een projectleider, een aantal “sleuteldocenten”
en een medewerker van bureau ondersteuning. Het hoofd CuZa is
verantwoordelijk voor het organisatorische proces, de artistiek leider voor
het artistieke eindproduct.
Aan de hand van de werkwijze van de artistiek leider leveren docenten
gezamenlijk inhoudelijke input. Het hoofd CuZa bewaakt de inhoudelijke
doelstelling van het project, beheert de begroting en borgt de interne
communicatie. Het communicatieplan wordt opgesteld met de betrokken
partijen (Theater/ Muzisch Centrum/Museum Schokland of mogelijk andere
partners). Bureau ondersteuning is verantwoordelijk voor de facilitaire
ondersteuning.
Interne en externe communicatie
(Intern) Bij de programmering van seizoen 2013-2014 wordt de Bruisweek
ingepland en gecommuniceerd naar de klant. De teamleiders hebben
alle docenten geïnformeerd over het seizoenprogramma. Tijdens de
plangesprekken met de docenten door de teamleiders worden over de nadere
invulling afspraken gemaakt. Voor alle medewerkers worden er minimaal 2
sessies georganiseerd om de multidisciplinaire uitwerking vorm te geven.
(Extern) De Bruisweek wordt begin 2014 extern gecommuniceerd. Aan
de hand van interviews met de artistiek leider, docenten, cursisten en
betrokkenen van de locaties, wordt tussentijds gecommuniceerd over het
spannende verhaal over het Ritme der Elementen. Dit gebeurt via de lokale
media, (aparte link) via de websites van de betrokken partijen, met een
nieuwsbrief (Flessenpost) en diverse vormen van social media.
Relaties (onderwijs, amateurverenigingen etc.) en sponsors (bijv. in natura)
inclusief achterban worden betrokken bij de externe communicatie.
Begroting
Een deel van het benodigde budget voor de grotere publieksactiviteiten van
de sectie Kunsteducatie wordt ingezet als voorfinanciering van de Bruisweek.
Voor de extra inzet van de afzonderlijke docenten wordt zo efficiënt mogelijk
gebruik gemaakt van de zgn. niet-lesgebonden-uren. De overige personele
kosten worden gedekt uit de bestaande formatie en uit een aan te vragen
project-subsidie.
Belanghebbenden wordt gevraagd om een financiële bijdrage. Bijvoorbeeld
leveranciers geluidsapparatuur, plaatselijke leveranciers materiaal decors, etc.
Bij deelprojecten ( bijvoorbeeld integratie met Artist Masterclasses of
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speciale workshops ter verdieping van een onderdeel) wordt een extra
financiële bijdrage van de cursist gevraagd.
Risicofactoren
-

te weinig regie vanuit de projectleiding waardoor totaal beoogde
meerwaarde tussen de diverse disciplines te weinig uit de verf komt
(ïeder doet zijn eigen ding),

-

te weinig draagvlak onder docenten,

-

te weinig draagvlak onder cursisten/leerlingen: er moet een bepaalde
massa zijn om eindresultaat succesvol te laten zijn,

-

vanwege vele betrokkenen kans op onbeheersbaarheid van de
deelprojecten (muziek/dans/beeldend/facilitair etc.),

-

te veel tijd (=financiën) en energie gaat naar dit project waardoor te
weinig capaciteit overblijft voor de corebusiness.

6.3 Artists Masterclasses
Communicatie
Komend seizoen vinden in theater en muzisch centrum Artists Masterclasses
plaats. De aankondiging in de brochure Theaer ’t Voorhuys 2013-2014 luidt als
volgt:
Uit de Theaterbrochure:
Nieuw in de polder! Artist Masterclass
Een voorstelling intenser beleven!
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-

Wat wil de regisseur nu eigenlijk zeggen?

-

Luister nog beter en nog intenser naar een concert.

-

Leer de geheimen kennen, die schuil gaan in een choreografie.

-

Voel wat een artiest voelt, wanneer hij of zij op het podium staat.

Deze ‘ontdekkingen’ worden mogelijk wanneer u een Artis Masterclass volgt
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in ons theater of het Muzisch Centrum. Enkele uren voor de voorstelling
volgt u een werksessie met de artiest die daarna optreedt in Theater ’t
Voorhuys. Tijdens de Artist Masterclass vertelt de artiest uiteraard over
zijn theaterproductie, maar er wordt ook gewerkt aan de kwaliteiten van de
deelnemer tijdens de workshop. Grijp deze unieke kans aan om met de maker
van de voorstelling in een klein gezelschap in gesprek te gaan en gecoacht te
worden op je dans-, toneel-, muziek-, of cabaretkwaliteiten.
Muzisch Centrum en Theater ’t Voorhuys organiseren bij de volgende
voorstellingen Artists Masterclasses:
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Doelstellingen project
Het doel van deze masterclasses is:
-

een brug te slaan tussen de amateur- en professionele podiumkunsten,

-

amateurkunst in de meest brede zin: van cursisten bij private initiatieven
tot aan leerlingen van het vrijetijdsaanbod. Ook een bezoeker van het
theater kan zich voor de masterclass aanmelden,

-

professionele makers en hun uitingen worden dichterbij het amateurveld
gebracht. Amateurs maken op hun beurt kennis met professionele makers
en krijgen een impuls om zich nog verder te ontwikkelen. De combinatie
van kunst maken en kunst beleven wordt intensiever,

-

de samenwerking tussen CuZa en Theater verbetert en leidt tot
vernieuwing in de programmering 2014-2015: Amateurkunstenaars
ontmoeten elkaar in nieuwe verbanden. Het Cultuurbedrijf komt in
aanraking met een nieuwe doelgroep waaruit een nieuwe vraag kan
ontstaan.

Resultaten
De beoogde resultaten zijn:
-

gedreven en enthousiast docenten: iedereen levert bijdrage, zoekt het
contact met de maker en laat zich inspireren,

-

deelnemers hebben een positieve ervaring opgedaan na het volgen van de
masterclass en het zien van de voorstelling,

-

verhoging van de klanttevredenheid bij de cursisten van het MC.

Projectprogramma
Per masterclass wordt het programma ontwikkeld in samenspraak met
vakdocenten en de maker/impresariaat van de voorstelling. Voor iedere
masterclass is inmiddels een docent benaderd.
Projectorganisatie
Directeur Theater, hoofd CuZA en de contact-docenten zijn samen
verantwoordelijk voor inhoud en publiek. De taken worden na aanstelling van
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de nieuwe directeur besproken en verdeeld.
Begroting
Het benodigde budget is beperkt. Gemiddeld moet er € 300 tot € 450 aan de
artiest betaald worden. Voor deelname aan een workshop wordt een kleine
bijdrage gevraagd. Samen met de directeur van het theater wordt er gezorgd
voor een dekkende begroting.
Risicofactoren
-

de bespeler is niet goed geïnformeerd, de beoogde ontmoeting is niet
succesvol,

-

te weinig draagvlak onder docenten, afhankelijke opstelling naar de
bespeler,

-

te weinig aanmeldingen voor een masterclass.

In het kort:
De Cultuurbedrijfprojecten zijn de opmaat voor het Cultuurbedrijf. In
deze projecten wordt de onderlinge samenwerking aangemoedigd met
het oog op de eindproductie.
Er wordt een eindpresentatie geproduceerd die tot de verbeelding
spreekt. De podiumkunstenaar, ’s avonds de bespeler van het theater,
prikkelt de amateur tot bijzondere prestaties en de amateur doorgrondt
op zijn beurt het werk van een professional.
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Bijlage 1
Doelgroepen conform terminologie onderzoeksbureau Motivaction
Versie 05032013

Gemaksgeoriënteerden
De impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft naar een
onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.

Laagdrempelige amuseumentsdeelnemers
Sociodemografie
15 t/m 24 jaar
Inwonend bij de ouders
Leger/middelbaar inkomen
Beneden modaal inkomen
Geen godsdienst
Mentaliteit
Ambities
Materiële rijkdom
Vrij zijn en gemakkelijk leven
Vermaak

Werken en presteren
Weinig ambitie
Geen vastigheid of verantwoordelijkheid

Maatschappij en politiek
Weinig interesse
Verlangen naar erkenning en waardering

Sociale relaties
Individualistisch
Gezinsideaal

Leefstijl
Impulsief, gericht op het hier en nu
Informeel
Materialistisch en consumptiegericht
Vermaak- en ervaringsgericht
Hechten aan uiterlijk vertoon

Typerende onderstromen
Geweldsfascinatie
Ruw hedonisme
Voyeurisme
Puur hedonisme
Polysensualiteit

Media, vrije tijd, reclame en merken
Vrije tijd
TV
Luieren, niks, dvd kijken, café
bezoeken, voetbal, vechtsport,
Radio
zwemmen, bowlen, muziek
Bladen
downloaden, chatten op internet

Kijkt relatief veel tv, MTV, TMF,
Veronica, BNN
Slam FM, Radio 538, Q-Music
Leest relatief weinig, Veronica
Magazine, Sportweek, Voetbal
International, Glamour, Mens health,
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Locaties
Winkel bij benzinestation,
sigaren/tabakszaak, parfumerie,
attractieparken, danceparty’s, gratis
festivals, bioscoop, feestcafé,
discotheek, cafetaria

Internet
Genres
Reclame

Gespreksonderwerpen
Auto’s, gadgets, elektronica

Computer Easy
Spelletjes.nl, msn.com, hotmail.com,
chatten, vriendensites, downloadsites
Muziek, speelfilms, sport
Reclame in films/tv-series/games,
reclame op internet, banners, popups, virals, promotie activiteiten (bv.
uitdelen producten of folders),
billboards langs de weg, shockerende
reclames, vreemde reclames,
reclames met aantrekkelijke mensen

Idealen en psychologie
Wat maakt gelukkig?
Emoties
Feesten, dansen, er goed uitzien, seks
Verlangen, opgewondenheid, lust
Doelen en idealen
Zintuigen
Voor altijd jong blijven, een spannend
Proeven, ruiken
leven, rijk zijn, comfortabel en plezierig
leven, genieten, succesvol zijn, lichamelijk
genot
Karaktereigenschappen
Dromerig, onrustig, nerveus, snel ontmoedigd en afgeleid, stelt zaken uit, voelt zich
gemakkelijk bij wanorde
Gevoeligheid voor sociale druk
Als er een fout gemaakt wordt, probeert men dat wel eens te verzwijgen.
Proberen moeilijke situaties wel eens met een leugentje op te lossen
Doen wel een s iets waar ze later spijt van krijgen.
Oordeelsvorming
Gaat af op het hart

Moderne Burgerij
De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen
traditie en moderne waarden als consumeren en genieten

“Laagdrempelige amusementsdeelnemers”
Sociodemografie
Meer vrouwen
35-44 jaar
Gehuwd, samenwonend met kinderen
Middelbaar / lager opgeleid
Rooms-katholiek
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Mentaliteit
Ambities
Balans vinden tussen traditionele normen
en waarden en verandering
Gezin als hoeksteen van de samenleving
Status en aanzien verwerven

Werken en presteren
Zekerheid
Inkomen èn uitdaging

Maatschappij en politiek
Verlangen naar autoriteit en regels
Verlangen naar erkenning en waardering

Sociale relaties
Gezin en familie staan centraal
Traditionele rolverdeling

Leefstijl
Conformistisch en risicomijdend
Regelmatig leven
Consumptie- en vermaakgericht
Materialistisch en statusgevoelig
Technologieminded

Typerende onderstromen
Law & Order
Huisvrede
Informatiedool
Voyeurisme
Tijdsklem

Idealen en psychologie
Wat maakt gelukkig?
Gezin hebben, rustig/overzichtelijk leven,
thuis zijn

Hoe bereikt met zijn/haar doelen?
Ordelijk, beleefd en opgewekt zijn

Doelen en idealen
Regelmatig leven, nooit meer werken, rijk
zijn, comfortabel leven, geborgenheid van
het gezin, plezierig leven

Aantrekkelijke kanten van het leven
De Nederlandse cultuur
Kinderen
Gehoorzaamheid

Karaktereigenschappen
Houdt van orde, is liever bij anderen dan alleen, is altijd op tijd, zoekt het bekende,
denkt aan zijn eigen belang, probeert ruzies te vermijden, heeft respect voor normen en
waarden
Gevoeligheid voor sociale druk
Doet het werk dat men moet doen, ook als men geen zin heeft
Doet altijd met plezier zijn/haar werk
Doet direct wat wordt gevraagd
Oordeelsvorming
Wat dierbaren aangeven speelt grote rol
Media, vrije tijd, reclame en merken
Vrije tijd
Tv
Tv-kijken, klussen, fietsen,
bowlen, darten, motor/autosport
Radio
Bladen
Locaties
Internet
Dierenspeciaalzaak, attractiepark,
dierentuin, woonboulevard,
rommelmarkt
Genres
Gespreksonderwerpen
BN’ers, familie, huishouden,
opvoeden van kinderen

Reclame

Kijkt relatief veel tv, RTL, TROS,
KRO, Eurosport
SkyRadio, Radio 538, 100%NL
Privé, Vriendin, Linda
Marktplaats.nl, buitenradar.nl,
wehkamp.nl, spullen verkopen,
kinderen/opvoeding
Show&amusement, spellen&
quizzen, gezondheid/medisch
Folders brievenbus, geadresseerde
reclame, gebruik maken van
merken in films/tv-series/games

91

Traditionele burgerij
De moralistische, plichtsgetrouwe en op status-quo gerichte burgerij die
vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.

Sociodemografie
Meer vrouwen
50 jaar en ouder
Gehuwd, samenwonend
Lager opgeleid
Beneden modaal/modaal inkomen
Rooms-katholiek/protestants
Laagstedelijk gebied
Mentaliteit
Ambities
Vasthouden aan traditionele normen en
waarden
Gezin als hoeksteen van de samenleving
Rustig en harmonieus leven
Maatschappij en politiek
Maatschappelijk betrokken
Solidair zijn met minderheden en
betrokken bij het milieu
Lokaal georiënteerd
Acceptatie van autoriteit en regels

Sociale relaties
Gezin en familie staan centraal
Harmonie zoeken, oriëntatie op
gelijkgestemden
Traditionele rolverdeling

Leefstijl
Plichtsbesef
Orde, regelmaat en discipline
Risicomijdend
Sober en spaarzaam
Gericht op passief vermaak

Typerende onderstromen
Individualiseringsangst
Law & order
Huisvrede
Milieuweten
Lokale oriëntatie

Idealen en psychologie
Wat maakt gelukkig?
Godsdienst, thuis zijn, rustig en
overzichtelijk leven

Doelen en idealen
Regelmatig leven, sterke familiebanden,
gelukkig gezinsleven, vergeving, vrede,
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Werken en presteren
Ondergeschikt aan gezinsleven
Gedisciplineerd

Karkaktereigenschappen
Consciëntieus, snel verlegen, altijd op tijd,
beleefd, gezagsgetrouw, respect voor
normen en waarden, probeert ruzies te
vermijden, terughoudend, snel nerveus
Gevoeligheid voor sociale druk
Doet het werk dat men moet doen, ook als
men geen zin heeft

eren van ouders en ouderen,
gehoorzaamheid

Doet direct wat wordt gevraagd

Hoe bereikt men zijn/haar doelen?
Plichtsgetrouw, vergevingsgezindheid en
ordelijk zijn

Oordeelsvorming
Gaat af op het hart en wat men zelf vindt,
ook wet en religie spelen een belangrijke
rol

Aantrekkelijke kanten van het leven
Orde
Gehoorzaamheid
God

Media, vrije tijd, reclame en merken
Vrije tijd
TV
Tuinieren, puzzelen, wandelen,
Radio
krant lezen
Bladen

Locaties
Groentewinkel, slager, viswinkel,
natuurgebied, religieuze instelling,
tuincentrum, historisch museum,
markten (antiek, boerenmarkt)

Internet
Genres

Gespreksonderwerpen
Geloof, gezondheid, huishouden,
het weer

Kosmopolieten

Reclame

Regionale/lokale tv, Tros, EO
Regionale/lokale zenders, Classic FM
Lezen relatief veel boeken, kranten en
tijdschriften
Gratis huis-aan-huisbladen, regionaal
dagblad, Reformatorisch dagblad
Libelle, Margriet, NCRV-gids,
Kampioen, Readers Digest, Plus
Magazine
Lager gebruik, home.nl, stemwijzer,
routeplanners
Consumentenvoorlichting, gezondheid/
medisch, spellen en quizzen
Folders in de brievenbus,
geadresseerde reclame, folders op
locatie (bv. bij huisarts, supermarkt).
Houden van rustgevende reclame, met
mooie muziek, reclames met een
gelukkig gezin

(schema als boven niet volledig voor handen)

Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven
integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.
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Sociodemografie
Evenveel mannen als vrouwen
Meer jongeren
Meer hoge inkomens
Leefstijl:
Consumptiegericht
Materialistisch en technologie-minded
Impulsief en avontuurlijk
Statusgevoelig, gehecht aan etiquette
Kunst & Cultuur
Sociale relaties
Netwerker
Gericht op gelijkgestemden
Ambities
Maatschappelijk succes
Zelfontplooiing
Sociaal bewogen
Maatschappij en politiek
Internationaal georiënteerd
Maatschappelijk en politiek geïnteresseerd
Tolerant
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6.

Producties, programmering en Publieksbereik
Gegevens uit Theater Analyse Systeem (TAS) komen niet geheel overeen met die uit de
Jaarverslagen. Wij hebben zoveel mogelijk de TAS-gegevens gehanteerd.
80% van de bezoekers komt uit gemeente Noordoostpolder.

Het aantal pashouders is in 5 jaar gedaald met 41 % en de verkoop van kaartjes via
theaterpashouders met 31%.

Onder de theaterpashouders is het marktaandeel in 5 jaar met 14 % gedaald

De theaterpashouder nam in 2008 53% van het totaal aantal kaartjes per jaar af. In
2012 is dat nog maar 39% van het totaal.

Een theaterpashouder koopt 7,4 kaartjes in 2007-2008 en 8,6 kaartjes in 2011-2012.
Er wordt in seizoen 2013-2014 begonnen met het nieuw elan aanbrengen aan het
pashouderschap.
Het aantal bezoekers professionele voorstellingen neemt in vijf jaar af met 24,5 %
Het aantal bezoekers amateurvoorstellingen neemt in vijf jaar af met 21 %.
Het aantal mensen, verbonden aan verhuringen neemt eveneens af met 24%, met een
incidentele piek in 2011. Vooral in 2012 is sprake geweest van een flinke daling.
Het aantal dagdelen dat er verhuurd wordt daalt in vijf jaar met 11%.
Het aandeel kinder- en jeugdvoorstellingen is gemiddeld 11%. In de vakanties wordt de laatste
jaren niet meer geprogrammeerd, omdat er geen belangstelling voor zou zijn.
De doelgroep jeugd is belangrijk: tij keren.
De hoogste bezettingsgraad is te vinden in de categorie amateurs. Daarna volgt cabaret en
kleinkunst. In 2011 is twee keer zoveel toneel aangeboden, maar het publiek bleef komen
(bezettingsgraad zelfde). Dus deze doelgroep ervaart het niet als overkill.

Amateurverenigingen
Er zit geen verschuiving in afname: steeds dezelfde verenigingen huren. Er komt niets bij (en er
gaat niets af). Ook bij CuZa is het deel dat huurt een vast klantenbestand: in beide gevallen
alleen verenigingen uit de kern Emmeloord. Verenigingen uit de dorpen komen niet: zij willen
lokaal optreden en repeteren en hebben geen behoefte aan artisitiek-inhoudelijke en facilitaire
ondersteuning.
Artistique, La Mascotte, ’t Nije Landschap en de Melody Singers zijn de belangrijkste
amateurgezelschappen in het theater en bepalen voor 60 % het totaal aantal bezoekers van
amateurvoorstellingen (ca. 5.300 van de 8.800).
Het Theater biedt meerwaarde aan amateurverenigingen door haar professionele technische
dienstverlening. Muzisch Centrum stelt technische apparatuur en podiumelementen ter
beschikking (mits het in het gebouw blijft) en verhuurt repetitieruimten voor sterk gereduceerd
tarief
Sommige verenigingen willen inhoudelijk-financiële ondersteuning en begeleiding in de wijze van
pr-voering en oprichten mecanaatfonds. Traditionele amateurverenigingen in de dorpen hebben
geen behoefte aan artistiek-inhoudelijke en facilitaire ondersteuning. Alleen de huurders hebben
dat.
Verdere beleidsmatige en praktische ondersteuning voor het amateurveld ontbreekt.
Cultuurbedrijf: alleen vraag georiënteerd + op initiatieven inspelen.
Er is een rijk en breed amateurveld en er zijn veel festivals en locaties waar men zich kan
presenteren. Provinciaal is er tweejaarlijks een eenakterfestival. In het andere jaar zijn er
workshops toneel.
Het blijkt wenselijk te zijn dat er een centrale werkwijze betreffende kaartverkoop voor
amateurvoorstellingen komt.
Er is behoefte aan een activiteitenkalender/centrale planning.
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Verhuur
De meeste verhuur is veelal agro-gerelateerd. Dat heeft een historische grondslag: (huurders
voormalig landbouwhuis en verplaatsing Prinsenhof: naar Voorhuys).
Aantal dagdelen verhuur daalt in 2011 en komt niet meer op het oude niveau (- 11% in 5 jaar).
Het aantal deelnemers daalt gestaag met 14 %.
Er is nauwelijks acquisitie gepleegd op ander soortige bedrijven.
Er moet een eenduidig, centraal aanspreekpunt komen voor alle zaken rondom verhuur.
(loopt nu langs drie kanalen: boeking, technische afspraken, horeca)
Herhaalbezoeken vooral door lokale bedrijven, want:
Gratis parkeren voor de deur, grootte verhuurlocaties, centrale ligging en de combinatie van
verhuur en horeca.
Voor regionaal georiënteerde bedrijven worden De Meerpaal en Van der Valk (langs de A6) als
meer gewild genoemd i.v.m. regionale bereikbaarheid: men wil Emmeloord niet in.
Het klantenbestand van restaurant ’t Voorhuys ziet er anders uit dan van het theater (kleinere
vergaderruimtes en makkelijker een ‘totaalpakket’ van catering en technische faciliteiten.
Huidige situatie: restaurant heeft altijd voordeel bij verhuur door theater. Andersom geldt dat
niet. Er zijn kansen om gezamenlijk een grotere markt te bereiken. De intentie is er om
gezamenlijk het complex als geheel in de markt te zetten.
De beperkte facilitaire mogelijkheden en de gedateerde uitstraling van de Beurszaal werkt op
dit moment belemmerend voor zowel restaurant als theater.
Verhuur is geen echte commerciële/zakelijke verhuur. Het zijn veelal ledenbijeenkomsten.
Die naam heeft ’t Voorhuys ook niet. Vraag: is er bij ’t Voorhuys ook een markt voor zakelijke
dienstverlening? Acquisitie plegen.
De verhuur bij ’t Voorhuys heeft geen commerciële/zakelijke uitstraling. Het gebouw heeft
geen aantrekkelijke entree/uitstraling en het gebouw zelf is gedateerd. Het gebouw is ook
weinig flexibel.
Bij commerciële verhuur zou e.e.a. aantrekkelijker kunnen worden aangeboden door bijv.
‘beleving’ er aan toe te voegen: dat is het USP: de theaterzaal, backstage ruimten,
artiestenfoyer.
De grootste concurrenten voor het theater zijn:

Restaurant/Hotel ‘t Voorhuys

Eigen bedrijfspanden vd huurders
- Hotel van der Valk
- Partycentrum De Boer op Urk (zaalgrootte voor beurzen en horeca incluis),
- Jeruzalemkerk
- De Meerpaal in Dronten ( voor grote, landelijke bijeenkomsten)
- In mindere mate: Netl en de Bantsiliek
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