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BEGELEIDING
KUNSTENAARS,
CREATIEVEN EN
CULTURELE
ORGANISATIES

De mini-masterclasses in het kader van Mentoring, in Theater de
Roode Bioscoop in Amsterdam, op 10 september 2014.
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SPEERPUNT 1

BEGELEIDING KUNSTENAARS, CREATIEVEN EN CULTURELE ORGANISATIES

Begeleiding kunstenaars, creatieven en culturele organisaties
We bieden individuele begeleiding aan voor hen die actief willen ondernemen en
hun organisatie of beroepspraktijk verder willen professionaliseren. Uitgangspunt
daarbij is: wat wil je bereiken en hoe wil je dit realiseren? Het versterken van de
eigen verantwoordelijkheid voor de koers van de organisatie of loopbaankeuze
staat centraal. Onze begeleiding richt zich primair op de volgende gebieden:
(persoonlijk) leiderschap, positionering, profilering, samenwerken, omgevingsbewustzijn en het realiseren van een evenwichtige financieringsmix.
Wij onderscheiden verschillende ‘aanvliegroutes’ in begeleiding:
1. 	de vakinhoudelijke benadering, mede gericht op positionering (mentoring);
2. 	de persoonlijke- en loopbaanstrategische benadering (coaching en intervisie);
3. 	de zakelijke benadering, gericht op alle facetten van het
ondernemerschap (advies).
Ons netwerk van coaches, mentoren en adviseurs (zo’n 150 in totaal) heeft uit
eigen ervaring kennis van de sector en de vraagstukken. Wij begeleiden alle
loopbaanfasen (starter, mid-career en senior) en ondersteunen bij de transitie
van de ene naar de andere fase. Aan het eind van het traject heeft de kunstenaar, creatief of medewerker van een culturele organisatie een concreet, realiseerbaar en meetbaar (ondernemers)plan van aanpak.
Naast ons eigen mentoringprogramma, hebben we een samenwerking met het
Mondriaan Fonds. Er is hiervoor een speciaal team van mentoren samengesteld
voor beeldend kunstenaars en fotografen die in aanmerking komen voor de
Werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaan Fonds.

(regionale) culturele organisaties, gemeenten en zelfstandige loopbaanadviseurs
in. De deelnemers worden geadviseerd over onder andere ondernemerschap,
financiële strategie, fondsenwerving, netwerken en sponsoring.




43
152

In 2014 hebben 43 deelnemers
een coachingstraject doorlopen



In 2014 hebben 152 deelnemers
meegedaan aan groepscoaching rond
het thema Profilering & Positionering

Coaching
Ons coachingstraject is gericht op persoonlijke veranderprocessen, met als doel
effectiever te functioneren. ‘Hoe ga ik om met een afwijzing of juist met succes?’, ‘Hoe vind ik de juiste balans tussen zakelijk en artistiek?’ of ‘Hoe houd ik
mezelf gemotiveerd?’ zijn vragen die in het traject aan bod kunnen komen. Aan
het eind heb je een blijvende denk- en gedragsverandering ingezet.



65

In 2014 hebben 65 deelnemers een
outplacementtraject gevolgd

Een aantal activiteiten van dit speerpunt:



413

In 2014 kregen 413 deelnemers
een loopbaanboost

Loopbaanboost
Wij zoeken bij elk loopbaanvraagstuk een passende adviseur. Hiervoor zetten
we onze samenwerking met impresariaten en andere bemiddelaars, fondsen,
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Outplacement
Outplacement-activiteiten zijn erop gericht om de werknemer buiten de eigen
organisatie werk te laten vinden. Het wordt vaak toegepast bij reorganisaties en
was ook in 2014 een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Als je voor
jezelf wilt beginnen, eventueel in combinatie met een baan, dan bieden wij een
op maat gemaakt traject. Onze deskundige coaches, die allen Noloc gecertificeerd
zijn, kennen de creatieve- en cultuursector als geen ander en helpen bij de volgende stap in je loopbaan binnen of buiten de sector.
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51

BEGELEIDING KUNSTENAARS, CREATIEVEN EN CULTURELE ORGANISATIES

In 2014 hebben 51 mentees een
mentoringtraject doorlopen en hebben
we een masterclass georganiseerd

Mentoring
Als kunstenaar, muzikant, ontwerper, filmer of theatermaker wil je je talent
verder ontwikkelen. Onze mentoren brengen je verder omdat zij zowel artistiek
als zakelijk in dezelfde situatie hebben gezeten en deze ervaringen kunnen delen.
Je gaat een persoonlijke band aan en tijdens het traject van vier tot vijf maanden
brengt hij of zij je verder op artistiek-inhoudelijk, maar ook op zakelijk vlak.
Een greep uit ons mentoringbestand:

Muzikant
Yuri Honing

Documentairemaker
John Appel

Beeldend kunstenaar
David Bade

Theatermaker
Adelheid Roosen

Ontwerper
Frans Schrofer

Zangeres
Leoni Jansen

Kijk voor meer informatie en alle mentoringprofielen op
www.cultuur-ondernemen.nl/mentoring.
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PRAKTIJKVOORBEELD

‘IK BLEEF VAAK IN
MIJN COMFORTZONE,
JOHN HEEFT DAT
OPENGEBROKEN’
Beeldend kunstenaar Mayumi Nakazaki wilde haar
vaste denkpatronen doorbreken en volgde daarom een
mentoringtraject bij documentairemaker John Appel.
“Het is essentieel om als kunstenaar nieuwe perspectieven
te ontdekken”, aldus Mayumi Nakazaki. Zij heeft net een
mentoringtraject afgerond met haar mentor John Appel.
Voor hem zijn de gesprekken ook relevant: “Door me te
concentreren op iemand anders, word ik gedwongen goed
na te denken.” 
www.mayuminakazaki.com
www.johnappel.nl
10
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SPEERPUNT 1 PRAKTIJKVOORBEELD

HEEL GERICHT
Appel is als ervaren filmmaker al zo’n vijf jaar mentor via het
programma van Cultuur+Ondernemen. “Meestal ben ik heel
concreet bezig en help ik beginnende filmmakers met bijvoorbeeld het ontwikkelen van een script of het monteren van hun
film.” Hij vindt dat de setting van één-op-één geplande ontmoetingen goed werkt. “Dit is heel gericht. Anders zou het te
vrijblijvend zijn en focus verliezen.”
Met Nakazaki koos hij echter voor een andere aanpak. “Het
was een bijzonder traject met Mayumi. We hielden inspiratie-ontmoetingen; op een groot wit vel dat we op de tafel
legden, schreven we zinnetjes en termen op.” Voor hemzelf
was dat ook nuttig. Het inspireerde hem ook weer naar iets
te zoeken en dingen te bekijken, zodat hij die kon doorsturen
naar Mayumi.

BEGELEIDING KUNSTENAARS, CREATIEVEN EN CULTURELE ORGANISATIES

wat je denkt en wat je wilt doen. Hij ziet dingen op een andere
manier, zoals alleen een filmmaker zou kunnen.”
Tijdens het traject is gericht gewerkt aan de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van haar werk. Appel: “Ze weet nu veel beter
hoe ze haar gedachten kan trechteren en op nieuwe ideeën
kan komen.” Eén daarvan is Nakazaki nu aan het uitwerken tot
een nieuw project. “Als kunstenaar moet je altijd blijven zoeken naar iets wat je nog niet kent. Anders ben je alleen aan het
produceren en maak je geen kunst meer.”
Kijk voor meer informatie en alle mentoringprofielen op
www.cultuur-ondernemen.nl/mentoring.

De mensen die Appel begeleidt, komen vaak uit een andere
omgeving dan hij gewend is. Ze hebben geen filmacademie
gedaan, maar zijn bijvoorbeeld kunststudenten. Ze denken
anders, vooral over vorm. Daardoor moet hij ook anders gaan
denken. “Juist omdat ik niet met ze samenwerk en van buitenaf
kom, werkt het heel goed.”

NIEUWE DEUREN OPENEN
Voor Nakazaki, meer gericht op fictie en beeldende kunst,
was de documentairemaker een bewuste keuze. “Als je begint
als kunstenaar ben je op zoek naar manieren waarop je kunt
werken. Op een gegeven moment kom je in een vast patroon.
Het is heel goed als iemand dan nieuwe deuren opent. Ik bleef
vaak in mijn comfortzone, John heeft dat opengebroken.”
De gesprekken met Appel zorgden bij Nakazaki voor andere
input en nieuwe inzichten. “Het is heel belangrijk te brainstormen met de juiste persoon. Niet een vriend of een docent,
maar een ervaren collega die druk is met zijn eigen projecten.
Omdat hij zo ervaren en open is, kan John goed luisteren naar
John Appel
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SPEERPUNT 2

NIEUWE FINANCIERING

Clayde Menso (directeur AFK) spreekt op de bijeenkomst 'Alles over
Financiering', op 29 september 2014 bij De Balie in Amsterdam.
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SPEERPUNT 2

Nieuwe Financiering
Waar subsidie als (vanzelfsprekende) financieringsbron vermindert, stijgt de vraag
naar andere verdienmodellen en (alternatieve) financieringsmogelijkheden. Door het
verstrekken van (laagrentende) leningen aan kunstenaars en creatieven en borgstellingen op bankleningen voor culturele organisaties, spelen wij in op die behoefte.
Daarnaast ontwikkelen en beheren we ook nieuwe financieringsconcepten (bijvoorbeeld crowdfunding, zie het praktijkvoorbeeld aan het eind van dit speerpunt) of investeringsfondsen voor lokale, regionale, nationale en internationale
overheden. In de afgelopen jaren zijn zo’n 700 leningen verstrekt aan culturele
organisaties, kunstenaars en creatieven en 220 borgstellingen voor leningen van
culturele organisaties afgegeven. Voor ons is een lening geslaagd als de ondernemer zijn activiteit heeft kunnen uitvoeren, de lening heeft terugbetaald en
sterker dan daarvoor een volgende stap zet als cultureel ondernemer.

NIEUWE FINANCIERING

Een aantal activiteiten van dit speerpunt:

 94

Microkrediet
Microkrediet is een manier om te lenen (tot € 20.000,-) wanneer je geld nodig
hebt voor bijvoorbeeld apparatuur, materiaal, een computer of het vervaardigen
van een collectie.
Cultuurlening
In 2013 hebben we samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst de
Amsterdamse Cultuurlening (ACL, tot € 15.000,-) ontwikkeld. In 2014 heeft dat
31 leningnemers opgeleverd. In vervolg daarop zijn we in 2014 de samenwerking
aangegaan met de provincie Brabant en Bkkc en de gemeente en provincie
Utrecht en het K.F. Hein Fonds, wat heeft geresulteerd in de respectievelijk
Brabantse Cultuurlening (BCL, tot € 15.000,-) en Utrechtse Cultuurlening
(UCL, tot € 20.000,-). Wanneer je gevestigd bent in één van deze drie steden,
dan zijn deze regionale cultuurleningen een gunstiger optie dan het microkrediet.
Eind 2014 vond de eerste informatiedag plaats rondom de UCL. We zijn met
meerdere grote steden in gesprek om ook daar een regionale lening te ontwikkelen.

 71
De eerste informatiedag rondom de Utrechtse Cultuurlening, op 27 november 2014 bij Vechtclub XL in Utrecht.
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In 2014 liepen er 94 microkredieten

In 2014 liepen er 71 borgstellingen

Borgstelling
Op bancaire leningen van Triodos Bank leveren wij borgstellingen. Zij vragen
bij het verstrekken van de lening om financiële zekerheden, zoals een atelier of
inventaris als onderpand. Wanneer deze zekerheden onvoldoende zijn om de
volledige lening te dekken, dan kan Triodos Bank een (aanvullende) borgstelling
bij ons aanvragen. Met de cultuurlening en de borgstelling samen, kun je dan
alsnog je plannen verwezenlijken.
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PRAKTIJKVOORBEELD

‘DE ADVISEUR
HEEFT VOOR ONS
HET VERSCHIL
GEMAAKT’
Aruna Vermeulen van het HipHopHuis in Rotterdam volgde
een adviestraject over financiën bij Cultuur+Ondernemen.
Directeur Aruna Vermeulen noemt de samenwerking
met financieel adviseur Alexander Ramselaar van
Cultuur+Ondernemen heel vruchtbaar. Ze zette hem in om te
brainstormen over oplossingen voor het liquiditeitsvraagstuk
van haar stichting. Inhoudelijk is het HipHopHuis in goede
vorm, maar financieel niet. “We hadden geld tekort op de
bank. Dat zou ons gaan opbreken.” De brainstorm resulteerde
in een benefiet dat ruim 36 duizend euro opbracht. Geld
waarmee de stichting het werkkapitaal kon aanzuiveren. 
www.hiphophuis.nl
18
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SPEERPUNT 2 PRAKTIJKVOORBEELD

DE JUISTE VRAGEN
Het adviestraject bij het HipHopHuis bestond uit een brainstorm met personeel en bestuur, gefaciliteerd door Ramselaar.
Daarin konden ideeën over crowdfunding worden uitgewerkt.
Vermeulen: “De adviseur had een neutrale positie. Hij was
voor iedereen een vreemde, dat was heel fijn. Vreemde ogen
dwingen. Hij stelde de juiste vragen en leidde daardoor het
gesprek de goede kant op.”

NIEUWE FINANCIERING

en Ramselaar zijn kort. “Als ik weer inhoudelijk advies nodig zou
hebben, zou ik dat zeker bij Cultuur+Ondernemen aanvragen.”
Kijk voor meer informatie over een adviestraject op
www.cultuur-ondernemen.nl/advies.

“Wij hadden al ideeën, hij heeft geholpen ze uit te werken.
Ook vertelde hij waarom hij geloofde in meerdere financieringsstrategieën. Uiteindelijk hebben we met hem iedereen in
de organisatie op één lijn gekregen. Hij heeft het verschil kunnen maken. Nu worden de nieuwe ideeën breed gedragen.”
Eén van de crowdfundacties die voortkwam uit de brainstorm
was een benefiet matinee, die in december 2014 plaatsvond
om de stichting een financiële injectie te geven. Van de beoogde 40 duizend euro werd ruim 36 duizend opgehaald,
onder meer met kaartverkoop, een veiling en sponsoring.

VERSCHILLENDE EXPERTISES
“We gingen oorspronkelijk naar Cultuur+Ondernemen omdat
we van plan waren een lening aan te vragen en wilden kijken
of zij konden helpen”, vertelt Vermeulen. “Maar al snel werd
duidelijk dat dat lastig zou worden.” Vermeulens collega stelde
een gesprek met een adviseur voor over andere manieren
van financieren. “In het begin zag ik dat niet zitten. Je ziet dat
advies geld kost, terwijl je al weinig geld hebt. Het is dan geen
makkelijke keuze op de korte termijn te investeren. Achteraf
zie ik pas wat het heeft opgeleverd.”
Daarnaast bracht de adviseur ook een expertise mee die voor
het HipHopHuis van belang was: vastgoed. “Een van onze
grootste kostenposten is ons pand. We hebben Ramselaar opnieuw gevraagd om blijvend te adviseren over wat hier nog te
winnen valt.” Volgens Vermeulen helpt een adviseur je te laten
zien waar je kracht zit en die te benutten. De lijnen tussen haar

20
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SPEERPUNT 3

INFORMATIE

Jo Houben (directeur-bestuurder Cultuur+Ondernemen) reikt het eerste
exemplaar van 'Cultureel Ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten
en instellingen' uit aan Ferdinand Pleyte (wethouder onderwijs, monumenten,
cultuur en innovatie in de gemeente Roermond) tijdens Cultuur in Beeld,
op 1 december 2014.

22
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SPEERPUNT 3

INFORMATIE

Informatie
Dit speerpunt gaat over het beschikbaar stellen en verspreiden van ondernemerschapskennis, zowel online als offline. Hierbij zorgen we voor uitwisseling
van kennis en ervaring van onze doelgroepen met die van het bedrijfsleven,
financiers en overheden en vice versa, wat zorgt voor een continue stroom aan
nieuwe inzichten over cultureel ondernemerschap.
Deze uitwisseling gebeurt online op drie manieren: via de website, nieuwe media
en online services. Offline gebeurt dit middels korte adviezen en door informatiebijeenkomsten en conferenties, wat onder speerpunt 6 valt.
Een aantal activiteiten van dit speerpunt:

24

 46%

In 2014 bezochten 119.047 unieke
bezoekers onze website
www.cultuur-ondernemen.nl.
Dat is een toename van 46%
ten opzichte van 2013

 140%

Ook op social mediagebied zijn
we flink gegroeid; in twee jaar
tijd hebben we een groei van 140%
gehaald via onze Facebook-,
Twitter- en LinkedIn-kanalen

cultuur+oNdErNeMeN

Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht
in de cultuursector. De negen principes van de Code vinden hun vertaling in
praktijkaanbevelingen. ‘De nieuwe Governance Code Cultuur biedt meer dan
voorheen aanleiding tot het goede, kritische gesprek tussen bestuur (directie),
toezichthouders en stakeholders’, aldus minister Bussemaker (OCW) tijdens
de presentatie van de nieuwe Code. Hoogleraar Corporate Governance Mijntje
Lückerath-Rovers vindt dat ‘er zelden een Code tot stand is gekomen met zoveel
inbreng van belanghebbenden en stakeholders, en die zo’n eigen identiteit heeft
die past bij de sector’. Voor de realisatie van de Code hebben we samengewerkt
met Mijntje Lückerath-Rovers. Ook bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, VNG en fondsen hebben bijgedragen aan de
totstandkoming. Het afgelopen jaar hebben we een enquête afgenomen onder
bestuursleden en leden van raden van toezicht om het gebruik te peilen. Daaruit
kwam naar voren dat maar liefst 80% van de respondenten de Code toepast.
Het meest besproken onderwerp naar aanleiding van de Code is de verdeling
van de taken en bevoegdheden van bestuur en/of raad van toezicht. Bekijk voor
alle uitkomsten het rapport op www.cultuur-ondernemen.nl/governance.
Meer info over de Code is te vinden op www.governancecodecultuur.nl.

jaarverslag 2014
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Cultureel Ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen
In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is
de publicatie ‘Cultureel Ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en
instellingen’ verschenen. De publicatie geeft antwoord op vragen als: Hoe kan
de cultuursector meer economisch rendement en maatschappelijk draagvlak
halen uit de activiteiten die hij de samenleving biedt? En wat is de rol van de lokale overheid in deze transitie, nu er steeds minder publiek geld beschikbaar is?
Met informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden kunnen lokale overheden
(bestuurders en ambtenaren) en het veld meteen aan de slag. Naast de online
versie is er ook een gedrukte versie beschikbaar, welke is verspreid onder alle
gemeentes in Nederland. In aansluiting op deze publicatie is er een tweedaags
trainingsprogramma ontwikkeld voor ambtenaren met cultuur in hun portefeuille, waarbij wordt gewerkt met actuele casussen uit de praktijk. In de eerste helft
van 2015 worden de trainingen op verschillende plaatsen in Nederland gegeven.

26
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Een greep uit de aandacht voor Cultuur+Ondernemen op Twitter




@stgmooiwerk
Op weg naar huis na 3e leerzame, inspirerende les, dit keer over
verandermanagement. Crash course cultureel ondernemen
@binoq_atana @C_en_O




@marcelineloudon
Hoe gebruik je de #GovernanceCodeCultuur? 12 maart
stoomcursus #bestuur en #toezicht in #cultuur co-webshop.nl/
product/basisw… @C_en_O




@EwoutvdL
Volle M-Bizz vanmiddag: muzieksponsoring. Benieuwd naar
ervaringen vd cursisten! Ism @Artiestenbond @Tentoo_nl
@C_en_O @NORMA_stichting





@CultAvonturiers
Culturele kredieten hebben positieve effecten op ontwikkeling
van creatieve ondernemers @C_en_O @cultuur #ondernemen
ow.ly/JcRlf





@VVMultiplex
We truly enjoyed inspiring all new #Rijksstudio Award contestants @Rijksmuseum @C_en_O Thanx for the invite!





@Rijksmuseum
@VVMultiplex @C_en_O thanks for sharing your interesting
story!




@Village_Fest
Mogen we deze nog een keertje delen? #wttv15 zoekt kunstenaars: welcometothevillage.nl/nieuwsitem/vil… #cultuur #ondernemen @C_en_O

jaarverslag 2014

27

PRAKTIJKVOORBEELD

‘DE TOOLKIT
GEEFT GOEDE
AANKNOPINGSPUNTEN
VOOR BESTUURLIJKE
KEUZES’

Judith Warries van Podium Victorie gebruikte de Toolkit van
de Governance Code Cultuur bij het inrichten van een nieuw
besturingsmodel.
“We moeten waarborgen dat we zorgvuldig omgaan met
publieke gelden”, stelt Judith Warries, directeur-bestuurder
van poppodium Victorie in Alkmaar. Ze vindt het belangrijk
dat haar stichting zich houdt aan de Governance Code
Cultuur (GCC). Toen Podium Victorie vorig jaar een nieuw
besturingsmodel nodig had, heeft Warries gebruik gemaakt
van de Toolkit bij de Code. Hierin zijn hulpmiddelen
opgenomen die van pas komen bij het besturen van een
organisatie. “De Toolkit geeft heel praktische handvatten
voor bestuurlijke keuzes.” 
www.podiumvictorie.nl

28
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NIEUW BESTURINGSMODEL
Podium Victorie gaat in 2016 verhuizen naar een nieuwe locatie.
De Toolkit bood uitkomst bij het inrichten van een nieuw besturingsmodel dat paste bij de aanstaande herhuisvesting. Er staat
bijvoorbeeld in dat bij de keuze van een besturingsmodel het
belangrijk is te kijken naar de complexiteit van de organisatie
en de situatie waarin je je bevindt.
“We hebben opnieuw gekeken wat het best zou passen bij
onze organisatie. We hadden een slagvaardig bestuur nodig, zodat in de aanloop naar herhuisvesting niet elke keuze
vooraf besproken hoefde te worden, maar waarbij belangrijke
keuzes worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht”, legt
Warries uit. “Dat zou het proces van de verhuizing helpen.”
Podium Victorie koos daarom voor één directeur-bestuurder,
Warries, die verantwoording moet afleggen aan de Raad van
Toezicht. “Dat functioneert goed”, zegt ze.

INFORMATIE

“Het uitgangspunt is altijd dat we op een nette manier omgaan
met belastinggeld en onze verantwoordelijkheid tegenover de
gemeente en het publiek”, zegt Warries. Nu ze een jaar directeur-bestuurder is, wil ze de processen en procedures updaten. “Dit jaar wil ik daarmee starten. Dan zal ik de GCC en de
Toolkit er zeker weer bij pakken.”
De Toolkit en meer informatie over de Governance Code
Cultuur is te vinden op www.governancecodecultuur.nl.

Ook in de fase daarna, bij het wijzigen van de statuten en opstellen van nieuwe reglementen raadpleegde Warries regelmatig de Toolkit bij de GCC. “Er staan allerlei vragen en voorbeelden die we als input hebben gebruikt, zoals: wat spreken
we af over de taken en werkwijze?”

NUTTIG
“De Toolkit geeft goede aanknopingspunten voor bestuurlijke
keuzes”, vindt Warries. Wat voor overwegingen moet je maken
bij het kiezen van een nieuw besturingsmodel? Hoe richt je
je organisatie in? Wat ga je vastleggen? Deze vragen waren
nuttig voor haar en haar organisatie. “We hebben ze gebruikt
als input en de principes vertaald naar onze eigen organisatie.”

30
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SPEERPUNT 4

FONDSBEHEER
EN INVESTEREN

Dagvoorzitter Mariangela de Lorenzo interviewt directeur van De Flint en EBU-lid
Harold Warmelink op het symposium 'Cultureel Ondernemen - de volgende stap',
op 27 november 2014 bij Vechtclub XL in Utrecht.

32

CULTUUR+ONDERNEMEN

jaarverslag 2014

33

SPEERPUNT 4

FONDSBEHEER EN INVESTEREN

Fondsbeheer en Investeren
Bij dit speerpunt staat het initiëren van nieuwe financiële product-marktcombinaties voorop, al dan niet met vormen van mecenaat. We geven
richting aan nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in financiering van
kunst, cultuur en creatieve industrie. Centraal staat het ontwikkelen van
nieuwe financiële faciliteiten, financieringsvormen of -varianten die aansluiten op (nieuwe) vragen en behoeften uit de sector.
Een activiteit uit dit speerpunt:
Cultuureducatie
Cultuureducatie in het algemeen en in het primair onderwijs in het bijzonder heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt waarbij het
accent is komen te liggen op een meer vraaggerichte aanpak. Dit betekent dat scholen zelf een invulling kunnen geven aan hun eigen cultuureducatiebeleid. In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben wij een
financieel instrument ontwikkeld waarbij de scholen de vrijheid hebben
over de besteding van het budget en de gemeente inzicht heeft in de aard
van deze bestedingen. Met dit inzicht kunnen scholen gericht aangesproken worden op gemaakte keuzes en eventueel geadviseerd en begeleid
worden.

Basisschool De Veerkracht in Amsterdam krijgt gemeentebudget voor cultuureducatie en kan dit heel
gericht inzetten per klas.
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‘HET IS HEEL NUTTIG:
IK KAN KIJKEN WAT
ER LEEFT OP SCHOOL
EN WAT PAST BIJ
ELKE GROEP’
Basisschool De Veerkracht krijgt, net als elke
basisschool in Amsterdam, gemeentebudget voor
cultuureducatie en kan dit heel gericht inzetten per klas.
“We zijn als school nu bewuster bezig met wat we
willen doen”, vertelt Antje Robbe, sinds een jaar interne
cultuurcoördinator op basisschool De Veerkracht. Via de
digitale bank van Voucherbeheer Amsterdam, ontwikkeld en
gecoördineerd door Cultuur+Ondernemen in opdracht van
gemeente Amsterdam, krijgt haar school gemeentebudget
voor cultuureducatie. “Nu moeten we keuzes maken, anders
doen we maar wat langs waait.” 
www.gbsveerkracht.nl
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EIGEN INBRENG
Robbe is als cultuurcoördinator verantwoordelijk voor de besteding van het budget. Scholen krijgen zo de ruimte om zelf
uit het aanbod te kiezen, in plaats van mee te doen met vastgelegde activiteiten. “Ik zie bijvoorbeeld dat groep vijf heel erg
reageert op danslessen, dus organiseer ik dat voor ze”, vertelt
Robbe. Lachend voegt ze eraan toe: “Maar bij groep zeven en
acht zou dat weer wat pittiger zijn met al die hormonen.”

FONDSBEHEER EN INVESTEREN

cultuureducatie niet zelf hoeven te regelen. “Je kan niet elke
docent het aanbod laten bepalen. Er is wel echt iemand nodig
om dat te coördineren.”
Na een jaar krijgt ze langzaam meer ruchtbaarheid in haar rol
als cultuurcoördinator. “Er was erg de klad gekomen in onze
culturele activiteiten. Nu krijg ik langzaam meer bekendheid.
Af en toe ontvang ik zelfs een e-mailtje van ouders. Ik hoop
dat mijn collega’s ook steeds meer zelf gaan inbrengen.”

“Er zijn wel dingen die mijn leerlingen echt moeten hebben
meegemaakt in hun basisschoolcarrière”, vindt Robbe. “Zo
moeten ze wel een keer naar het Rijksmuseum.” Met de leraren van de groepen en de musea bekijkt ze wat er mogelijk is.
Met het Van Gogh Museum deed De Veerkracht bijvoorbeeld
een lessenserie, waarbij de kinderen ook leerden schilderen
als Van Gogh. De vouchergelden zijn volgens Robbe heel
nuttig. “Ik kan kijken wat er leeft op school en wat past bij elke
groep. De bovenbouw gaat meer naar buiten, de onderbouw
houd ik meer hier.”

PROFESSIONELE AANPAK
Vanuit Mocca, het expertisenetwerk cultuureducatie in Amsterdam, kreeg ze een korte opleiding tot cultuurcoördinator.
Robbe: “Dat is wel onontbeerlijk, nu weet ik veel beter wat
onze positie is.” Ze schreef onder meer een beleidsplan voor
het cultuuraanbod op haar school. Het motto: cultuureducatie
met hoofd, hart en handen. “Het is heel breed, je kunt het op
allerlei manieren opvatten. Er blijft veel ruimte voor onze eigen
visie en inbreng als school. Ik zoek een mix van nadenken,
beleven en doen.”
In alle activiteiten kiest ze voor kwaliteit. “Als ik nu zie dat
kinderen ergens veel van leren, kan ik er opnieuw geld aan
besteden. Ik zoek het zelf uit en betaal het.” Robbe overlegt
met collega’s en probeert het aanbod te laten aansluiten bij de
lessen. “We moeten kiezen, dus denken we erover na en gaan
we soms ook in discussie.” Het is goed dat haar collega’s de
Antje Robbe met twee leerlingen van basisschool De Veerkracht.
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SPEERPUNT 5

KENNISTRANSFER
CULTUURSECTOR BEDRIJFSLEVEN
EN PUBLIEKE
ORGANISATIES

Marjet Wessels Boer ontwierp 'Gestreept'; een ontmoetingsplek in opdracht van de
wijkvereniging Emmermeer, in het kader van Creativity+Business.
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Kennistransfer Cultuursector - bedrijfsleven en publieke organisaties
Bij dit speerpunt gaat het enerzijds om de kennisoverdracht van bedrijven en
publieke organisaties naar de cultuursector en anderzijds om de bijdrage die
kunstenaars en creatieven kunnen hebben bij vraagstukken van bedrijven en
publieke organisaties. Op deze manier leert de cultuursector meer over ondernemerschap en leert het bedrijfsleven anders te kijken naar zijn vraagstukken.
Cultuur+Ondernemen brengt partijen bij elkaar, geeft advies en doet projectmanagement; een organisatie heeft een ‘vraagstuk’ en vraagt ons mee te helpen dit
te onderzoeken en/of mogelijke oplossingen aan te dragen. Wij zoeken kunstenaars en creatieven en koppelen deze personen aan de organisatie. Zo leert
elke partij buiten zijn eigen kaders te denken en komen partijen tot verrassende
inzichten, nieuwe vraagstukken en oplossingen.

KENNISTRANSFER CULTUURSECTOR - BEDRIJFSLEVEN EN PUBLIEKE ORGANISATIES

Een aantal activiteiten van dit speerpunt:
Creativity+Business
De trend is onmiskenbaar: kunstenaars en creatieven trekken de wereld in.
Behalve in theaters en musea kom je ze tegen in bedrijven, buurten, scholen en
ziekenhuizen. Al ruim tien jaar werken wij succesvol met kunstenaars in domeinen buiten de cultuur. Ons netwerk telt duizenden kunstenaars en creatieven in
alle disciplines en zij zetten creativiteit op talloze manieren in om vaste denkpatronen te doorbreken. Ook in 2014 ontwikkelden we tientallen projecten voor
opdrachtgevers als gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en
festivalorganisatoren.



112

In 2014 hebben we netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor 112 deelnemers. Thema’s waren ‘Kunstenaars
ontzorgen’, ‘De kunstprofessional en
eenzaamheid’ (zie het praktijkvoorbeeld
aan het eind van dit speerpunt),
‘De kracht van kunst in andere
domeinen’ en ‘De kunst van samen’

Speeddates in de stand van Cultuur+Ondernemen op 'Cultuur in Beeld', op 1 december 2014
in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.
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KENNISTRANSFER CULTUURSECTOR - BEDRIJFSLEVEN EN PUBLIEKE ORGANISATIES

Expertprogramma
Onze experts zijn specialist in hun vakgebied en hebben ruime ervaring in het
bedrijfsleven. Van HR tot ICT en van marketing tot juridische zaken, zij kunnen
je op allerlei gebieden inspiratie en nieuwe inzichten opleveren. Ons expertprogramma is in 2014 kritisch geëvalueerd. De culturele organisaties die een expert
over de vloer hebben gehad, hebben dat veelal als positief ervaren. De kracht
ligt in de blik van buiten, iemand die met relevante kennis en ervaring meekijkt in
de organisatie, andere vragen stelt en oplossingen biedt. Kijk voor meer informatie en onze experts op www.cultuur-ondernemen.nl/expertprogramma.

Cultuur+Ondernemen op het symposium 'Cultureel Ondernemen - de volgende stap', op 27 november 2014
bij Vechtclub XL in Utrecht.
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PRAKTIJKVOORBEELD

‘HET IS EEN EYE-OPENER
OM MENSEN VANUIT
DE ZORG EN DE KUNST
MET ELKAAR IN
GESPREK TE ZIEN’

Ontwerper Maaike Roozenburg en Cretien van Campen van
het Sociaal en Cultureel Planbureau namen deel aan een
netwerkbijeenkomst over eenzaamheid. Vanuit hun expertise
gaven zij hun visie op dit thema om het taboe rondom
eenzaamheid te verzachten.
“Als creatieven zich bezighouden met sociaal-maatschappelijke
thema’s, kan dat veel opleveren”, vertelt Maaike Roozenburg.
Zij was in december 2014 één van de sprekers op een
netwerkbijeenkomst over eenzaamheid, georganiseerd
door Cultuur+Ondernemen. Op deze Creativity+Business
bijeenkomsten spreken kunstenaars, opdrachtgevers en
theoretici over een thema. Roozenburg: “Het was voor mij
heel interessant mensen te ontmoeten die zich vanuit een
ander perspectief met de problematiek bezighouden.” 
www.maaikeroozenburg.nl
www.scp.nl
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VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN
Roozenburg heeft al jaren een fascinatie voor het thema eenzaamheid. In samenwerking met andere partijen, zoals zorgverleners, woningbouwvereniging en de overheid, werkt ze
aan verschillende projecten rondom het onderwerp. “Ik geloof
heel erg in samenwerken. Eenzaamheid is zo complex, het
heeft zoveel facetten. Er zijn heel veel manieren om iets met
de thematiek te doen.”
De netwerkbijeenkomst was een interessante manier om die
verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. “Het was
heel levendig”, herinnert Roozenburg. “Ik kreeg veel terug
vanuit de zaal, er kwamen veel vragen en ideeën. Het was een
heel divers publiek. Dat laat goed zien dat er veel manieren
zijn om een bijdrage te leveren aan de discussie rondom deze
thematiek. Ik geloof absoluut dat het van meerwaarde kan
zijn als creatieven zich ook bezighouden met problemen die
traditioneel niet tot hun terrein behoren.”

KENNISTRANSFER CULTUURSECTOR - BEDRIJFSLEVEN EN PUBLIEKE ORGANISATIES

te lossen. Als ontwerper heb ik daar vaak weer een andere kijk
op. Als je die verschillende ideeën bij elkaar brengt, ontstaat er
wrijving. Uiteindelijk vult het elkaar aan en kan het iets moois
opleveren. Zo probeer ik altijd mensen samen te brengen en
iets te maken wat leeft in de samenleving.”
Van Campen: “Kunst en zorg, dat zijn twee totaal verschillende talen. De zorg gaat over de behandeling van lichaam en
geest, kunst gaat veel meer over beeldvorming en de omgeving. Kunst kan een aanvullende taak hebben, het kan ons
nieuwe inzichten geven. Kunstenaars kunnen in een maatschappelijke context zeker een meerwaarde hebben.”
Kijk voor meer informatie en voorbeeldprojecten over
Creativity+Business op www.cultuur-ondernemen.nl/
creativitybusiness.

ANDERE KIJK
Cretien van Campen van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) was ook op de bijeenkomst, om de onderzoekskant te
belichten. Hij is deskundige op het gebied van gezondheid en
welbevinden in Nederland. “Het thema eenzaamheid wordt
meestal geclaimd door de gezondheidszorg. Vanuit de zorg
wordt het gezien als een probleem. Kunstenaars hebben daar
een heel andere kijk op, zij zijn veel meer bezig met de beeldvorming rondom eenzaamheid.”
Het was voor hem een eye-opener om mensen met verschillende perspectieven, vanuit de zorg en de kunst, met elkaar
in gesprek te zien. “Ze vullen elkaar aan en kunnen van elkaar
leren. Zo’n bijeenkomst rondom een duidelijk thema is ideaal
om te sparren en ideeën uit te wisselen.”
Roozenburg ziet dat ook: “Iedereen heeft vanuit zijn werkveld
vaste manieren om met dingen om te gaan en problemen op
Cretien van Campen
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SPEERPUNT 6

TRAININGEN CULTUREEL
ONDERNEMERSCHAP

Training 'Crash Course Cultureel Ondernemerschap'
in samenwerking met Binoq Atana.
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TRAININGEN CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

Trainingen Cultureel Ondernemerschap
Bij dit speerpunt staat het geven van trainingen aan culturele organisaties, creatieven en kunstenaars centraal, die meer rendement uit hun ondernemerschap
willen halen. De cultuursector verandert voortdurend; met het geven van trainingen zorgen we ervoor dat de verschillende partijen hier zo goed mogelijk op
in kunnen spelen. In 2013 hebben we in kaart gebracht welke onderwerpen vaak
bij ons aangesneden werden door de doelgroep. Aan de hand van deze onderwerpen is, in samenwerking met brancheorganisaties, een trainingsprogramma
gecreëerd op het gebied van cultureel ondernemerschap. Dit programma wordt
regelmatig geëvalueerd en afgestemd op de actuele vraag.
Een aantal activiteiten van dit speerpunt:



945

945 deelnemers volgden in 2014
een training of workshop bij
Cultuur+Ondernemen (waarvan 145
deelnemers via incompanytrainingen)



30

30 deelnemers hebben in 2014 een
opleidingstraject bij de Baak afgerond

De Baak
Door onze samenwerking met opleidingsinstituut de Baak kunnen regelmatig
werknemers uit de cultuursector tegen een gereduceerd tarief een opleiding
volgen. De opleidingen van de Baak zijn gericht op de persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling van de deelnemer, waardoor deze binnen de organisatie
beter tot zijn of haar recht komt. Professionals uit allerlei sectoren nemen deel
aan de intensieve en persoonlijke opleidingen, waardoor er een diversiteit aan
ervaringen wordt uitgewisseld.
Kijk voor meer informatie op onze website.

Vraag en aanbod moeten goed op elkaar aansluiten, daarom kan de cultuursector zelf aangeven aan welke training hij behoefte heeft. Wij vertalen dat in
een programma en zoeken, bij voldoende vraag, de juiste trainers erbij.
Incompanytraining
Een incompanytraining is een optie wanneer binnen een organisatie meerdere
personen tegelijk dezelfde training willen volgen. De trainer komt bij de organisatie langs, wat de organisatie tijd en reiskosten scheelt. Denk aan een afdeling
Communicatie die een training online marketing wil volgen of een bestuur dat in
een dagdeel bijgepraat wil worden over Governance. Ook een training op maat
is mogelijk, wij beschikken over een uitgebreid netwerk aan trainers op de meest
uiteenlopende vakgebieden. Voor bijvoorbeeld Museon hebben we geheel op
maat een meerdaagse incompanytraining georganiseerd over projectmanagement.
Kijk voor meer informatie op www.cultuur-ondernemen.nl/ondernemen.
Training 'Crash Course Cultureel Ondernemerschap' in samenwerking met Binoq Atana.
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‘IK ZAG MIJN
CREATIVITEIT SOMS
ALS ZWAKTE IN
MIJN LEIDERSCHAP,
MAAR HET KAN
JUIST VEEL
TOEVOEGEN’

Maarten Bakker van Studio de Bakkerij volgde het Young
Executives Program - een opleiding voor leidinggevenden bij opleidingscentrum de Baak. Cultuur+Ondernemen
heeft een regeling met de Baak, waarbij werknemers uit
de cultuursector tegen een gereduceerd tarief kunnen
deelnemen aan een opleiding van de Baak.
“Het was een bijzondere opleiding, zo persoonlijk dat je met
iedereen een band krijgt”, vertelt Maarten Bakker. Elf jaar
geleden studeerde hij af aan de Toneelacademie Maastricht.
Vier jaar geleden begon hij Studio de Bakkerij, een stichting
met zijn eigen theatergezelschap. “Ik had wel kortere
cursussen gevolgd, maar was toe aan meer verdieping.
Het organiseren van een theaterteam vraagt andere
vaardigheden dan het regisseren van een gezelschap.” 
www.studiodebakkerij.nl
www.debaak.nl

54

cultuur+oNdErNeMeN

jaarverslag 2014

55

SPEERPUNT 6 PRAKTIJKVOORBEELD

VERDIEPING
Via Cultuur+Ondernemen kon hij deelnemen tegen accommodatiekosten. Nu, meer dan een jaar later, heeft hij nog steeds
contact met zijn medestudenten. “We hebben bijvoorbeeld een
groepsapp waarin we elkaar af en toe een wake-up call geven.”
In ongeveer een half jaar volgde Bakker vijf modules van elk
vier dagen. “Het was heel divers. We hebben in een hutje op
de hei gezeten, zijn in stilteretraite gegaan, met zijn allen naar
Vilnius gereisd.” Bij de opleiding ging het om bewustwording
van de patronen die je hebt en hoe je die kan veranderen of
verstevigen. Daarbij wordt er heel goed gekeken naar jou als
persoon en naar je eigen organisatie.
Het was heel persoonlijk. “In de eerste module ging het bijvoorbeeld over onze kindertijd en de patronen die we toen hebben
ontwikkeld. Als eerste opdracht moesten we buiten spelen en
tijdens het voetballen kwamen er direct dingen van vroeger bovendrijven. De trainers pikten dat feilloos op en gingen daarop
in.” Lachend: “Ja, daar zijn aardig wat traantjes gelaten.”

TRAININGEN CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

ruimte geeft aan het persoonlijke, is iedereen daarna veel
meer gefocust en gaat het zakelijke deel ook beter.”
“Het is heel waardevol dat ik vanuit de cultuursector voor een
relatief laag bedrag heb kunnen deelnemen”, vindt Bakker.
“De opleiding is voor mijn werk heel nuttig, maar ik heb er op
persoonlijk vlak ook veel aan gehad. Ik zag mijn creativiteit
soms als zwakte in mijn leiderschap, maar het kan juist veel
toevoegen.”
Cultuur+Ondernemen heeft een regeling met de Baak,
waarbij werknemers uit de cultuursector tegen een
gereduceerd tarief kunnen deelnemen aan een opleiding
van de Baak. Wanneer je interesse hebt in een opleiding,
kun je je aanmelden via onze website.

DIVERSITEIT
Bakker was de enige deelnemer uit de cultuursector. “Er was
iemand van een havenbedrijf, iemand van een multinational,
wat mensen uit de financiële sector. Daar heb ik veel van
geleerd. Maar juist door mijn creativiteit en omdenken heb ik
ook veel kunnen inbrengen in deze groep.” Het was voor Bakker grappig te merken dat iedereen met dezelfde problemen
kampte. “De man van het havenbedrijf zei: 'Jullie discussiëren
in je stichting over honderd euro, wij over twee miljoen. Maar
het gaat niet om de hoeveelheid geld, maar hoe je met de
discussie daarover omgaat.”
Regelmatig past hij nog dingen toe die hij in de opleiding leerde. “Ik neem veel meer rust bij het overleggen. We beginnen
bijvoorbeeld met een minuut stilte voor elk overleg. Daarna
een vragenrondje hoe het met iedereen gaat. Als je meer
Maarten Bakker
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SPEERPUNT 7

ONTWIKKELING
EN INNOVATIE

De uitreiking van de eerste Talentlening aan Tangerine Tree, op 14 april 2015,
nadat minister Bussemaker eind 2014 een budget aan ons toekende voor
talentontwikkeling.
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Ontwikkeling en Innovatie
Onze missie is bij te dragen aan een sterkere en onafhankelijke sector door cultureel ondernemers meer rendement te laten halen uit hun ondernemerschap.
Dit speerpunt is van belang, zodat we tijdig in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen in de omgeving en deze voor de sector toegankelijk kunnen
maken. Aangezien dit onderdeel constant in beweging is, reserveren we ruimte
om snel in te kunnen spelen op actualiteiten in de sector, in samenspraak met
brancheorganisaties.
Een aantal activiteiten van dit speerpunt:
Sectorplan Cultuur
Een omvangrijk project binnen dit speerpunt, is het Sectorplan Cultuur.
Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector
werken samen om werkgelegenheid te behouden en bestaand personeel
duurzaam inzetbaar te maken, ook buiten de sector. Het plan, waarmee een
investering van circa € 4,5 miljoen is gemoeid, is gestart in 2014 en loopt door
tot 2016. Wij zijn hoofdaanvrager en doen het projectmanagement van het
Sectorplan Cultuur. Enkele onderdelen van het plan zijn:

+	Er worden 100 leerwerkplekken gecreëerd voor jongeren;
+	825 werklozen en werkzoekenden worden geholpen bij het vinden van
nieuw werk;
+	500 zzp’ers en 200 werknemers krijgen scholing in ondernemerschap
en het genereren van meer eigen inkomsten;
+	1.250 medewerkers en werkzoekenden krijgen beter inzicht in hun
competenties en mogelijkheden.
Kijk voor meer info op www.sectorplancultuur.nl of blijf op de hoogte
van het laatste nieuws via Twitter @SectorplCultuur.
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Training op maat
In 2014 hebben we in samenwerking met de gemeente Haarlem een training
op maat ontwikkeld ter bevordering van ondernemerschap bij Haarlemse
culturele organisaties (zie het praktijkvoorbeeld aan het eind van dit speerpunt).
Wegens het succes hiervan en van de publicatie ‘Cultureel Ondernemen, nieuw
rendement voor gemeenten en instellingen’ (zie speerpunt 3), bieden we deze
training op maat vanaf 2015 aan andere gemeenten aan. Tijdens het programma
krijgen de culturele organisaties concrete handvatten aangereikt op het gebied
van ondernemerschap, financiering, marketing, management en andere, door de
gemeente gekozen, onderwerpen. Door de training binnen één gemeente aan te
bieden, stimuleren en versterken we ook de onderlinge samenwerking.
Talentontwikkelingsbeleid
Sinds de overheid heeft bezuinigd op subsidies in de cultuursector, is er steeds
meer vraag naar alternatieve financieringsvormen. Kunstenaars, creatieven en
culturele organisaties zijn vaker aangewezen op hun eigen verdienvermogen.
Om toch te kunnen investeren in bijvoorbeeld het opbouwen van een orderportefeuille, het aanschaffen van materiaal of het investeren in producten of evenementen, heeft minister Bussemaker (OCW) in 2014 een bedrag van € 3 miljoen
aan ons toegekend. Dit wordt vanaf 2015 gebruikt voor een nieuwe landelijke
laagrentende leenfaciliteit als onderdeel van het talentontwikkelingsbeleid.
Connecting Arts & Business
Connecting Arts & Business is een Europees project waarvan
Cultuur+Ondernemen voorzitter is. Het heeft als doel om samen met zes
partnerlanden inzichtelijk te maken hoe Arts & Business elkaar op verschillende
manieren ontmoeten in Europa. Er is in 2014 een inventarisatie gemaakt van de
situatie in de afgelopen jaren, wat heeft geresulteerd in het rapport ‘Giving to
Culture in Europe’. Jaarlijks vinden er twee partnerbijeenkomsten plaats. Tevens
zijn er experimenten in alle deelnemende landen uitgevoerd die als voorbeeld
dienen voor andere Europese landen. Wij hebben hiervan twee experimenten
uitgevoerd, één in samenwerking met het Congres voor Podiumkunsten en
één bij Zuidplein Theater Rotterdam. In het tweede kwartaal van 2015 zal de
slotbijeenkomst plaatsvinden.

jaarverslag 2014

61

PRAKTIJKVOORBEELD

‘HET ALLES OP
HET SPEL ZETTEN,
WERKTE SOMS HEEL
VERFRISSEND’

Frank Gorter en Ineke Friesen van gemeente Haarlem
schakelden Cultuur+Ondernemen in om de culturele
organisaties in Haarlem trainingen op het gebied van
cultureel ondernemerschap te geven.
“We wilden de middelgrote culturele organisaties
toekomstbestendig maken”, vertelt Frank Gorter,
beleidsmedewerker Cultuur bij de gemeente Haarlem.
Hij bood ze vanuit de gemeente een cursus Cultureel
Ondernemerschap van Cultuur+Ondernemen aan, die werd
medegefinancierd door de Rabobank Haarlem en omstreken.
De fondsen en sponsors stellen steeds minder middelen
beschikbaar, daarom wilde de gemeente de kleinere
culturele organisaties beter trainen in ondernemerschap.
Gorter heeft al veel positieve reacties gekregen op het
initiatief en de inhoud van de cursus. 

De eerste cursusdag voor de deelnemende culturele instellingen van de gemeente Haarlem.
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CURSUS OP MAAT
Ineke Friesen was als beleidsadviseur betrokken bij het opzetten van de cursus door Cultuur+Ondernemen. “We ervoeren
in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dat cultuur
onder druk staat, ook financieel. Het middenveld was hierbij
het meest kwetsbaar; culturele organisaties en initiatieven die
wel gezichtsbepalend zijn voor Haarlem, maar weinig of geen
beroepskrachten hebben en voor een substantieel deel afhankelijk zijn van vrijwilligers. Voor hen is een ondernemende
houding heel belangrijk.”
In samenspraak met Cultuur+Ondernemen ontwikkelde de
gemeente een cursus op maat. Friesen: “Een aantal thema’s
moet je sowieso behandelen, zoals marketing en de financieringsmix. We hebben daarnaast gezocht naar specifieke
thema’s voor het Haarlemse.” In totaal deden dertien culturele
organisaties mee, waaronder festivals, theatermakers, een korenkoepel en een cultuur- en debatcentrum. “Een heel diverse
groep”, volgens Gorter.
Hoewel er veel overeenkomsten waren tussen de deelnemers,
waren de verschillen ook groot. “Dat was soms ingewikkeld,
maar we hoopten dat de cursisten elkaar zouden kunnen
inspireren en dat gebeurde ook wel”, vertelt Friesen. “Er waren
bijvoorbeeld een aantal jonge honden in de groep, met nieuwe
initiatieven. Hun ondernemendheid, het alles op het spel zetten, werkte soms heel verfrissend voor organisaties die al lang
meedraaien in een bepaald patroon. Deze organisaties, een
consistente factor in het Haarlemse, bezorgden op hun beurt
weer de nieuwkomers een andere blik op hun functioneren.”

ONTWIKKELING EN INNOVATIE

Zo sluit het cultuur- en debatcentrum De Pletterij nu aan bij de
Philharmonie op het gebied van publiciteit en marketing.”
“De cursus heeft deelnemers aangezet nog pro-actiever te
denken”, zegt Friesen. “Dat werkte heel leuk, hoewel juist zo’n
ondernemende houding ook sterk persoonsgebonden is. Ik
hoorde van de organisaties dat de cursus een goede gelegenheid was om na te denken over het grotere plaatje, in plaats
van geleefd te worden door de waan van de dag. Er was veel
enthousiasme, ook achteraf.”
Gorter: “Een collega zei laatst na een gesprek met een instelling tegen me dat je kunt merken dat zij zich een stuk zakelijker opstellen.” Hij wil nu verdergaan met het traject, bijvoorbeeld met een cursus specifiek over PR en marketing. “Het is
een eenmalige investering, ingegeven door de crisis, die uiteindelijk kan leiden tot een gezondere manier van financiering.”
Kijk voor meer informatie over deze training op
www.cultuur-ondernemen.nl/gemeente.

NETWERKEN
De cursus was ook bedoeld om het netwerk van de organisaties te verstevigen. In de laatste bijeenkomst konden de deelnemers plannen pitchen aan de grote spelers in Haarlem, zoals
de Stadsschouwburg & Philharmonie en de Toneelschuur. Gorter: “Daar is al een vorm van samenwerking uit voortgekomen.
Deelnemers op de eerste cursusdag voor Haarlemse culturele instellingen.
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VERSLAG RAAD VAN
TOEZICHT
Stichting Cultuur+Ondernemen kent een statutair
bestuur en een Raad van Toezicht.
De Governance Code Cultuur is uitgangspunt voor het
bestuur en toezicht van de organisatie. In 2014 is het
profiel voor de Raad van Toezicht opnieuw vastgesteld,
met het oog op de werving van nieuwe leden.
In 2014 is de Raad van Toezicht vier keer regulier bijeen geweest en heeft een
inhoudelijke bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal projectleiders. De Raad
van Toezicht heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2013 vastgesteld in een vergadering waarbij ook de accountant aanwezig was. Daarnaast heeft de Raad het
werkprogramma en de begroting voor 2015 en 2016 besproken en goedgekeurd.
Een aantal onderwerpen waar bijzondere aandacht voor is geweest:
De samenstelling van de raad
In 2014 bestaat de raad uit drie personen, te weten Steven de Waal, voorzitter,
en de leden Margriet Kapteijns en Martine Gosselink. Van de laatste twee leden
liep de zittingstermijn af in 2014. Kapteijns heeft de raad per 1 september 2014
verlaten, Gosselink heeft de raad per 1 februari 2015 verlaten.
In 2014 is de raad een procedure gestart om nieuwe leden te werven. De raad
heeft zich hierin laten bijstaan door een externe deskundige. Nadat de functie-
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profielen van de raad zijn geactualiseerd is de werving gestart. Dit heeft geresulteerd in vijf nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De leden zijn benoemd in
januari 2015.
De nieuwe leden zijn: Erwin van Lambaart, Giel Pastoor, Sjoerd Vellenga,
Marjolijn Vencken en Jenny de Vries.
De relatie tussen Cultuur+Ondernemen en de stichting ‘Borgstellingsfonds
voor de kunsten- en creatieve sector’ (het Borgstellingsfonds)
Tot eind 2013 verstrekte het Borgstellingsfonds uitsluitend leningen en borgstellingen vanuit een vermogen van stichting Cultuur+Ondernemen. Eind 2013
doneerde het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een bijdrage aan het
Borgstellingsfonds voor de opzet van een lening specifiek voor Amsterdamse
kunstenaars en creatieven. In 2014 volgden de provincie en de gemeente
Utrecht voor een Utrechtse variant (in samenwerking met het K.F. Heinfonds)
en de provincie Brabant voor een Brabantse variant (in samenwerking met het
Brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur (Bkkc)). Eind 2014 volgde het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een donatie ten
behoeve van ‘talentontwikkeling’. Tegen deze achtergrond is het bestuur van het
Borgstellingsfonds in overleg getreden met de Raad van Toezicht van
Cultuur+Ondernemen. In onderling overleg is de governance van het Borgstellingsfonds doorgelicht en is besloten deze ingrijpend te veranderen. Het
doel was het Borgstellingsfonds een steviger eigen identiteit te geven, meer
gericht op samenwerking met derde partijen, dit echter zonder de band met
Cultuur+Ondernemen te verbreken, want beide partijen zijn ervan overtuigd
dat samenwerking tot betere resultaten voor de sector leidt. Vanaf 2015 is de
naam van het Borgstellingsfonds veranderd in: ‘Fonds Cultuur+Financiering’.
Het bestuur van het Fonds Cultuur+Financiering wordt vervangen door een
Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen wordt
qualitate qua voorzitter van de Raad van Toezicht van het fonds. De Raad van
Toezicht benoemt bij het fonds een eigen directeur-bestuurder. Het secretariaat
en de administratie van het fonds wordt zoals ook nu het geval is gevoerd door
Cultuur+Ondernemen. Hiertoe worden de statuten van het Borgstellingsfonds
herzien.
Pensioenvoorziening
Het contract met betrekking tot de pensioenregeling voor de medewerkers van
Cultuur+Ondernemen expireerde eind 2014. Na advisering door een externe
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adviseur is gekomen tot een nieuw contract. Uitgangspunt hierbij was een fatsoenlijke pensioenopbouw voor de medewerkers zonder structurele verhoging
van de kosten voor de werkgever. De Raad van Toezicht heeft met het nieuwe
contract ingestemd.
Keuze accountant
De raad heeft een drietal offertes opgevraagd, met twee partijen is een gesprek
gevoerd, waarna EY benoemd is als accountant met ingang van het controlejaar
2014.
De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de statutair
bestuurder. Het gesprek over 2014 wordt gevoerd in 2015. De bezoldiging van de
directeur-bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht (binnen het
kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)). In 2014 is het besluit genomen vanaf 2015 over te gaan
op bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht: € 1.000,- per jaar voor
een lid, € 1.500,- per jaar voor de voorzitter. Leden van de raad informeren elkaar
over de nevenfuncties om mogelijke belangenverstrengeling te vermijden.
De voorliggende door het bestuur vastgestelde jaarrekening en het activiteitenverslag over 2014 zijn door de Raad van Toezicht van Cultuur+Ondernemen in de
vergadering van 19 maart 2015 goedgekeurd.

Rondetafelgesprek in Huis Marseille tijdens een bijeenkomst over goed bestuur, op 3 september 2014.
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VERSLAG VAN HET
BESTUUR
Onze missie
Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. We
ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en
creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Daartoe werken
we onder meer samen met overheden en fondsen, om het effect van hun cultuurbeleid en -investeringen te vergroten. Met onze programma’s en activiteiten
versterken we de cultuursector en maken hem onafhankelijker, zodat de sector
kan floreren.
Regionaliseren van financiering voor cultuur 2014
In 2013 is samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) de Amsterdamse Cultuurlening ontwikkeld. In 2014 zijn we de samenwerking aangegaan
met het Bkkc, de provincie Noord-Brabant, het K.F. Hein Fonds, de gemeente
en de provincie Utrecht, wat heeft geresulteerd in de Brabantse Cultuurlening
en de Utrechtse Cultuurlening. Elke lening biedt gunstige rentetarieven voor de
leningnemers.
Sectorplan Cultuur
Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector zijn
een samenwerking aangegaan om werkgelegenheid te behouden en bestaand
personeel duurzaam inzetbaar te maken, ook buiten de sector. Het plan, waarmee
een investering van circa € 4,5 miljoen is gemoeid, is gestart in 2014 en loopt
door tot 2016. Cultuur+Ondernemen is hoofdaanvrager en doet het projectmanagement van het Sectorplan Cultuur.
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Talentontwikkeling
De interesse naar de effectiviteit van alternatieve financieringsinstrumenten in
de cultuursector is de afgelopen jaren sterk toegenomen sinds de overheid heeft
bezuinigd op subsidies. Steeds vaker worden kunstenaars, creatieven en culturele
organisaties aangesproken op hun verdienvermogen. Dat vraagt om nieuwe financieringsinstrumenten en een nieuwe manier van werken. Minister Bussemaker
(OCW) heeft een bedrag van € 3 miljoen toegekend aan Cultuur+Ondernemen
om leningen beschikbaar te maken in het kader van haar Talentontwikkelingsprogramma.
VNG
In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben
we de publicatie ‘Cultureel Ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en
instellingen’ ontwikkeld. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe kan
de cultuursector meer economisch en maatschappelijk draagvlak halen uit de
activiteiten die hij de samenleving biedt? En wat is de rol van de lokale overheid
in deze transitie, nu er steeds minder publiek geld beschikbaar is? In aansluiting
op deze publicatie hebben we een tweedaags trainingsprogramma ontwikkeld
voor ambtenaren met cultuur in hun portefeuille, waarbij wordt gewerkt met
actuele casussen uit de praktijk.
Samenwerken 2014
Wij werken samen met partners binnen en buiten de cultuursector. Mooie
voorbeelden uit 2014 zijn de mentoringprojecten met het Mondriaan Fonds en de
partijen waarmee we de regionale cultuurleningen aanbieden, zoals het AFK, het
Bkkc en het K.F. Hein Fonds.
Beloningsbeleid 2014
In 2014 is het besluit genomen vanaf 2015 over te gaan op bezoldiging van de
leden van de Raad van Toezicht: € 1.000,- per jaar voor een lid, € 1.500,- per jaar
voor de voorzitter.
Bestuurder: het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van
de bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming
van de vigerende wet- en regelgeving (WNT).
Medewerkers: de medewerkers vallen onder de Rechtspositieregeling van
Cultuur+Ondernemen. Het beloningsbeleid volgt de cao Rijk.
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Werkprogramma 2015-2016 gehonoreerd door het ministerie van OCW
Als vervolg op het ondernemerschapsprogramma dat Cultuur+Ondernemen in
de periode 2013-2014 heeft uitgevoerd, hebben we voor 2015-2016 een nieuw
werkprogramma aangeboden aan de minister van OCW. Dit programma is door
de minister gehonoreerd.
Governance Code Cultuur
Cultuur+Ondernemen hanteert de Governance Code Cultuur.
Samenstelling directie
De directie bestaat uit Jo Houben (directeur-bestuurder) en Bart Kamerbeek
(adjunct-directeur).
Jo Houben
Directeur-bestuurder

FINANCIEEL

FINANCIEEL
Hierna volgt een schematische
samenvatting van de baten en de lasten
uit de jaarrekening 2014. Er is een
specificatie van de kosten per project
op speerpuntniveau opgenomen.
De jaarrekening is opgesteld volgens de laatste verslaggevingsrichtlijnen
voor zowel de interne als de externe kosten. Subsidiebeschikkingen aan
derden worden in het jaar van beschikking als last verantwoord. De lasten
van eigen projecten worden in het jaar van uitvoering verantwoord.
Uit de jaarrekening blijkt over 2014 een negatief exploitatieresultaat voor
bestemmingen en onttrekkingen van € 64.000,(bedragen afgerond op € 1.000,-).
De toevoeging aan bestemmingen bedroeg € 309.000,-. De onttrekking aan
bestemmingen bedroeg € 354.000,-. Na bestemmingen en onttrekkingen
resteert voor 2014 een negatief resultaat van € 46.000,- (afgerond op € 1.000,-).
Vastgestelde procedures worden jaarlijks door een accountant getoetst.
De organisatie voert, waar noodzakelijk, zoveel mogelijk risicobeheersing uit.
Procedures worden jaarlijks bekeken om nieuwe en veranderde risico’s af te
dekken.
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SCHEMATISCHE SAMENVATTING (IN €)

FINANCIEEL

BEGROTING 2014

EXPLOITATIE 2014

Baten:
Subsidie OCW ondernemerschapsondersteuning

1.575.000

1.575.000

Overige opbrengsten

2.597.009

2.359.826

Subtotaal baten

4.172.009

3.934.826

249.425

354.476

4.421.434

4.289.302

Activiteitenlasten (kosten derden)

2.458.184

2.043.297

Organisatielasten

1.963.250

1.982.774

Subtotaal lasten

4.421.434

4.026.071

-

309.041

4.421.434

4.335.112

Onttrekking uit bestemmingen
Totaal baten
Lasten:

Toevoeging aan bestemmingen
Totaal lasten

-

		
-/- 45.810

Kosten per project

Begroot

Kosten

Begeleiding kunstenaars, creatieven
en culturele organisaties

770.550

684.601

Nieuwe Financiering

192.220

177.046

Informatie

183.960

115.408

1.708.790

1.555.727

Kennistransfer Cultuursector – bedrijfsleven
en publieke organisaties

701.619

530.893

Trainingen Cultureel Ondernemerschap

322.910

310.465

Ontwikkeling en Innovatie

339.210

291.409

4.219.259

3.665.549

171.425

265.702

4.390.684

3.931.251

Saldo na bestemmingen

Fondsbeheer en Investeren

Totale projectkosten
Overige niet aan projecten toe te rekenen kosten
(zoals de kosten ten behoeve van de reorganisatie
en algemene huisvestingskosten)
Totale lasten
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