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1. Inleiding 
Stichting de Kubus verwoordt in dit plan de strategische keuzes voor de periode 2020 – 

2023. De rol die we nu in Lelystad en de provincie Flevoland hebben continueren we, als 

aanjager, verbinder en vernieuwer. Als podium voor iedereen die dat wil, omdat actieve 

kunstbeoefening mensen met hun eigen creatieve kracht en met elkaar verbindt. Zo 

bouwen we aan een samenleving waar ruimte is voor een diversiteit aan mensen, elk 

met hun eigen culturele identiteit. Of dat nu op school is of in de vrije tijd, bij poppodium 

Corneel of in de wijk, bij een cursus, een voorstelling of een project met partners in de 

provincie. Van jong tot oud, met de komende jaren extra aandacht voor jongeren omdat 

we merken dat de leeftijdsgroep van 12 - 21 jaar ons minder vanzelfsprekend weet te 

vinden.  

 

Onder Stichting de Kubus ressorteren 4 merken: Kubus, Corneel, FleCk en CAF. In 

Lelystad werken we via Kubus School en Samenleving binnenschools en in de wijk, bij 

Kubus Kunst in Uitvoering richten we ons op kunsteducatie in de vrije tijd en Corneel is 

het poppodium in de stad. FleCk en CAF hebben een provincie brede opdracht voor 

respectievelijk het onderwijs en de actieve kunstbeoefening.  

 

De breedte van onze organisatie buiten we de komende jaren gericht verder uit, door 

inzet van onderlinge expertise waar dat slagkracht en meerwaarde oplevert. De 

aansluiting bij de klant staat voorop en innovatie is altijd praktisch gericht op een 

stimulerend aanbod of betere dienstverlening. Dat geldt ook voor de ondersteunende 

diensten. Zo versterken we ons ondernemerschap. Dit doen we vanuit onze 

kernwaarden: gastvrij, klantgericht, samen, kwaliteit, creativiteit en ondernemend.  

 

Letterlijk én figuurlijk bieden we een open huis voor alle Lelystedelingen, maar ook naar 

organisaties en initiatieven in de stad en de provincie hebben we een open attitude. 

Samenwerking is een van de sleutels tot succes. Met het onderwijs, met culturele 

partners, maar ook met sport en welzijn. 

 

Minister van Engelshoven van OCW gebruikte de volgende woorden bij de presentatie 

van haar cultuurbeleid vanaf 2021: “Cultuur verrijkt. Het verdiept ons gevoelsleven, het 

maakt onze samenleving hechter en stimuleert bedrijvigheid. En het heeft natuurlijk 

waarde in zichzelf”. We voelen ons door deze uitspraak gesteund. Het laat zien dat wat 

ons betreft het lokale (Lelystad), provinciale (Flevoland) en landelijke beleid 

samenvallen. 

 

In beweging 

Dit strategisch plan 2020 – 2023 is een vervolg op de voorgaande periode, waarvan de 

voornemens verwoord zijn in ‘Groeien door Kunst’ actualisatie 2016 – 2019. We zijn trots 

op dat wat in deze periode is bereikt en de nieuwe verbindingen die zijn gemaakt. En 

gelukkig is er ‘herstelinzicht’ bij overheden opgetreden. Na de crisis -met de ingrijpende 

bezuinigingsmaatregelen op cultuur van minister Zijlstra1-, is het besef gegroeid dat de 

ontwikkeling van kinderen niet stopt na het primair onderwijs en dat voor 

toegankelijkheid in de vrije tijd een volwaardige basis culturele infrastructuur 

noodzakelijk is. Ook gaat er meer aandacht uit naar doelgroepen die barrières hebben, 

op welk vlak dan ook, om actief mee te kunnen doen en is sprake van een meer integrale 

aanpak binnen het sociaal domein. 

We blijven doen waar we voor staan en goed in zijn, tegelijkertijd bewegen we mee, al 

40 jaar! Bovenstaande ontwikkelingen zien we in dit plan dan ook duidelijk terug: de 

                                           
1 Minister Halbe Zijlstra van cultuur bezuinigde 200 miljoen op 900 miljoen in 2013. De 

doorwerking via matchingsregelingen met de provincie bracht een verenging met zich 

mee. Binnen deze regelingen was geen ruimte meer voor amateurkunst, cultuureducatie 

in het voortgezet onderwijs en volkscultuur. De focus kwam volledig te liggen op 

cultuureducatie in het primair onderwijs.  
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aandacht voor het voortgezet onderwijs en talentontwikkeling van jongeren; de 

verstevigde relatie met partners en de integrale aanpak in het sociaal domein, met als 

inzet ook hen te bereiken, die drempels ervaren.  

De 4 merken binnen Stichting de Kubus zijn de afgelopen jaren sterker geworden. Ook 

dat zien we terug in dit plan: zij vormen de basis en als stichting zorgen we dat de som 

meer is dan de afzonderlijke delen.  

De wereld om ons heen verandert snel. Onze expertise, ons netwerk én onze creativiteit 

zetten we ook na ons jubileumjaar in om onze bijdrage te leveren aan een goed kunst- 

en cultuurklimaat in Lelystad en Flevoland. 

 

Leeswijzer 

In dit plan geven we na het beschrijven van onze missie en visie, een schets van de 

omgeving op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Als organisatie met een breed 

spectrum aan merken liggen er altijd nieuwe uitdagingen. De prioriteiten voor de 

komende jaren staan in het hoofdstuk ‘Stichting de Kubus in ontwikkeling’. Dit leidt 

vanzelfsprekend tot het maken van een aantal strategische keuzes in het hoofdstuk 

 ‘1 + 1 = 3’. 

 

In dit plan krijgen de merken in vergelijking met het plan 2016 – 2019 meer aandacht. 

We zetten de merken als het ware in de etalage, gevolgd door een beschrijving van de 

ondersteunende diensten en processen van Stichting de Kubus. Elk merk beschrijft de 

actualiteit waarbinnen ze opereren, de strategische keuzes en de relatie met de 

omgeving.  

2. Missie en Visie Stichting de Kubus 
Mission statement: ontmoeten, groeien en beleven door kunst 

Stichting de Kubus is een aanjager, wanneer we met en zonder partners binnen en 

buiten de Kubus een stimulerende culturele omgeving realiseren. We initiëren en 

produceren culturele producten voor een brede doelgroep in Lelystad en in de provincie. 

Dat doen we vanuit de overtuiging dat creatieve kracht een cruciale pijler is in de 

ontwikkeling, de groei, het welbevinden en de trots van ieder mens. Want een levendig 

kunstklimaat biedt bodem voor ontwikkeling van talent, voor het ontstaan van ideeën, 

voor zelfvertrouwen en voor samenwerken en grenzen verleggen.  

 

Stichting de Kubus is een Huis, als verzamelplek voor expertise die we inzetten. Als 

spreekwoordelijke plek waar we mensen samenbrengen voor ontmoeting zonder 

buitensluiting. Als letterlijke locatie in de stad en op school, waar gastvrijheid hoog in het 

vaandel staat. Als omgeving waar de klant op nummer 1 komt. Als inclusieve 

basisvoorziening, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. 

 

Stichting de Kubus is een Spin in ‘t Web, maar we kunnen het niet alleen. Ons netwerk is 

groot en divers: culturele instellingen, kunstenaars, maatschappelijke organisaties 

binnen het sociaal domein, overheden, klantgroepen, initiatieven op gebied van 

amateurkunst, festivals etc. Een enorm scala aan partijen, waarop elk merk een eigen 

focus heeft. Dat wat ons bindt is de ambitie om vanuit expertise en kwaliteit mensen te 

laten ervaren en beleven wat kunst betekent. Als bezoeker aan professionele- of 

amateurkunst of actief in een koor, als fotograaf of tijdens een schoolproject.  

 

Stichting de Kubus is een Vernieuwer, op het gebied van kunsteducatie, 

cultuurparticipatie, amateurkunst en popcultuur. Die innovatie kenmerkt met name FleCk 

en CAF, die een verbindende schakel zijn tussen de culturele partners in de provincie. Op 

basis van gelijkwaardigheid pakken ze kansen en zorgen voor groei en innovatie via 

ontmoeting en inzet van ieders kwaliteit en expertise, provincie-breed. Corneel, Kunst in 

Uitvoering en School en Samenleving werken samen met FleCk en CAF, maar kennen ook 

hun eigen inhoudelijke vernieuwing, gekoppeld aan de vraag van de klant. 



5 

 

3. Schets van de omgeving 
Landelijk beleid 

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zet de intrinsieke waarde van cultuur op de 

eerste plaats, naast de maatschappelijke waarde en zij investeert weer in cultuur. In 

haar brief Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 d.d. 11 juni 2019 reageert de 

minister op het advies van de Raad voor Cultuur2 en maakt keuzes langs 4 

uitgangspunten: verbreding en vernieuwing; een sterke culturele sector; cultuur voor 

iedereen en cultuur is grenzeloos. De minister hecht aan samenwerking met de andere 

overheden en verwacht dat provincies en gemeenten, evenals het Rijk, (extra) 

investeren. ‘In de proeftuinen van stedelijke regio’s laten we zien hoe we samenwerken 

bij belangrijke thema’s als cultuuronderwijs, talentontwikkeling en vernieuwing en 

verbreding van het aanbod. Die samenwerking willen we voortzetten.’  

De minister creëert in de basisinfrastructuur ruimte voor nieuw genres zoals urban arts, 

popmuziek en design. Zij bepleit eerlijke beloning in de kunstensector en gaat hierover 

afspraken maken met de andere overheden. Onderschrijving van de Fair Practice Code, 

de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit wordt een 

subsidievoorwaarde.  

 

In het kader van ‘cultuur is van en voor iedereen’ richt de minister zich op 

cultuurparticipatie, immaterieel  erfgoed en cultuuronderwijs. Gemeenten en provincies 

hebben volgens de minister een grote rol op het gebied van educatie en participatie. 

In de periode 2021 tot 2024 stimuleert de minister de toegankelijkheid met een 

programma cultuurparticipatie, via een matchingsregeling van het Fonds voor 

Cultuurparticipatie. Het programma betreft actieve participatie en verbindt zorg en 

sociaal werk met professionele culturele instellingen, amateur- en erfgoedverenigingen 

en kunstenaarsinitiatieven, met als doel de (actieve) cultuurdeelname van zoveel 

mogelijk verschillende groepen te bevorderen.  

 

De bestaande matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit wordt vanaf 2021 acht 

jaar voortgezet. De minister kiest voor integraal cultuuronderwijs. De maatregelen voor 

afzonderlijke disciplines en onderwijsniveaus integreert zij in dit programma. Zo zal de 

VMBO-regeling voor VMBO en praktijkonderwijs opgaan in dit programma. Penvoerders 

krijgen meer ruimte om in te spelen op lokale wensen, zoals aandacht voor het 

voortgezet onderwijs, gelijke kansen en de relatie binnenschools-buitenschools. De 

minister verhoogt het bedrag dat andere gemeenten dan de G93 ontvangen naar 

hetzelfde bedrag als de G9, namelijk € 0,79 per leerling (dit was in Flevoland € 0,55, dit 

betekent een stijging van ruim 40%). De Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs 

wordt voortgezet en komt vanaf 2021 ook beschikbaar voor het voortgezet speciaal 

onderwijs.  

 

De ingezette decentralisatie -met minder geld- van de jeugdzorg zorgt op gemeentelijk 

niveau voor grote problemen. Deze problemen dreigen te worden afgewenteld op andere 

beleidsterreinen zoals cultuur. En dat terwijl de betekenis van kunst en cultuur voor 

(kwetsbare) jongeren juist op de agenda staat.  

Het LKCA4 heeft een onderzoek gedaan naar de positieve effecten en geeft de volgende 

aanbevelingen voor beleid: geef experimenteerruimte en breng sociale en culturele 

professionals samen. Vraaggericht werken en aansluiten bij de interesses van jongeren is 

het devies.  

CAF, FleCk, Kubus en Corneel kunnen door krachtenbundeling van meer betekenis zijn 

voor deze belangrijke doelgroep. Het Rijk heeft inmiddels extra middelen aangekondigd 

voor de jeugdzorg.  

                                           
2 Advies van de Raad voor Cultuur ‘Cultuur dichtbij, dichtbij Cultuur’ aan de minister van 

OCW 
3 9 Grote Gemeenten 
4 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 
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Economische groei maakt dat prijzen en Cao-lonen stijgen. Cultuursubsidies van 

overheden indexeren echter nog niet of onvoldoende mee. Dit maakt veel culturele 

instellingen kwetsbaar door verder interen op toch al krappe budgetten. Het Rijk past 

haar toekomstig beleid hierop aan en ook provincies komen over de brug. Veel 

gemeenten ervaren die ruimte echter nog niet.  

Door bezuinigingen is voor veel kunstenaars een einde gekomen aan het vaste 

dienstverband. Als zzp’er verdienen zij aanmerkelijk minder en lopen risico’s bij ziekte of 

arbeidsongeschiktheid. De sector streeft samen met de overheid naar een level playing 

field middels een Fair Practice Code. Ook komt er een nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans 

(WAB), met een minimumtarief voor ZZP’ers en maatregelen om oneerlijke concurrentie 

op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.   

 

Beleid provincie Flevoland 

Sinds de nieuwe cultuurnota 2017-2020 ‘Typisch Flevoland, net even anders’ investeert 

de provincie weer in cultuur, o.a. met een nieuwe opdracht in het Vmbo voor FleCk. CAF 

krijgt een regierol met meer nadruk op talentontwikkeling 12-18 jaar. Flevoland werkt 

meer en meer integraal. Natuurlijke verbindingen ontstaan tussen cultuur, omgeving en 

gebiedsbranding. Het Verhaal van Flevoland is daarbij de rode draad. 

  

Ook toont Flevoland culturele ambitie met haar Flevoprofiel5, naast een deelprofiel in de 

Metropool Regio Amsterdam (MRA). De Raad voor Cultuur geeft Flevoland in haar advies6 

een wild card om zich te bewijzen als zelfstandige culturele regio binnen het toekomstige 

cultuurbestel. De Raad ziet voor de regio’s en binnen de regio’s voor provincies een 

belangrijke rol. De provincies schrijven daar zelf over: ‘Juist de provincies spelen een 

belangrijke rol in het coördineren, ontwikkelen, verbinden en het verbreden van het 

culturele ecosysteem, zeker binnen de provinciale grenzen. […] Juist de provincie is in de 

positie om lokale en regionale initiatieven te verbinden en samenwerking te stimuleren. 

Niet alleen om schaalvergroting te bevorderen, maar ook voor een inhoudelijke 

verdieping.’  

De minister nodigt in haar brief 7 regio’s uit om met plannen te komen en daarover in 

gesprek te gaan met de Raad voor Cultuur en de fondsen. Er zit namelijk ruimte voor de 

regio’s binnen de basis infrastructuur. Dit biedt kansen voor Flevoland, bovenop de reeds 

gehonoreerde culturele proeftuin ‘Cultuureducatie door co-creatie in het vmbo’. Flevoland 

krijgt hiervoor 350.000 euro van OCW. Daarmee financiert OCW de helft van de kosten in 

de jaren 2019 en 2020. Ook de provincie en de gemeente Almere investeren in de 

proeftuin waarin leerlingen, docenten en culturele instellingen samen nieuwe vormen van 

cultuureducatie ontwikkelen. FleCk is projectleider en penvoerder van deze proeftuin.  

FleCk en CAF zijn in dat kader dé provinciale partners als het gaat om cultuureducatie in 

het onderwijs, actieve cultuurparticipatie en talentontwikkeling in de vrije tijd. Het 

voorzetten van CMK en de beoogde regeling Cultuurparticipatie met kwaliteit zijn bij hen 

in goede handen. Over dat laatste is op moment van schrijven nog niet duidelijk wat de 

provincie gaat doen. Het Flevoprofiel biedt daarin wel de nodige aanknopingspunten in 

het kader van iedereen doet mee.  

 

Beleid gemeente Lelystad 

De vastgestelde beleidsvisie cultuur 2017-2020 heeft als doelstelling het realiseren van 

een cultureel voorzieningenniveau en activiteitenaanbod dat:   

 bewoners en bezoekers van Lelystad stimuleert om kennis te nemen van en deel te 

nemen aan een breed aanbod van culturele activiteiten  

                                           
5 ‘Bouwen aan het Flevo Profiel, van pioniersgeest tot experimenteerdrift’ is het in 

november 2018 bij de minister ingediende profiel van Flevoland als zelfstandige 

stedelijke regio  
6 Advies van de Raad voor Cultuur ‘Cultuur dichtbij, dichtbij Cultuur’ aan de minister van 

OCW 
7 Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 d.d. 11 juni 2019 
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 bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat   

 de ontwikkeling van Lelystad tot een open, dynamische en volwaardige stad 

ondersteunt 

De beleidsvisie is gericht op continuïteit van de culturele basisinfrastructuur, waarvan 

Kubus en Corneel samen met FlevoMeer Bibliotheek en Agora de vier belangrijke pijlers 

vormen. In het Raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’ 2018-2022 is kunst 

en cultuur een van de veertien verschillende thema’s, met aandacht voor blijvende 

toegankelijkheid van kunst en cultuur voor alle inwoners en de ontwikkeling van het 

Stadshart/ Theaterkwartier met bioscoop en mogelijke verplaatsing van Corneel.  

 

Lelystad staat er financieel nog niet goed voor. Ingrijpende bezuinigingen zijn vanaf 2020 

wederom nodig om een meerjarig sluitende begroting te krijgen. Oorzaken liggen o.a. bij 

tekorten op de jeugdzorg, teruglopende bijdrage Interdepartementale Commissie 

Lelystad (ICL) en tegenvallende bijdragen van het Rijk via het gemeentefonds. 

 

Binnen het project ‘Lelystad Next Level’ buigen diverse experts en mensen uit het 

werkveld zich samen met gemeente Lelystad, provincie Flevoland en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de toekomst van Lelystad. De focus ligt 

daarbij op de thema’s Sociaal Sterk, Onderscheidend Onderwijs, Uitstekende 

Woonmilieus, Next Level Economie en Natuur, Recreatie en Toerisme.  

Er is een strategische agenda opgesteld langs drie programmalijnen: 

 Uitnodigende Stad: Werken aan de hoofdstad van de nieuwe natuur en het wonen in 

de stad 

 Veerkrachtige Samenleving: Versterken van de Lelystedeling, aanpassen van sociale 

problemen en buurtvernieuwing 

 Ondernemende Stad: Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers 

versterken, de economische potentie van de stad realiseren en arbeidsmarkt en 

onderwijs beter met elkaar verbinden 

 

In de gecombineerde kadernota sociaal domein 2019-2022 ziet men kansen om cultuur 

met sociaal domein te verbinden. Cultuur draagt, net als sport, bij aan de kwaliteit van 

leven en maatschappelijke participatie. Als voorbeeld wordt genoemd het vergroten van 

de cultuurparticipatie van ouderen, waar Kubus reeds gericht activiteiten voor 

organiseert in samenwerking met partners, maar ook door cultuur meer onderdeel te 

laten zijn van dagbesteding e.d.  

4. Stichting de Kubus in ontwikkeling 
Stichting de Kubus staat midden in de samenleving en zet haar kracht vanuit haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid zo goed en efficiënt mogelijk in. We kijken daarbij 

steeds naar ons zelf. Wat doen we goed en wat kan beter? Onze voelsprieten staan altijd 

aan: welke kansen doen zich voor en waar moeten we rekening mee houden?  

Op basis van een uitgebreide interne SWOT-analyse beschrijven we op hoofdlijnen ons 

vertrekpunt voor ontwikkeling in de komende jaren.  

 

Kracht van de organisatie 

We hebben een grote naamsbekendheid met sterke merken. Onze aanjagende en 

vernieuwende kracht wordt gezien en erkend op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. 

We beschikken over een groot netwerk en hebben brede kennis van lokale, provinciale en 

landelijke ontwikkelingen. We hebben bevlogen, creatieve en gekwalificeerde 

medewerkers. Door de combinatie van functies en kunstdisciplines is er veel expertise in 

huis. We hebben slagkracht, leveren kwalitatief goede producten en diensten en weten 

externe fondsen te interesseren. We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner en 

verbinder in het veld. We beschikken over goede faciliteiten en de Kubus is een uniek 

gebouw met veel potentie. 

Kortom: we zijn een stevige organisatie met een breed scala aan mogelijkheden voor 

diverse doelgroepen, die meerwaarde weet te halen uit de eigen som der delen en 



8 

 

samenwerking met partners. 

 

Leerpunten voor de organisatie 

Intern gaan we de som der delen strategisch nog beter benutten. De interne 

communicatie kan sterker en lopende activiteiten stemmen we beter af met elkaar. De 

efficiency en snelheid van handelen binnen onze organisatie kan omhoog. Er is sprake 

van hoge werkdruk en de verandercapaciteit van medewerkers kent een grens. Formatie, 

budget en competenties van de medewerkers brengen we nog beter in balans met de 

ambities en doelen van de organisatie. Dit vergt adequaat ontwikkelings- en 

wervingsbeleid. Dit betekent ook beter vooraf ‘bezinnen en keuzes maken’ en meer 

tussentijds sturen in plaats van een verantwoording na afloop. We blijven dichter bij onze 

kern. We gaan uit van onze intrinsieke kracht, brengen focus aan en blijven koersvast 

ten aanzien van onze strategische keuzes. We dragen duidelijk uit wat we wel en niet 

doen, en waarom. Om ons publieksbereik te vergroten verdiepen we ons beter in 

klantgroepen en stellen we de klantbehoefte meer centraal. In onze profilering komen we 

dichter bij de inwoners van Lelystad. Enerzijds door hun taal te spreken en anderzijds via 

onze vrijwilligers als ambassadeurs. 

 

Kansen in de samenleving 

De komende jaren komt via diverse regelingen rijksgeld beschikbaar voor 

cultuurparticipatie, cultuureducatie (meer geld voor PO, uitbreiding naar VO en mogelijk 

MBO) en talentontwikkeling. Dat is kansrijk voor Lelystad en Flevoland. Het sluit 

bovendien aan bij mogelijke ontwikkelingen van de nieuwe campus (Panteum) en de 

specifieke aandacht voor jongeren in Lelystad. Onze samenwerking binnen Lelykracht, 

met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en met andere partijen in het sociaal domein in 

Lelystad en Flevoland, helpt om onze doelgroep te verbreden (ouderen, etnisch divers, 

mensen met een handicap). Het stimuleert onze innovatie en biedt kansen om andere 

fondsen aan te boren. De verdere ontwikkeling van het theaterkwartier, met bundeling 

van cultuur, horeca en wonen, kan in combinatie met mogelijke nieuwbouw voor Corneel, 

de functie van culturele ontmoetingsplaats van Kubus vergroten. Intensievere 

samenwerking binnen Cultuur voor Lelystad en City Marketing Lelystad geeft een boost 

aan betrokkenheid bij- en maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur. Het 

uitbreiden van ons aantal vrijwilligers en het versterken van hun ambassadeurschap zal 

dit alleen maar vergroten. 

 

Open vizier naar buiten 

De klant heeft hogere verwachtingen dan voorheen, maar heeft er minder voor over. 

Scholen, partners en inwoners vragen steeds meer maatwerk. Van de andere kant 

stijgen de prijzen en cao lonen weer flink. Tegelijkertijd blijft de financiële draagkracht 

van de Lelystedelingen ver onder het landelijk gemiddelde. Ook profiteert Lelystad nog 

onvoldoende van de aantrekkende economie en heeft net als andere gemeenten in 

Flevoland last van negatieve doorwerking van Rijksbeleid, t.a.v. bijvoorbeeld de 

jeugdzorg en er zijn minder bijdragen uit het gemeentefonds. Het gevaar bestaat dat dit 

ten koste gaat van andere beleidsterreinen, zoals cultuur. Dit wordt versterkt door 

verrechtsing en versnippering in de politiek. Het belang van cultuur voor de ontwikkeling 

van mensen en de bijdrage aan de kwaliteit van leven lijken daar uit beeld en té 

makkelijk denkt men dat de markt dit wel op zal lossen.  

De keuze voor cultuur als hobby is voor veel (ouders van) kinderen echter niet 

vanzelfsprekend. Ook bij scholen ligt de prioriteit vaak niet bij cultuureducatie. En 

tenslotte is in Lelystad sprake van toenemende vergrijzing en eenzaamheid.    

 

Stichting de Kubus zal scherp aan de wind moeten zeilen en is des te meer gemotiveerd 

om, mede door matching met Rijksgelden en samen met partners, zoveel mogelijk 

maatschappelijk en economisch rendement te behalen uit kunst en cultuur, voor Lelystad 

en Flevoland  
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5. Strategische keuzes: 1 + 1 = 3  
Aangepast plaatje van een huis, een cirkel en een driehoek8 

 

Het individu in het centrum, met aan elke zijde de groei, de ontmoeting en de beleving. 

De voorwaarden voor die individuele groei, voor de ontmoeting met zichzelf en met de 

ander en voor de beleving van kunst zijn bij Stichting de Kubus aanwezig. Het zijn 

voorwaarden voor het ontwikkelen van creatieve kracht. Voor iedere Lelystedeling, 

zonder uitsluiting. Die voorwaarden realiseren we met anderen, als Spin in ‘t Web, 

gastvrij en laagdrempelig binnen het Huis, waarbij we Aanjagen en Vernieuwen als dat 

tastbaar resultaat oplevert. Dicht bij de klantvraag, om inwoners van Lelystad en 

Flevoland een podium te bieden voor actieve cultuurparticipatie, in de school, in de wijk 

én bij Kubus, Corneel of een andere locatie. 

Zo proberen we met partners binnen en buiten Stichting de Kubus te zorgen dat 1 +1 

meer oplevert. We noemen dat 1 + 1 = 3.  Want het gaat niet om ons zelf, maar om het 

realiseren van onze missie ‘ontmoeten, groeien en beleven door kunst’.  

 

Dit levert de uitgangspunten op voor ons beleid voor 2020 – 2023: 

 Een open huis voor alle Lelystedelingen 

 Innovatie dichtbij de klant 

 Actieve cultuurparticipatie biedt zingeving en verbindt mensen 

 Kunst(educatie) op school en in de vrije tijd ontwikkelt het creatieve vermogen 

 Een podium voor iedereen 

 

Kernambities voor 2020 – 2023: 

 Stichting breed overstijgend innoveren. De diverse merken binnen Kubus maken 

jaarlijks met elkaar een innovatieve agenda, waar 1 + 1 = 3 is.  Waar we expertise 

bundelen en meerwaarde creëren door merk overstijgend samen te werken. 

Bijvoorbeeld met FleCk of CAF. Hun positionering als kenniscentrum in de provincie is 

sterker dan voorheen en dat buiten we uit.  

 Stichting de Kubus als inclusieve organisatie, voor elke Lelystedeling. We zetten ons 

in om voor iedereen toegankelijk te zijn, letterlijk en figuurlijk. Ons bereik op de 

scholen voor primair onderwijs is groot en dat bereik continueren we. Voor het 

voortgezet onderwijs bouwen we het uit. Ons bereik in de vrije tijd kan diverser als 

het om kwetsbare doelgroepen gaat, om mensen van alle leeftijden en alle 

achtergronden.  

 De jongere, binnen- en buiten school  is de doelgroep waar alle merken zich meer 

dan voorheen op gaan richten. Het is een doelgroep die ook in de rest van Nederland 

bij gelijksoortige organisaties als Stichting de Kubus, voor een groot deel afhaakt. Dat 

maakt dat we in de uitwerking in onze jaarplannen onze ambities realistisch 

vormgeven en formuleren. Maar we stellen ook een jongerencoach aan met expertise 

op deze doelgroep. Het bereik van jongeren betreft zowel School en Samenleving als  

Kunst in Uitvoering en Corneel. De samenwerking met FleCk en CAF is voorwaarde 

om deze ambitie te realiseren. 

 Versterken van het ondernemerschap van Stichting de Kubus. We trekken meer met 

elkaar op, zorgen voor efficiënt functionerende ondersteunende diensten en luisteren 

naar de klant en naar de behoefte en vragen in de stad en provincie. Aan de 

kostenkant zijn we lean en mean, aan de inkomstenkant zoeken we naar nieuwe 

geldstromen voor innovatie en (ver)nieuw(d) beleid. Daartoe maken we zowel intern 

als extern slimme verbindingen. We maken daarbij doordachte financieel haalbare 

keuzes en werken deze jaarlijks uit in een jaarplan, dat een uitwerking is van het 

meerjaren strategisch plan. 

                                           
8 Door een vormgever wordt nog gewerkt aan adequaat ondersteunend beeldmateriaal 
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6. De Merken  
In dit hoofdstuk komen de diverse merken achtereenvolgens aan de orde, met de 

prioriteiten voor de komende jaren. Zowel de uitgangspunten van beleid als de 

kernambities krijgen in elk merk een eigen vertaling, die past bij de lokale en provinciale 

situatie. Met elkaar levert dit meerwaarde op zodat de stichting brede missie ‘ontmoeten, 

groeien en beleven door kunst’ handen en voeten krijgt. Dit hoofdstuk biedt inzicht in de 

invulling van ons beleid vanaf 2020. 

 

6.1. Kubus 

Kubus kent twee onderdelen, School en Samenleving en Kunst in Uitvoering. Ze richten 

zich op Lelystad, met hun eigen deeltaak, maar vanuit een gemeenschappelijke missie. 

Het ‘ontmoeten, groeien en beleven door kunst’ krijgt zo een praktische vertaling in de 

scholen, in de wijk én in de vrije tijd. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, 

voor alle Lelystedelingen. De verbinding tussen deze onderdelen werken we de komende 

jaren verder uit waar dat mogelijk is. FleCk en CAF spelen daar een rol in, evenals 

Corneel.  

 

Mission Statement  

Kubus wil mensen activeren om de eigen creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen  

 

Lelystad is een relatief jonge stad als we kijken naar de ontstaansgeschiedenis. Via kunst 

en cultuur bouwen we aan de ontwikkeling van culturele tradities en aan trots op de stad.  

Omdat Lelystad tegelijk een vergrijzende stad is met een grote sociale problematiek is 

onze rol als spin in het web van kunst en actieve cultuurparticipatie een noodzaak en 

uitdaging tegelijk. We zijn de positieve motor die de intrinsieke waarde van kunst en 

actieve cultuurparticipatie positioneert naast kunst als middel, vanuit een integrale 

benadering. Een groter zelfbewustzijn levert een versterkte samenleving op, waar 

communicatie en verbinding aanwezig zijn. 

Om van betekenis te zijn in de komende jaren werken we inclusief, vanuit een 

ondernemende attitude samen met klanten en partners in ons netwerk van onderwijs, 

kunst en cultuur, welzijn en sport.  

 

Om ons doel te bereiken hebben we goede docenten nodig, op school, in de wijk en in de 

vrije tijd. Het is helaas niet eenvoudig om goede kunstdocenten te vinden die zich willen 

binden aan Lelystad en die over alle gewenste competenties beschikken om met groepen 

kinderen en jongeren te werken, maar ook met volwassenen en ouderen. Dat is voor 

zowel School en Samenleving als voor Kunst in Uitvoering een aandachtspunt dat we met 

elkaar hoog op de agenda zetten. Onze doelgroepen zijn heel divers van samenstelling 

en van omvang en we vragen veel van onze docenten die in de meeste gevallen van 

buiten Lelystad komen. Met die realiteit leven we, maar we gaan er ook ondernemend 

mee aan de slag om onze plannen te kunnen realiseren, voor elke Lelystedeling. Via de 

relatie die FleCK onderhoudt met PABO’s/Hogescholen in de regio onderzoeken we of een 

uitbreiding van het huidige curriculum met een extra aanvulling in een van de 

kunstdisciplines mogelijk is. Zo stimuleren we de aanwas van een deel van ons eigen 

docentenbestand. 

 

Daarnaast is voldoende slagvaardigheid in coördinatie en organisatie, een stevige 

financiële basis en voldoende formatie binnen Kubus van belang voor het realiseren van 

onze plannen en ambities, aangevuld met additionele middelen. 

  

6.1.1. School en samenleving 
Het programma School en Samenleving kent drie onderdelen:  

1. het onderwijs (primair onderwijs PO, voortgezet onderwijs VO en beroepsonderwijs 

MBO)  
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De gemeente heeft als subsidiënt bepaald dat de kerntaak binnen het onderwijs ligt in het PO. Dat geldt 
ook voor de komende jaren. De trend bij PO scholen om langere trajecten aan te gaan willen we graag 
bestendigen. Daarnaast bieden we een breed aanbod voor alle groepen, deskundigheidsbevordering voor 
leerkrachten en we participeren in het provinciale CmK9 project ‘ De Culturele Haven’. De kansen in het VO, 
met name het VMBO, willen we doorzetten, in samenwerking met onze provinciale partner FleCk. Dit 
vraagt om een andere expertise dan in het PO. Het MBO is voor Kubus tevens een groeiend werkveld. 

2. de amateurkunst in de stad (waar de Intendant amateurkunst voor werkt) 
De Intendant amateurkunst heeft de taak de amateurkunst in Lelystad duurzaam te vitaliseren en te 
versterken. De amateurkunst in Lelystad vergrijst, steeds minder mensen willen voor langere tijd een band 
aangaan met een vereniging. Er is vooral behoefte aan flexibiliteit in cultuurbeleving en vraag naar 
evenementen.  Jongeren ontwikkelen eigen cultuuruitingen en digitale platforms. Dat maakt de diversiteit 
binnen de amateurkunst groot en de rol van de intendant meer gericht op het delen van kennis, het 
zichtbaar maken en verbinden van initiatieven en het mede organiseren en mogelijk maken van 
evenementen in de stad. 

3. de Lelystadse samenleving (met activiteiten zoals festivals in de wijk / stad breed) 
De leefbaarheid van de stad door activering en de onderlinge verbinding nemen we als uitgangspunt bij ons 
werk. Dat voeren we uit in samenwerking met sport en welzijn en met de FlevoMeer Bibliotheek Lelystad, 
bijvoorbeeld in Lelykracht. We hebben daarnaast het voornemen om meer voor jongeren te betekenen via 
community art.   

 

 

 

 

Speerpunten 

1. Bij PO scholen en brede scholen zetten we in op verduurzaming van kunst en cultuur 

 We willen dat scholen ons beschouwen als een betrouwbare adviseur en partner die in 

opdracht culturele activiteiten organiseert of in samenwerking ontwikkelt 

 We zoeken binnen ons aanbod naar een balans tussen standaardisering (die efficiency 

oplevert) en de groeiende behoefte aan maatwerk. Bij allebei is klantgerichtheid 

vanzelfsprekend 

 Het jaarlijkse aanbod kent een jaarlijkse vernieuwing, met pakketten per bouw, 

voorstellingen, leskisten, leerlijnen en activiteiten voor leerkrachten en ouders 

 Voor ons werk is de kracht van creativiteit uitgangspunt 

 We werken voor alle leerlingen van Lelystad 

 We leggen verbindingen met zaakvakken en wereldoriëntatie 

 We ontwikkelen samen met FleCk een leerlijn rond creativiteit, media en techniek 

 De landelijke kunstzinnige digitale ontwikkelingen volgen we  

 Langere cultuurtrajecten op scholen zorgen voor verduurzaming van het 

kunstonderwijs 

 Via de werkdrukverlagingsmiddelen bieden we op een aantal scholen kunst en cultuur 

aan  

 Een groep kunstdocenten met de gewenste competenties verbindt zich aan S en S 

 Bij een aantal Brede Scholen willen we een voorschools traject ontwikkelen, waar taal 

en kunsteducatie elkaar versterken 

 We verbinden ons werk waar mogelijk met het buitenschoolse aanbod van Kubus 

 

2. Aandacht voor jongeren, binnen het onderwijs (VO en MBO) en de wijk 

 De jongeren als doelgroep komen we deels binnen de school tegen, deels in de wijk 

en in de stad. Voor de gemeente staat het participerend programmeren hoog op de 

agenda. We willen in de stad onderzoeken hoe we dit kunnen vormgeven De 

aanvullende expertise vinden we bij de culturele jongerencoach die voor alle merken 

van Stichting de Kubus gaat werken. Ook willen we aansluiten bij initiatieven zoals 

URBN Village. 

 Binnen het voortgezet onderwijs hebben we te maken met docenten die zelf een 

kunstvak geven. We sluiten aan bij de vraag van de scholen. I.s.m. de school en 

provinciale partners werken we deze uit. 

 

3. Ondersteuning van amateurkunst versterkt de stad 

                                           
9 Cultuureducatie met Kwaliteit, matchingsregeling van het Fonds voor Cutlruuparticipatie 
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De intendant is er voor alle Lelystedelingen en blijft de taakstelling verdelen in 3 

deelgebieden:  

 Kenniscentrum. Het verzamelen en delen van kennis en informatie via diverse media 

op gebied van deskundigheidsbevordering, fondsenwerving, locaties, netwerken etc.  

 Makelaardij en belangenbehartiging. De intendant bemiddelt en ondersteunt groepen 

of individuen in de stad en in de wijken. Het gaat om het koppelen van initiatieven 

aan elkaar in de stad, de verbinding tussen activiteiten van traditionele 

amateurkunsten en cultureel diverse activiteiten, maar ook met andere domeinen 

zoals sport en welzijn.  
 Culturele projecten. Lelystad kent diverse festivals en exposities, waar amateurkunst 

onderdeel van is, maar soms sluiten we aan bij een landelijk initiatief. De frequentie 

is wisselend. De Salon is een tweemaandelijks Open Podium, LelySTART is de 

jaarlijkse start van het culturele seizoen en de Amateurkunstprijs is tweejaarlijks. 

Culturele tradities en diversiteit bieden kansen voor meer zichtbaarheid in culturele 

projecten 

 

4. Uitbreiding van het werk naar de wijk met community art 

 Community art is voor ons een vorm van actieve cultuurparticipatie die dicht bij de 

burgers staat, inclusief is, zowel inhoudelijk als qua locatie. De toekomstige 

ontwikkeling van de Community art willen we vanuit School en Samenleving starten 

met de doelgroep jongeren, in samenwerking met de genoemde culturele 

jongerencoach. Het gaat om actieve participatie, waar ook ruimte is voor 

eigenaarschap. 

 

Relatie met de omgeving 

Binnen de stad kent School en Samenleving diverse partijen, waarmee we een goede 

relatie hebben: PO scholen en schoolbesturen, gemeente Lelystad, diverse media, andere 

aanbieders van kunst en cultuur, diverse podia in de stad en amateurkunst. De relatie 

met de VO en ROC’s verdient extra aandacht, net als de kinderopvang en voorschoolse 

educatie, het jongerenwerk, het naschoolse aanbod voor jongeren, jongerencultuur via 

diverse media zoals vlogs op YouTube, de MFA’s, het IVN en een deel van de 

amateurkunst met een cultureel diverse achtergrond en een aantal religieuze centra in de 

stad. Binnen de provincie werken we samen met een aantal cultureel ondernemers  en 

met diverse ‘loketten voor cultuureducatie’.  

De unit School en Samenleving fungeert als spin in het web in de stad en binnen  

Stichting de Kubus, als activator, adviseur, organisator, facilitator en ontwikkelaar. 

 

6.1.2. Kunst in Uitvoering  

Het programma Kunst in Uitvoering kent vier onderdelen: 

1. De afgelopen periode hebben we ons in de vrije tijd met name gericht op de groep 4-

21 jaar. Dat blijft kwantitatief onze grootste doelgroep, waar kennismaking en 

proeven aan actief kunst maken voor alle Lelystadse kinderen en jongeren centraal 

staan. Ouders zijn cruciaal in deze fase. Samen met anderen muziek maken, theater 

spelen, dansen of beeldend bezig zijn werkt stimulerend. En iedereen wil aan anderen 

laten zien wat hij kan. Dat podium bieden we graag, als vanzelfsprekend onderdeel 

van het aanbod. Bij Kubus in het eigen gebouw als Open Huis, maar ook i.s.m. 

Corneel, bij Pop’sCool, i.s.m. Agora als het gaat om grote voorstellingen en gekoppeld 

aan activiteiten in het primair onderwijs i.s.m. School en Samenleving.  

Bij Kunst in Uitvoering merken we dat veel kinderen afhaken op het moment dat ze 

naar de middelbare school gaan of in de periode kort daarna. Om de doelgroep 

jongeren actiever te betrekken zetten we de komende jaren Kubus-breed in, met de 

andere merken, via een jongeren cultuurcoach. De taak die School en Samenleving 

binnen het voortgezet onderwijs gaat oppakken kan positief doorwerken voor actieve 

participatie van jongeren in de vrije tijd. 

2. De echte talenten blijven ook van belang, omdat ze zichtbaar maken wat 

kunsteducatie kan betekenen. Zonder aandacht voor echt talent breken we de 
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voedingsbodem af voor de professionele kunsten. We gaan meer samenwerking 

binnen de provincie aan voor het echte talent, om voldoende volume te krijgen.  

3. De groep volwassenen, met nadruk vanaf 50 + willen we meer aan ons binden. Deels 

in het Kubus gebouw, deels op locatie in de stad.  

4. Voor ouderen kan actieve kunstparticipatie het welbevinden en de vitaliteit vergroten. 

Op deze groep gaan we ons intensiever richten in samenwerking met 

welzijnspartners. De ervaringen met het project Age Friendly Cultural Cities, dat zich 

richt op het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen zetten we 

voort.  

 

Speerpunten 

1. Oriëntatie voor 3 – 21 jaar (kinderen en jongeren) 

Dit is het meest laagdrempelige aanbod binnen Kunst in Uitvoering voor alle kinderen en 

jongeren in Lelystad. Het is bovendien voor elk wat wils.  

 Binnen het PO ligt de nadruk op de oriënterende fase, maar in het buitenschoolse 

bieden we tevens verdieping 

 We stappen af van de vanzelfsprekendheid dat een oriëntatie bij Kubus automatisch 

leidt tot een lang traject 

 Uitbreiding naar een vakantie- en weekendaanbod is een ambitie voor de komende 

periode 

 Het aanbod in alle disciplines willen we ook toegankelijk maken voor kinderen met 

een beperking 

 Binnen het VO staat de individuele ontwikkeling van de 12 + leerling centraal. Daar 

spelen we bijvoorbeeld i.s.m. Corneel op in bij de POP’sCool waar het spelen in een 

band de kern vormt 

De ouders spelen een cruciale rol in het bereik en behouden van kinderen in de groep 

tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar gaan kinderen / jongeren steeds meer zelf beslissen welke 

hobby ze willen doen. Voor het bereik van de diverse doelgroep verhouden we ons 

actief tot kinderopvang, PO en VO en we werken samen met culturele partners in de 

stad, Jeugdfonds Sport en Cultuur en organisaties op gebied van sport en welzijn. We 

doen dit vanuit het gegeven van een inclusieve samenleving. M.b.t. de doelgroep 

kwetsbare kinderen is nauwe samenwerking met geschoolde zorg-professionals. 

 
* De huidige oriëntatie lessen breiden we door middel van een strippenkaart uit naar de beeldende vakken, 
naast het bestaande aanbod muziek 
* Bij School en Samenleving participeren we in Bouwpakketten in het primair onderwijs. Als onderdeel van 
Lelystad voor Muziek kunnen kinderen ook na school les volgen op een aantal instrumenten. Deze succesvolle 
formule zetten we voort 
* De samenwerking rond de POP’sCool en Corneel intensiveren we in de periode 2020 – 2023. Les volgen en in 
een band spelen passen in de entourage en sfeer van Corneel 
* Dans, Theater en Musical zetten de ontwikkelingen van afgelopen jaren door met aandacht voor curriculum 
ontwikkeling 
* Voor de allerjongsten komt er aanbod als Muziek op Schoot en Muziek en Beweging  

 

2. Talentontwikkeling (kinderen en jongeren) 

Echt Talent is niet dik gezaaid, maar het is wel belangrijk om er als Kubus Kunst in 

Uitvoering intensief aandacht aan te besteden. Talentontwikkeling gaat om de 

leeftijdsgroep 7 – 21 jaar. Talenten fungeren als rolmodel voor anderen, jong en oud. We 

werken op dit vlak samen met CAF, met het FJSO en met partners in Emmeloord en 

Dronten.  Voorwaarde voor het onderdeel Talentontwikkeling zijn natuurlijk 

getalenteerde en gemotiveerde leerlingen, gemotiveerde ouders, gekwalificeerde 

docenten, voorzieningen om samen te creëren, te spelen, te zingen en podia om te 

presenteren. 
*Bij Dans bieden we de selectieklas aan  
*Bij Musical starten we vanaf seizoen 2019-2020 met een selectiegroep.  
*Bij Muziek sluiten we aan op de gevorderde spelers bij de HAFA examens. Getalenteerde strijkers kunnen 
deelnemen aan strijkorkest/ensemble projecten met Dronten en Emmeloord. 
*De POP’sCool krijgt een aanbod samenspel in bands. Het samenspel sluit direct aan op de instrumentale 
individuele en/of groepslessen 
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3. Ontwikkeling van creativiteit (volwassenen 21+) 

Als Kubus Kunst in Uitvoering maken we de stad aantrekkelijker door goed aanbod te 

hebben voor volwassenen van 21 +. We merken dat de groep 30 – 50 jaar bijna 

ontbreekt in ons klantenbestand. Er is een behoefte aan korte trajecten met minder 

binding, waar de knipkaart die we al een aantal jaren hebben, een oplossing voor biedt. 

De 50 + groep wil zich weer voor wat langere tijd committeren.  

We kiezen voor gevarieerd, kortlopend cursusaanbod waar ervaring en beleving voorop 

staan. Dit vraagt om flexibiliteit bij vakdocenten en cursusplanning. Voor de doelgroep 

volwassenen willen we de cursuslocatie uitbreiden naar MFA’s en buurtcentra.  
* We gaan een strippenkaart van 10 lessen aanbieden, voor alle disciplines  
* Het wordt tevens mogelijk een strippenkaart-combinatie te gebruiken met aanbod uit de vier kunstdisciplines 
*Voor deze doelgroep komt nieuw aanbod, gerelateerd aan de vraag 

 

4. Zinvolle tijdsbesteding (volwassenen 60+) 

Veel 60 plussers krijgen een andere tijdsbesteding door het minder of niet meer werken.  

Voor een deel van de mensen levert dit het risico op dat ze niet meer meedraaien in de 

maatschappij, wat kan leiden tot eenzaamheid  en een vermindering van het 

welbevinden. Voor deze groep werken we samen met partners in de zorg, welzijn en 

ouderenorganisaties. We bieden maatwerk activiteiten. In overleg met Welzijn en 

Wijkteams zal een plan worden opgesteld om de groep ouderen uit andere culturen te 

betrekken. 

Voor het vervoer en het realiseren van dit 60+aanbod zijn we mede afhankelijk van 

vrijwilligers. De samenwerking met gemeentelijke en provinciale culturele instellingen is 

een voorwaarde om deze ambitie te realiseren.  
*POP/Rock voor 50+  
*Dans gericht op beweging/gezond leven  
*Theater voor ouderen 

 

Relatie met de omgeving 

Voor Kunst In Uitvoering blijft het aanbod in de vrije tijd voor het grootste deel in de 

Kubus plaatsvinden. Met de nieuwe entree en de goede faciliteiten is het een Huis voor 

alle Lelystedelingen. Om onze plek in de wijken zichtbaar te maken, hebben we partners 

nodig, die aanvullende netwerken hebben. Daar ligt een uitdaging.  

 

6.2. Corneel  
In de afgelopen decennia hebben poppodia zich ontwikkeld van experimenteerruimte 

voor de jeugd tot podia voor popmuziek met een zeer brede doelgroep. Poppodia 

behoren tegenwoordig tot de culturele basis infrastructuur van een stad, naast theater, 

bibliotheek en kunstencentrum. In Lelystad is deze ontwikkeling in zeer korte tijd 

doorlopen, van jongerencentrum met popfunctie tot een poppodium met een aanbod 

passend bij de stad. In de afgelopen 5 jaar heeft het podium een plek verworven in de 

plaatselijke culturele infrastructuur. Dat dit niet onopgemerkt is gebleven getuige de 

nominatie in 2014 voor IJzeren Podiumdier van de Vereniging van Nederlandse Poppodia 

en –Festivals voor het festival Stille Nacht en het ontvangen van de Lelystad Promotie 

Award in 2016. 

Hoewel Corneel lokaal haar positie heeft veroverd in de plaatselijke culturele wereld is dit 

landelijk nog allerminst het geval. De strijd om het binnenhalen van programma verliest 

Corneel nog steeds van de meer in het oog springende podia in Nederland. Flevoland en 

Lelystad in het bijzonder zijn niet in trek bij de bands en hun managers. Er is veel 

overredingskracht en geld nodig om een act naar Lelystad te halen. Er is dus nog veel 

werk te doen voor Corneel.  

 

Mission Statement  

Het organiseren van popmuziek (gerelateerde) activiteiten voor een brede doelgroep in 

Lelystad 

 

Speerpunten 

1. Consolidering ingezet beleid en spin in het web voor popmuziek in Lelystad 
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Voor de komende periode is de belangrijkste ambitie het consolideren van het ingezette 

beleid om de basis van Corneel als poppodium in Lelystad te verstevigen. Op termijn 

moet het vanzelfsprekend zijn dat Lelystad en Corneel als Poppodium van Lelystad op de 

kaart staan bij aanbieders van pop muzikale programma’s.  

Om dit te bewerkstelligen ziet Corneel zich als stadsprogrammeur voor popmuziek. Niet 

alleen in haar eigen uitvalsbasis aan de Neringweg, maar ook op tal van locaties om de 

muziek op de juiste plek te krijgen voor het juiste publiek. Corneel is de spin in het web 

waar het om popmuziek en popmuziek gerelateerde activiteiten gaat. Dat hoeft niet altijd 

als organisator, het kan ook als partner voor bijvoorbeeld productie of publiciteit. Dit is 

nu al vaak zo, maar deze rol ontwikkelen we, innoverend en ondernemend. 

 

2. Verankering van de artistieke visie in de programmering 

De programmering op andere locaties dan het eigen podium aan de Neringweg is de 

laatste tijd steeds belangrijker geworden en zal in de toekomst nog meer aan belang 

toenemen. De programmering van Corneel is laatste tijd succesvoller qua bereik. Er zijn 

meerdere uitverkochte concerten en danceparty’s. Keerzijde is echter dat de artistiek 

inhoudelijke programmering daarmee onder druk staat. Op locaties elders (kajuitsessie, 

Lely Sunday Afternoon, etc.) is nog wel sprake van artistieke keuzes maar in de reguliere 

programmering is de keuze van bereik veelal doorslaggevend. Dit is overigens niet alleen 

in Lelystad zichtbaar, maar is een landelijke tendens.  

Het belang van dergelijke artistieke programmering blijven we benadrukken, ook als de 

inkomsten tegenvallen. Juist met die inhoudelijke programmering op andere locaties 

weet Corneel haar positie in het land te verstevigen. 

 

3. Samenwerking op gebied van educatie en talentontwikkeling binnen de popmuziek, 

binnen Stichting de Kubus en met andere partners in Lelystad 

Corneel wil binnen Stichting de Kubus en samen met andere partners in de stad meer 

handen en voeten geven aan de educatie en talentontwikkeling in de popmuziek in 

Lelystad. Momenteel huisvest Corneel al de popschool van Kubus aan de Neringweg, 

maar door het samenbrengen van meerdere functies en/of activiteiten van verschillende 

partijen moet het mogelijk zijn om één en ander te laten bruisen en verder uit te 

bouwen.  

 
4. Groei van het aantal activiteiten afgestemd op omvang van het team 

De groei van het aantal activiteiten en bezoekers heeft een weerslag op het kleine team 

van Corneel. Professionalisering, efficiëntere werkprocessen en een grotere flexibele 

personele schil kunnen een deel van die groei opvangen. Op basis van de huidige 

teamomvang lijkt het groeiproces haar grens bijna te bereiken. Voor de komende jaren 

richten we de organisatie in op een stijging van het aantal activiteiten. Dit is ook 

noodzakelijk in verband met een eventuele overgang naar een nieuw onderkomen.  

 

5. Corneel naar een nieuw podium in Theaterkwartier 

De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken dat poppodium Corneel een nieuwe plek 

krijgt in het te ontwikkelen Theaterkwartier. Daarvoor nam de Raad bij het vaststellen 

van de cultuurvisie een motie aan. Een haalbaarheidsonderzoek onder welke condities 

het poppodium kan verhuizen naar het Theaterkwartier is inmiddels gerealiseerd. 

Onderzocht is welke ‘maatvoering’ qua zaalcapaciteit, bezoekersaantallen, aantal  

openingsavonden etc. past bij Lelystad. Voor de komende periode is het noodzakelijk om 

in gezamenlijkheid alle opties naast elkaar te leggen om de juiste beslissingen voor de 

toekomst te nemen. Aanpassingen in organisatie, beleid, programmering etc. sorteren 

voor op de mogelijke nieuwe situatie in het Theaterkwartier.  

 

6. Meer participerende programmering om dieper te wortelen in de samenleving 

Om de aansluiting met de samenleving van Lelystad te verstevigen zal Corneel de 

komende jaren streven naar een meer participerende wijze van programmering. Dit 

betekent dat wanneer er in Lelystad personen of organisaties zijn die op een 

professionele wijze een kwalitatief goede activiteit weten neer te zetten dit de voorkeur 
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verdient boven het inkopen van programmaconcepten van buiten Lelystad. Het is onze 

wens de huidige praktijk uit te breiden omdat de sociale impact en waarde groot zijn 

voor de stad. 

 

Relatie met de omgeving 

Corneel is dé organisatie in Lelystad voor popmuziek. Het publiek bezoekt Corneel voor 

een concert of danceparty. De muzikant, dj, rapper, etc. bezoekt Corneel voor gebruik 

van oefenruimte, voor aanbod van (pop)muzikale educatieve activiteiten of binnen een 

talentontwikkelingstraject. Corneel werkt samen met alle organisaties die bij de diverse 

activiteiten een bijdrage kunnen leveren.  

 

Corneel wil de komende periode open staan voor initiatieven uit de samenleving. Dit 

vraagt om een initiërende rol. Van presenterende instelling verandert Corneel in een 

presenterende en initiërende instelling. Corneel als actieve organisatie die vanuit 

krachtenbundeling het popklimaat van Lelystad (en Flevoland) omarmt, vernieuwt en 

verbetert vanuit een ondernemende attitude. Daarmee verandert de vraag aan de 

interne organisatie, aan de mensen die daarbinnen werkzaam zijn (personeel en 

vrijwilligers), maar tevens aan de partners in de omgeving.  

 

6.3. CAF  
De afgelopen periode was het provinciaal opererende merk CAF vooral actief in 

eerstelijns projecten gericht op de amateurkunst. Profilering en zichtbaarheid van het 

CAF kwamen daardoor minder uit de verf.  

Met het beleidsplan CAF 2018 - 2020 hebben we ons herpositioneerd. We ontwikkelen 

ons in de komende jaren tot kenniscentrum en bekleden een provinciale regierol voor de 

cultuurparticipatie in Flevoland. Dan hebben we het over de amateurkunst, maar ook 

over het domein van de buitenschoolse cultuureducatie, talentontwikkeling en 

kunstbeoefening in het sociaal domein. 

Deze wijziging in taakstelling komt voort uit een onderzoek bij partners en 

belanghebbenden naar imago en dienstenpakket van CAF. Wat zij belangrijk vonden was, 

naast een betere zichtbaarheid van de waarde voor de samenleving, meer participatie, 

talentontwikkeling en de impact van kunst voor doelgroepen in het sociaal domein. 

Daarbij zagen ze met name een rol weggelegd voor CAF om partijen te laten 

samenwerken in mooie, innovatieve projecten die werken aan vraagstukken die voor 

individuele partijen te groot zijn om op te pakken en in de lobbyrol richting 

beleidsmakers en fondsen.   

 

De heroriëntatie op onze rol en taken maakt ons aanjager, verbinder en adviseur voor 

iedereen die kunst maakt of organiseert in Flevoland. We spotten 

ontwikkelmogelijkheden en samenwerkingskansen en vergroten het podium voor 

kunstzinnig talent. We verbinden beoefenaars, organisaties en beleidsmakers en helpen 

hen met het realiseren van mooie projecten en bovenlokale samenwerkingen die zorgen 

voor meer mogelijkheden voor Flevolandse kunstmakers. Van het jonge talent op de 

dansschool tot de gepassioneerde trompetspeler in een blazersensemble, tot de eenzame 

oudere in een verzorgingstehuis.    

 

We coachen kunstbeoefenaars, verenigingen en festivals bij de aanvraag van gelden, 

adviseren de Flevolandse gemeenten over krachtig cultuurbeleid en helpen de sector met 

de transitie naar nieuwe werkgebieden als het sociaal domein. Daarnaast geven we 

ruimte aan vernieuwing, experiment en de ontwikkeling van creatief talent. We 

positioneren het CAF als de kunst katalysator van Flevoland.  

 

Mission Statement 

Met alles wat we doen draagt CAF bij aan een rijk en eigenzinnig kunst- en 

cultuurklimaat in Flevoland. 
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Speerpunten 

1. Innovatieve samenwerkingsprojecten, onder meer voor de doelgroep jongeren  

Vanuit co-creatie zetten we samenwerkingsprojecten op waarin we partners, expertise en 

middelen samenbrengen om de mogelijkheden voor kunstbeoefenaars in Flevoland te 

vergroten. Dat doen we bewust vanuit een inclusieve attitude. Het kunnen pilots zijn in 

het sociaal domein, een Makerslab voor jonge makers, provinciale talentklassen voor 

jongeren, nieuwe edities van Passie voor Flevoland. Het zijn projecten waarbij we 

samenwerkingspartners helpen bij een vraag die de lokale situatie overstijgt, en die zich 

onderscheidt door creativiteit en vernieuwing op een bovenlokale schaal.   

 

2. Urgentie creëren voor kunstbeoefening bij beleidsmakers 

CAF wil de waarde van kunstbeoefening en cultuurparticipatie beter over het voetlicht 

brengen. Via kennisdeling, inspirerende voorbeelden en door te laten zien wat investeren 

in kunstbeoefening kan opleveren: in het sociaal domein, voor het vestigingsklimaat, 

voor een krachtige samenleving. Met name bij gemeenten, provincie en het rijk, maar 

bijvoorbeeld ook bij het bedrijfsleven. Een belangrijk doel hierbij is om ook additionele 

geldstromen voor de cultuurparticipatie te genereren voor Flevoland en zo ons 

ondernemerschap in de praktijk te brengen.  

 

 

 

3. Positionering van CAF in de provinciale regierol voor cultuurparticipatie 

CAF wil een spin in het web zijn tussen het lokale en het landelijke speelveld als het gaat 

om geldstromen op gebied van actieve cultuurparticipatie. Afgelopen periode heeft het 

CAF zich hier al voorzichtig op geprofileerd door onder andere penvoerder te zijn voor 

een matchingsregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor talentontwikkeling en 

samenwerkingspartner te zijn voor het VSB Fonds in het project ‘Donatie op Locatie’. CAF 

wil met een provinciale regierol het verschil kunnen maken voor al die partijen die met 

kunstbeoefening bezig zijn in de vrije tijd.  

 

Relatie met de omgeving 

Met partners in de buitenschools cultuureducatie en de amateurkunst wil CAF de 

komende jaren het verschil maken in samenwerkingsprojecten en versterking van hun 

positie in het veld. CAF komt in beeld zodra een vraagstuk de lokale situatie of de 

mogelijkheden van een instelling overstijgt. Beleidsmakers bij gemeenten, rijk en 

provincie zijn een belangrijke stakeholder waar we de relatie mee willen intensiveren. Dit 

zijn de mensen die plannen maken en budget beheren voor cultuurparticipatie. Het brede 

cultuurparticipatie netwerk is voor ons van belang, wanneer ze kennis, netwerken en 

inspiratie kunnen bieden voor onze missie, zoals het LKCA of de Raad van 12, 

professionele kunstmakers in en buiten Flevoland, maar ook partners in het sociaal 

domein zoals CMO Flevoland.    

 

De opdracht van de provincie aan ons vraagt om een verkennende, stimulerende en 

proactieve rol in een complex veld, binnen een groot fysiek oppervlak, te midden van een 

veelheid aan belangen. Dit proces brengt risico’s met zich mee. Om hier flexibel en 

wendbaar mee om te gaan en ons werk meer bottom-up vorm te kunnen geven, beter 

aansluitend op het werk van onze partners, de behoeftes van scholen, implementeren we 

service design als werkwijze bij alle adviseurs van CAF. Zo willen we nog beter in staat 

zijn om met partners goede samenwerkingsprojecten vorm te geven die van 1 + 1 = 3 

maken.  

 

6.4. FleCk 
FleCk – Expertisecentrum voor Cultuureducatie in Flevoland is het provinciale merk van 

Stichting de Kubus voor tweedelijns ondersteuning van de binnenschoolse 

cultuureducatie in Flevoland. FleCk is operationeel sinds 1 augustus 2013 voor het 

primair onderwijs (PO) en actief op het gebied van innovatie, netwerken, kennisdeling, 
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advies en deskundigheidsbevordering. Sinds 2017 is FleCk ook actief in het voortgezet 

onderwijs, waar we in co-creatie met scholen en partners een cultuurleerlijn voor het 

VMBO ontwikkelen. Onze opdracht vloeit voort uit de nota Cultuurbeleid 2017 – 2020 

‘Typisch Flevoland, net even anders’, waarin de provincie Flevoland het beleidskader 

formuleert waarbinnen zowel FleCk als het Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF) actief 

blijven binnen de culturele infrastructuur. 

 

FleCk heeft haar bestaan te danken vanuit een visie bij gemeenten en provincie hoe de 

infrastructuur voor cultuureducatie in Flevoland het beste vormgegeven kan worden. Op 

24 april 2013 is in het bestuurlijk overleg tussen het provinciaal bestuur en de diverse 

Flevolandse gemeenten afgesproken dat alle partijen zich verbinden aan de 

uitgangspunten om de verankering en de versterking van de kwaliteit van de 

cultuureducatie in het basisonderwijs te verbeteren. De provincie doet dit door haar 

opdracht aan FleCk, gemeenten zorgen voor een lokaal loket cultuureducatie, de 

zogenaamde lokale partner. Voor een school betekent dit dat zij altijd een lokale partner 

heeft met een eerstelijns aanbod en een provinciale partner waar zij terecht kan voor 

aanvullende expertise. In de dagelijkse praktijk werkt FleCk dan ook nauw samen met 

haar lokale partners.  

    
 

Cultuuronderwijs blijft een structurele inspanning vragen. Veel Flevolandse scholen 

kennen een instabiele situatie door vaak wisselende directies, een tekort aan 

leerkrachten en in sommige gemeentes een krimp van het aantal leerlingen. 

Cultuuronderwijs en onderwijsvernieuwing staan mede hierdoor vaak niet hoog op de 

prioriteitenlijst. Tijd, urgentie en eigenaarschap ontbreken nog vaak. En op het niveau 

van kennis, visie en vaardigheden is er nog een wereld te winnen bij leerkrachten, 

schoolleiders en schoolbesturen. Komende jaren willen we hier positieve verandering in 

brengen door middel van advies,  netwerken, kennisdeling, deskundigheidsbevordering 

en innovatie. 

 

Mission Statement 

FleCk bevordert de verankering en verbetering van de cultuureducatie binnen het 

onderwijs in de provincie Flevoland.  

 

Speerpunten 

1. Innovatie dicht bij de eindgebruiker  
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Slimme projecten die aansluiten bij de integrale onderwijsvisie van de school of dat waar 

de school mee bezig is ontwikkelt FleCk vanuit onze innovatie opdracht, samen met de 

partners die het cultuuronderwijs uitvoeren: lokale partners, kunstvakdocenten, het 

leerkrachtenteam, de schoolleider, de culturele instelling. Dit koppelen we aan 

professionaliseringstrajecten voor diegene die het project uitvoeren. Deze innovatie is 

niet alleen op inhoud maar ook op vaardigheden gericht. Met als doel goed 

cultuuronderwijs voor ieder kind en iedere jongere.  

 

2. Urgentie creëren voor cultuureducatie bij beleidsmakers 
Meerjarig commitment en visie op het niveau van directie en bestuur bij scholen, 

gemeenten en provincie ten behoeve van goed cultuuronderwijs is ons doel. Via 

ambtelijk en bestuurlijk overleg zetten we cultuureducatie op de agenda, bijvoorbeeld 

rond de nieuwe matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Of we stimuleren lokale 

overeenkomsten Cultuur en Onderwijs tussen schoolbesturen, scholen, culturele 

instellingen en gemeenten.  

Via vernieuwende vormen van kennisdeling maakt FleCk inzichtelijk welke resultaten je 

bereikt als school of gemeente, als je investeert in cultuureducatie. We zetten in op de 

zogenaamde olievlekwerking binnen invloedrijke netwerken. 

 

3. Cultuureducatie in het VMBO  

Flevoland krijgt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) 

voor 2019 t/m 2021 350.000 euro voor een culturele proeftuin ‘Cultuureducatie door co-

creatie in het VMBO’. De provincie heeft FleCk als penvoerder aangewezen om samen 

met Collage, BonteHond, jongeren, docenten en culturele instellingen nieuwe vormen van 

cultuureducatie te ontwikkelen. Ons doel voor komende jaren is om samen met al deze 

partners het aantal deelnemende VMBO scholen te vergroten (van 1/3 naar 2/3 bereik), 

de kwaliteit van de cultuureducatie in het VMBO te verbeteren en de resultaten landelijk 

overdraagbaar te maken. Dit willen we doen met nieuwe co-creatietrajecten waarin 

scholen samen met hun culturele omgeving leerlijnen en projecten voor deze doelgroep 

ontwikkelen. Daarnaast komt er een toolkit co-creatie waarin we methodieken, 

lesmateriaal en best practises vastleggen en overdraagbaar maken.   

 

Relatie met de omgeving 

Onze lokale partners in Flevoland, de eerstelijns culturele instellingen in de diverse 

gemeenten, zijn een essentiële groep waar we in de komende jaren meer op strategisch 

niveau en op maat mee willen samenwerken. Met Kubus en Corneel werken we in 

letterlijke nabijheid. De samenwerking intensiveren we.  

Voor beleidsmakers bij gemeenten, rijk, provincie, schoolbestuurders, schoolleiders, en 

beleidsbeïnvloeders bij Windesheim Flevoland wil FleCk een betrouwbare 

samenwerkingspartner zijn. Culturele instellingen, kunstvakdocenten, ICC-ers, 

leerkrachtenteams en schoolleiders bieden we diensten die ondersteunend zijn in de 

praktijk. Tot partners van FleCk die kennis, netwerken en inspiratie kunnen bieden voor 

onze missie, zoals het LKCA, de Raad van 12, Windesheim en/of professionele 

kunstmakers in en buiten Flevoland verhouden we ons intensief.   

 

De opdracht van de provincie aan FleCk vraagt om een verkennende, stimulerende en 

proactieve rol in een complex veld, binnen een groot fysiek oppervlak, te midden van een 

veelheid aan belangen. Dit proces brengt risico’s met zich mee op gebied van draagvlak, 

onduidelijkheid over duurzaamheid van resultaten etc. Om hier flexibeler en wendbaarder 

mee om te gaan en ons werk meer bottom-up vorm te kunnen geven, beter aansluitend 

op het werk van de lokale partners, de behoeftes van scholen, implementeren we service 

design als werkwijze bij alle adviseurs van FleCk. Onze rol verschilt per project, vanuit 

een ondernemende, wendbare attitude. Vanuit een provinciale overview en een breed 

scala aan expertise, willen we de komende jaren het verschil maken.    
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7. De ondersteunende diensten en processen  
 

7.1. Personeel en organisatie  
De maatschappelijke opdracht en de belofte ‘ontmoeten, groeien en beleven door kunst’ 

maken we waar door te investeren in ons belangrijkste kapitaal, de medewerkers. De 

vraag hoe de potentie van de medewerkers in lijn te krijgen met de behoefte  van de 

organisatie is voortdurend actueel. We geven ruimte voor het nemen van 

verantwoordelijkheid (persoonlijk leiderschap) en voor verantwoordelijkheid die 

gekoppeld is aan de realisatie van doelen. Het is de wens om met elkaar een succes van 

stichting Kubus te maken, op basis van gelijkwaardigheid, eigenaarschap en vanuit de 

geformuleerde kernwaarden, gastvrij, klantgericht, samen, kwaliteit, creativiteit en 

ondernemend.  

 

HR-doelen: 

 Het creëren van een werkomgeving waarin de medewerkers zich gewaardeerd en 

waardevol voelen en met plezier werken. Medewerkers die hun werk met plezier 

doen, zijn hard nodig om Kubus vitaal en wendbaar te houden.  

 Samen staan voor de realisatie van de belofte, het verankeren van de kernwaarden 

en het vervullen van onze opdracht in een veranderende samenleving. Iedereen 

neemt daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. 

 Samen het aanpassingsvermogen van Kubus verhogen, door open te staan voor 

nieuwe ontwikkelingen, oplossingsgericht denken en effectief samenwerken.  

 Samen afspraken maken over werkinvulling, realisatie van resultaten en doelen in 

relatie tot gezondheid, ontwikkeling en vitaliteit. 

 Samen het uitgangspunt onderschrijven dat gezonde, vitale en vooral wendbare 

organisaties ontstaan door het hebben van gezonde, vitale en wendbare 

medewerkers. 

 

De HR-doelen worden gerealiseerd vanuit een aantal HR-thema’s waarnaar in de 

komende beleidsperiode de aandacht uitgaat.  

 

1. Duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers in hun arbeidsleven doorlopend over 

daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om 

in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) 

functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de 

attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. 

Het gaat om aandacht te hebben voor de levensfases waarin de werkenden verkeren, om 

vervolgens samen te zoeken naar het beste werk-privé ritme. Daarbij is het van belang 

om te streven naar een goede balans tussen de verantwoordelijkheid die de medewerker 

zelf neemt en die van de organisatie. Om het een duurzame relatie te laten zijn is 

autonomie, vitaliteit en ontwikkeling te allen tijde onderwerp van gesprek.  

 

2. Inclusiviteit 

Cultuur is van en voor iedereen ongeacht herkomst, sekse, leeftijd, opleiding, religie, 

inkomen, seksuele oriëntatie of lichamelijke beperking. Toegankelijkheid, vernieuwing en 

verbreding van het aanbod zijn al langer belangrijke speerpunten.  

Een belangrijk middel om te komen tot artistieke pluriformiteit en brede publieke 

toegankelijkheid van de organisatie is investeren in een diverse samenstelling van het 

personeelsbestand inclusief de vrijwilligers. 

 

3. Overtuigende organisatiecultuur (missie en visie gedragen) 

De organisatiecultuur komt tot uiting in de gekozen kernwaarden gastvrij, klantgericht, 

samen, kwaliteit, creativiteit en ondernemend. De kernwaarden zijn de waarden waar de 

organisatie op drijft. De kernwaarden geven de identiteit van de organisatie weer en zijn 

niet vrijblijvend. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar Stichting de 
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Kubus voor staat en welke cultuur daarbij hoort.  

Ook streven we naar een inclusieve organisatiecultuur. Een cultuur waarin elke 

medewerker zich prettig en gewaardeerd voelt en een cultuur waarin medewerkers 

worden erkend in hun overeenkomsten maar ook in hun verschillen. 

 

4. Ontwikkeling medewerkers 

Het belang van opleiden en ontwikkelen neemt alleen maar toe. Medewerkers werken 

langer door waardoor zij zich – ook op oudere leeftijd – moeten blijven ontwikkelen om 

in hun werk bij te blijven. Zo kan de organisatie stappen vooruitzetten, de wendbaarheid 

vergroten en soepeler inspelen op de veranderingen vandaag de dag. In de komende 

beleidsperiode staan de teams centraal als het gaat om het vormgeven van de 

ontwikkeling van de medewerkers. Dit maakt onderdeel uit van de wijze waarop Stichting 

de Kubus wenst om te gaan met haar beleid ten opzichte van duurzame inzetbaarheid.  

 

5. Wet- en regelgeving  

De CAO Kunsteducatie wordt toegepast. Stichting de Kubus onderschrijft de Fair Practice 

Code en verwacht dat er in de komende periode in het kader van de komende Wet 

Arbeidsmarkt in Balans onderdelen aangepast worden. Sinds 1 juli 2018 werken we met 

een nieuwe Arbodienst. Het tweede jaarcontract wordt begin 2020 geëvalueerd. 

 

Resultaten 

 Actieplan per team t.a.v. autonomie, vitaliteit en ontwikkeling 

 Gesprekscyclus als gezonde dialoog, gebaseerd op duurzame inzetbaarheid 

 HR-instrumenten aangepast op de verschillende levensfasen 

 Functieomschrijvingen geactualiseerd conform de nieuwe Cultuur cao 

 Stagebeleid en profilering kracht van de werkgever, succesvolle werving ondanks 

krapte op de arbeidsmarkt 

 Geformuleerd personeels- en vrijwilligersbeleid t.a.v. het bevorderen van inclusiviteit, 

met expliciet werving- en selectiebeleid 

 Actief uitgedragen inclusieve organisatiecultuur 

 Uitgewerkte identiteit die motiverend werkt (vertaling van kernwaarden in gedrag van 

medewerkers op team niveau) 

 Medewerkers (waaronder vrijwilligers) als ambassadeurs, hoge mate van 

medewerkerstevredenheid 

 Jaarlijks ontwikkelingsplan per team 

 Personeelsinstrumenten en procedures actueel (wet- en regelgeving)  

 Besluit over verlenging en duur contract arbodienst 

 

7.2. Bedrijfsproces en ICT 

Ter ondersteuning van de inhoud is een geoliede bedrijfsvoering cruciaal. De 

belangrijkste bedrijfsprocessen (CRM, financieel, urenregistratie, cursorisch en projecten) 

zijn ingericht binnen de geïntegreerde softwareoplossing Microsoft Dynamics. Met de 

release in 2017 zijn nieuwe mogelijkheden voorhanden, die nog niet optimaal worden 

benut. Diverse processen vereenvoudigen we de komende periode en modellen/formats 

passen we aan. Het kan gaan over kleine procesverbeteringen, alsook over nieuwe 

processen. Het beheer en gebruik van CRM verdient bijzondere aandacht, zeker met de 

toenemende concurrentie van mobiele telefoons. Het werken met Microsoft Dynamics 

krijgt dan ook een verdiepingsslag voor bijna alle medewerkers. We investeren in 

begeleiding en opleiding.  

 

Op organisatieniveau proberen we voortdurend onze bedrijfsprocessen zo efficiënt en 

klantgericht mogelijk in te richten. De (online) informatievoorziening en dienstverlening 

binnen het cursorische proces (inschrijving, roostering, facturatie e.d.) zijn zowel extern 

als intern sterk verbeterd in de afgelopen periode. Dit verdient nog wel enig fijn slijpen.  
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Door een versterking van de financiële functie Kubus -  breed kan een beter 

opbrengsten- en kostenbewustzijn ontstaan, ondersteunend aan de ondernemende 

attitude van medewerkers. 

 

De nadruk zal de komende jaren echter komen te liggen op het verbeteren van de 

productionele kant van Kubusactiviteiten, denk hierbij aan het uitnodigen van gasten, 

kaartverkoop, ontvangst, publieksbegeleiding, projectondersteuning. We zullen meer aan 

de voorkant van een activiteit onderzoeken wat nodig is op productioneel gebied en dit 

vastleggen in onze processen. 

 

Kubus en Corneel beschikken sinds 2017 over een adequaat WIFI-netwerk voor 

medewerkers en gasten in de gebouwen. In 2019 heeft een succesvolle migratie naar 

een nieuwe ICT-infrastructuur plaats gevonden. Met de hoofdaannemer voor alle 

infrastructuur en verbindingen zijn afspraken vastgelegd in interne en externe Service 

Level Agreements. Dit zal de komende periode worden gemonitord en geëvalueerd.  

Met de migratie zijn ook nieuwe software toepassingen beschikbaar gekomen. We 

stappen de komende periode volledig over naar (het werken in) The Cloud met Office 

365 met begeleiding/scholing op teamniveau. De toepassing van multimediale middelen 

in de inhoud/ons product wordt steeds belangrijker. De ICT-infrastructuur ondersteunt 

deze toepassingen en gaat binnen de financiële mogelijkheden mee met de tijd.  

 

Resultaten 

 Optimaal gebruik gerealiseerd van Microsoft Dynamics, door procesvereenvoudiging 

en op maat scholing voor medewerkers  

 Overstap gerealiseerd naar (het volledig werken in) The Cloud 

 Beheer en gebruik CRM is eenduidig  

 Verbeterde productionele processen Kubus 

 Monitoring en evaluatie rapportage van de dienstverlening door ICT dienstverlener  

 ICT-toepassingen in de inhoud/onze producten gefaciliteerd 

 

7.3. Communicatie en Marketing 
Stichting de Kubus hanteert vier merken: Kubus, Corneel, CAF en FleCk. Als 

moederbedrijf wordt intern de stichting aangeduid, zonder eigen extern zichtbare 

merkidentiteit. De stichting treedt in handelingen en als merk naar buiten middels de vier 

verschillende (sub)merken.  

De insteek om vanuit vier merken te communiceren brengt met zich mee dat elk merk 

zijn eigen analyses, speerpunten en strategie ontwikkelt en op tijd bijstelt. Gezamenlijk 

ontwikkelen ze een agenda waaruit blijkt welke onderzoeken en analyses ingezet worden 

om zicht te houden op de doelmatigheid van de communicatie.  

De vraag hoe binnen de huidige organisatie structuur corporate communicatie en merk 

gebonden communicatie te versterken is punt van aandacht. 

 

Stichting breed wordt ons communicatiebeleid gekenmerkt door ‘samen optrekken’ 

vanuit ondernemerschap. Dat vertaalt zich in een actief stakeholder management, 

marktonderzoeken en regelmatige effectmeting. Met name de laatste twee onderdelen 

verdienen aandacht. Het uitwisselen van kennis, ophalen van analyses en ontwikkelen 

van sensitiviteit voor het krachtenveld pakken we de komende jaren gezamenlijk op. Het 

vormt de basis van de jaarlijks te beschrijven acties op gebied van communicatie en 

marketing. Onze vernieuwde website is bij dit alles een belangrijk medium. 

 

Stichting de Kubus – breed leggen we de nadruk op lobby, analyse en trendwatching 

en interne communicatie 

 

Resultaten 

 Een goed relatiebeheer met de lokale en provinciale overheden 

 Een positionering als autoriteit op het gebied van kunsteducatie, cultuurparticipatie, 

amateurkunst en popcultuur in Lelystad en Flevoland 
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 Draagvlak voor de ambities van Stichting de Kubus 

 Kennis van recente onderzoeken die de stichtingsbrede taakstelling betreffen 

 Intern communicatiebeleid, gericht op de medewerkers van de diverse merken 
Activiteiten:  
- Persoonlijke communicatie, netwerkgesprekken, jaarverslagen 
- Optredens als expert in lokale politiek en presentaties.  
- Analyse en trendwatching lokale, provinciale en landelijke onderzoeken  
- Interne communicatie via nieuwsbrieven, uitwisseling in groot MT/s, studiedag/ medewerker dag, de jaarlijks 
vast te stellen Parels, een ‘wall of fame’ in de etalage, interne ‘zeepkistsessies’  

 

Als Merk Kubus (School en Samenleving en Kunst in Uitvoering) willen we de positieve 

klantcontacten benutten, aandacht geven aan specifiek jongeren, maar ook aan ouderen 

en het wijkgericht werken, het versterken van relaties met partners en het wederzijds 

belang benadrukken van Kubus als onmisbare partner voor het onderwijs. 

 

Resultaten 

 Een communicatie strategie Kubus -  breed, gebaseerd op de stakeholder analyse van 

2018, gericht op klanten, partners en overheden met de huidige marketing mix. 

 Een communicatie strategie gericht op medewerkers die merendeels niet uit Lelystad 

komen 
Activiteiten:  
Voor vrijwilligers: community building, versterking hun ambassadeurschap 
Voor medewerkers niet uit Lelystad: marketing kalender en visuele communicatie 
Voor klanten: storytelling, visuele communicatie 
Voor stakeholders: relatie management, lobby 

 

Corneel legt nadruk op klantcontacten via een marketingmix en op lobby. 

 

Resultaten: 

 Een communicatie strategie voor Corneel, gebaseerd op een stakeholder analyse, 

gericht op klanten, partners en overheden 

 Draagvlak bij de lokale overheid voor de ambities en het belang voor de stad 
Activiteiten: inzet website, socials, folders 

 

FleCk wil via lobby en inspirerende manieren van kennisdeling de kennis en positieve 

attitude t.o.v. cultuuronderwijs verhogen. 

 

Resultaten 

 Draagvlak voor cultuuronderwijs bij beslissers overheden en bij het onderwijs en partners 

 Relatiemanagement stevig verankerd 
 Een goede, werkbare en toekomstgerichte verstandshouding met de lokale partners  
Activiteiten: lobby bij provincie en gemeenten, innovatieve wijze van kennisdeling, inzet nieuwe  website, best 
practices en whitepapers,  analyse en trendwachting onderzoeken en ontwikkelingen 
 

CAF krijgt een nieuwe naam en een aangepaste communicatiekoers. De komende jaren 

gaat CAF bouwen aan een stevige en positieve merklading door consistent, dichtbij en 

verhalend te zijn. 

 

Resultaten 

 eind 2021 weet 80% van het werkveld wie het hernieuwde CAF is en wat ze doen 

 eind 2023 heeft 30% van het werkveld een positieve houding ten opzichte van het 

merk. Dit kenmerkt zich in termen van benaderbaarheid, actiegerichtheid, 

verbondenheid met het veld en vindingrijkheid 

 een communicatiestrategie die meerjarig is 
Activiteiten: lobby, relatiemanagement en persoonlijk contact, inzet nieuwe website om zoveel mogelijk te laten 
zien, verhalen, analyse en trendwatching 
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7.4. Kwaliteitszorg, monitoring en evaluatie 
Kubus is sinds 2006 een gecertificeerde instelling volgens het Kwaliteitskader 

Kunsteducatie en Amateurkunst. In 2018 is het kwaliteitskader van de sector 

kunsteducatie en van de sector bibliotheken samen gegaan in één kader voor 

Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal: Kwaliteit in beeld. Kubus heeft in 2019 een 

certificeringsaudit gedaan volgens dit nieuwe kader.  We bleken ruimschoots te voldoen 

aan alle normeisen van dit kader.  De aanbevelingen uit de audit nemen we de komende 

jaren mee 

 

Wij bewaken en verbeteren voortdurend de kwaliteit van onze producten en 

dienstverlening. Kwaliteitszorg, monitoring en evaluatie beschouwen we dan ook als een 

continu proces. Meten = weten krijgt de komende periode meer aandacht, waarbij we 

kritischer kijken naar wat we precies willen meten, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Effectmeting treedt daarbij meer op de voorgrond. Het op geregelde basis en instelling 

breed bevragen en betrekken van onze klanten stemmen we daarop af. Om het jaar 

voeren we klanttevredenheidsonderzoeken uit. 

  

De uitkomsten van monitoring en evaluatie analyseren we en dit krijgt een vertaling 

binnen het beleid, organisatie breed. Wij leggen jaarlijks verantwoording af via een 

financieel en inhoudelijk jaarverslag. Tussentijds toetsen we ons beleid en de financiën 

middels managementrapportages per kwartaal. De komende periode verbeteren we de 

kwaliteit van de managementrapportages en zal de nadruk meer komen te liggen op 

analyse en sturing vooraf, dan verantwoording achteraf. 

In toenemende mate realiseren wij in samenwerking met partners diensten en/of 

producten. Een bijzondere plaats neemt de samenwerking binnen Cultuur voor Lelystad 

en binnen Lelykracht in. Op regelmatige basis evalueren wij de (resultaten van) de 

samenwerking met partners. 

 

Resultaten:  

 De aanbevelingen uit certificeringsaudit 2019 zijn gewogen en mogelijk 

geïmplementeerd  

 Verbeterslag meten=weten, waaronder effectmeting 

 Tweejarige klanttevredenheidsonderzoeken voor de verschillende klantgroepen 

 Periodieke managementrapportages met meer nadruk op analyse en sturing vooraf  

 Inhoudelijke en financiële jaarverslagen. De jaarverslagen stellen wij op in 

overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst die wij met de gemeente Lelystad 

en de provincie Flevoland hebben.  

 Evaluatie van de samenwerking met partners, in het bijzonder binnen Cultuur voor 

Lelystad en Lelykracht, aan de hand van van tevoren vastgestelde criteria 

 

7.5. Facilitair 
De afgelopen 4 jaar heeft Open Kubus steeds meer vorm gekregen. Via het 

klanttevredenheidsonderzoek van Kubus blijkt dat onze huidige klanten de nieuwe foyer 

als prettig ervaren en de tevredenheid op dat vlak met 12% gestegen is. Het actieve 

vrijwilligersbeleid dat in de afgelopen periode is opgezet zal hier zeker aan hebben 

bijdragen. 

Corneel heeft de afgelopen jaren noodzakelijke aanpassingen ondergaan aan de 

luchtbehandelingsinstallatie, de inrichting van de horeca en er is een geluidssluis 

aangebracht. Daarmee zijn de noodzakelijke verbeteringen aan het gebouw nog niet 

gerealiseerd. Met name bij grote aantallen bezoekers is het gebouw niet geschikt voor 

het gebruik als poppodium. Bovendien verplaatst Corneel met enige regelmaat zijn 

activiteiten noodgedwongen naar Kubus omdat het huidige poppodium te klein is.   

 

Resultaten: 
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 Facilitair reageert alert en klantgericht, heeft een directe en intensieve relatie met de 

interne- en externe klant opgebouwd en weet deze te onderhouden. 

 Optimale exploitatie van gebouwen en voorzieningen, gerelateerd aan de inhoudelijke 

kernopdracht 

 Gericht acquisitie beleid richting cultureel maatschappelijke markt  (maatschappelijk 

tarief) en richting commerciële bedrijven (marktconform tarief) 

 Vrijwilligersbeleid in relatie tot Open Kubus, gericht op diversiteit (afspiegeling van de 

Lelystadse bevolking), kwaliteit en continuïteit. Competenties zijn 

klantvriendelijkheid, gastvrijheid en ondernemerschap. De vrijwilliger is een 

belangrijke  ambassadeur voor Kubus.   

 Horecaplan, ontstaan uit een samenwerking van de vrijwilligerscoördinator, 

vrijwilligers en de huismeesters en gekoppeld aan de doelstellingen van Stichting de 

Kubus. Horeca vanuit een ondernemende attitude, als spin in het web, voor een 

brede doelgroep van cursisten, huurders en incidentele bezoekers.  

 

7.6. Financieel beleid 
Het financiële beleid van Stichting de Kubus richt zich de komende jaren op het 

stapsgewijs versterken van het eigen vermogen zodat er een buffer ontstaat om te 

innoveren en om tegenvallers op te vangen zonder dat Stichting de Kubus in financiële 

problemen geraakt. De huidige omvang van de risicobuffer is ten opzichte van de huidige 

geldstromen en de lopende verplichtingen te laag. Dit wordt onderschreven door de 

accountant.  

Een hogere buffer is ook nodig omdat Stichting de Kubus in een snel veranderende 

omgeving opereert en bij innovatie ook risico’s moet nemen om nieuwe producten te 

initiëren en uit te proberen, waarbij het van te voren niet vast staat of de dekking die 

hiervoor bedacht is ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 

 

De sturing van de organisatie wordt verbeterd door: 

 intern over te gaan van kwartaalrapportages naar maandrapportages  

 op maat gemaakte stuurinformatie voor het management 

 transparantie in besteding mensen en middelen binnen units, programma’s en 

projecten 

 meer verantwoordelijkheid dichter bij het management  

 
Voor alle ambities (nieuwe activiteiten) geldt dat er vooraf een financiële analyse 

gemaakt moet worden over de te verwachten opbrengsten en de kosten hiervan, zodat 

er afweging gemaakt kan worden of de activiteit wel of niet opgestart kan worden. 

Juist daar waar we willen inzetten, innoveren en nieuwe verbindingen willen leggen naar 

doelgroepen zoals jongeren en ouderen, waarbij de financiële draagkracht van de 

deelnemers laag is, is dit van belang. 

 

Wij vertalen onze ambities en plannen in de jaarbegroting, steeds met een 

meerjarenraming van 4 jaar.   

 

 


