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Keunstwurk makket yn oparbeidzjen mei oaren de betingsten foar in goed 
kultureel klimaat, wêryn’t alle Friezen yn oanrekking komme kinne mei kultuer en 
dêroan meidwaan kinne. En dat op alle mominten fan ien syn libben. Fan jong 
oant âld. Fan skoalbern oant amateur. Fan amateur oant professional. Hoe?  
Dat stiet yn dizze beliedsnota 2013 - 2016.

Under it motto ‘ferbine en fersterkje’ hat Keunstwurk him de ôfrûne 
beliedsperioade ûntwikkele fan projektorganisaasje nei ekspertize-organisaasje. 
Yn plak fan ‘produsint’ is Keunstwurk ‘kultuermakeler’ wurden. Keunstwurk 
stimulearret gearwurking tusken alderhanne lokale en regionale organisaasjes en 
biedt harren ynformaasje en advys.

Yn de nije kultuernotaperioade 2013 - 2016 wol Keunstwurk fierder bouwe op 
de tsjintwurdige posysje. As ‘spin yn it web’ fan de kulturele ynfrastruktuer wol 
Keunstwurk de trochgeande kulturele ûntwikkeling fan de ynwenners fan Fryslân 
stypje en stimulearje. Yn dizze beliedsnota wurdt oanjûn hoe’t Keunstwurk fan 
doel is om dy ambysje te realisearjen.

Lêswizer
Dizze beliedsnota bestiet út trije dielen:
•  Yn it earste diel steane de ynhâldlike plannen foar de kommende perioade.  

Op grûn fan in dúdlike fisy op kultuer binne fiif programma’s formulearre.  
Elk programma is útwurke yn produkten en aktiviteiten.

•  Yn it twadde diel stiet wat der op it mêd fan kommunikaasje, gearwurking, 
kultureel ûndernimmerskip en ynterne organisaasje nedich is om de plannen 
te realisearjen.

• It tredde en lêste diel giet yn op de finansjele ûnderbouwing fan de plannen.

werom dizze beliedsnota?

Kultuer is rûnom. Yn de konsertseal en it museum, mar ek yn it klasselokaal, 
yn it doarpshûs en op strjitte. Kultuer heart by ús libben, bringt minsken fierder 
en fersterket de Fryske identiteit. As Fryske kultuermakeler stipet en advisearret 
Keunstwurk lokale en regionale organisaasjes op it mêd fan kultueredukaasje, 
amateurkeunst en profesjonele keunst. 
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Keunstwurk skept betingsten foar in dekkende kulturele ynfrastruktuer yn 
Fryslân. Mei help fan Keunstwurk kinne jierliks tûzenen ynwenners fan Fryslân, 
jong én âld, mei kultuer yn kontakt komme. Mei ôfsûnderlike dissiplines lykas 
teater, dûns, muzyk, kultueredukaasje, kultureel erfgoed, byldzjende keunst 
en foarmjouwing, mar ek mei bygelyks projekten dy’t in ferbining meitsje 
tusken kulturele dissiplines. Dêrby wurket Keunstwurk gear mei it ûnderwiis, 
amateurferieningen, profesjonele keunstners en foarmjouwers, kulturele 
ynstellingen, maatskiplike organisaasjes en oerheden. 

Keunstwurk wurket yn de hiele provinsje; de organisaasje is fêstige yn de 
Infirmerie yn Ljouwert. Keunstwurk krijt in mearjierrige budzjetsubsydzje fan 
de provinsje Fryslân. Fierder docht Keunstwurk alle jierren in berop op it ryk, 
gemeenten en fûnsen foar ynsidintele subsydzjes. Dêrneist binne der ynkomsten 
troch de bydragen fan dielnimmers en it útfieren fan projekten yn opdracht.

De stap fan projektorganisaasje nei ekspertize-organisaasje dy’t de ôfrûne 
perioade makke is, is grut. Dochs slagget it Keunstwurk hieltyd better om syn nije 
rol fan ‘kultuermakeler’ wier te meitsjen. In klantûndersyk fan ein 20111 lit sjen 
dat hast 90% fan de klanten tefreden of hiel tefreden is oer de tsjinstferliening. 
Adviseurs leverje kwaliteit, binne deskundich, hawwe in protte ûnderfining en 
binne goed op ’e hichte fan wat der spilet.

Underwilens stiet de wrâld net stil. Nije ûntjouwingen freegje fan Keunstwurk 
om in nije fisy te jaan op de wize hoe’t dy organisaasje de kulturele ûntwikkeling 
fan de Friezen stypje en stimulearje kin. Wat dy fisy is en watfoar ambysjes oft 
Keunstwurk formulearret, stiet yn it ferfolch fan dizze beliedsnota.

1 Utfierd troch Bureau voor Beleidsonderzoek BBO út Ljouwert.

keunstwurk no

Keunstwurk biedt ynformaasje, advys en stipe op it mêd fan kultueredukaasje, 
amateurkeunst en profesjonele keunst. Keunstwurk bringt minsken en 
organisaasjes byelkoar en stimulearret nije ûntwikkelingen en kreativiteit.  
Yn oparbeidzjen mei ferskate lokale en regionale organisaasjes, gemeenten  
en provinsje skept Keunstwurk sa de goede kondysjes foar keunst en kultuer  
yn Fryslân. 
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fisy en ambysjes: fan basis nei berop

fisy

De fisy fan Keunstwurk kin sa omskreaun wurde:

Kultuer is oeral
In boek lêze, muzyk meitsje, troch de histoaryske binnenstêd rinne, genietsje 
fan in teaterfestival, in film sjen of meielkoar sjonge yn in koar. Kultuer is 
oeral en heart by it deistich libben. Keunstwurk leaut yn in brede en yntegrale 
opfetting fan kultuer. Keunstwurk rjochtet him op de keunstdissiplines 
dûns, teater, muzyk, byldzjende keunst, design en ferbiningen dêrtusken, en 
op kultueredukaasje, media en kultureel erfgoed. Dy brede opfetting liedt 
derta dat kultuer net allinnich leuk, sinfol of moai is, mar ek in maatskiplike 
funksje hat. Dat wol net sizze dat Keunstwurk it eigene fan de keunst oer de 
holle sjocht. Krektoarsom: dat is in essinsjeel ûnderdiel fan kultuer. Keunst 
ferwûnderet, ferrast, konfrontearret, noeget út ta selsrefleksje en jout minsken 
de mooglikheid om har te uterjen. Keunst jout betsjutting oan it libben fan 
minsken. 

Midden yn de maatskippij
Yn de fisy fan Keunstwurk stiet kultuer net neist, mar midden yn de Fryske 
mienskip. Kultuer biedt minsken mooglikheden om harsels te ûntwikkeljen, mei 
elkoar yn kontakt te kommen, foarm te jaan oan har eigen libbensomjouwing 
en mei te dwaan, oer de grinzen fan libbensgebieten, kultueren en maatskiplike 
terreinen hinne. Troch de dialooch tusken minsken te befoarderjen hâldt kultuer 
de maatskippij leefber. En last but not least is kultuer ek in driuwtsjil foar 
kreativiteit, ûndernimmerskip en oare feardichheden dy’t hurd nedich binne om 
mei te kommen en dy ûnderskiede te kinnen yn de globalisearjende wrâld fan 
tsjintwurdich.

Wat is kultuer en wat is it net? Watfoar plak nimt kultuer yn de tsjintwurdige 
maatskippij yn? En miskien wol de belangrykste fraach: wat betsjut kultuer 
foar Fryslân en de Friezen? De antwurden op dy fragen foarmje meielkoar 
de fisy op de wize hoe’t Keunstwurk de Fryske kultuer it bêste stypje en 
stimulearje kin. Dy fisy is de basis ûnder de plannen en jout rjochting oan de 
ambysjes fan Keunstwurk.
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Fryske identiteit
Dêrneist leaut Keunstwurk dat kultuer in belangrike drager is fan de Fryske 
identiteit, sa’t dy bygelyks sichtber is yn it lânskip, de Fryske taal, de wize 
hoe’t Friezen meielkoar gearlibje en de lytsskaligens fan it Fryske plattelân. 
Wa’t kultuer doart te ferbinen mei wat der yn Fryslân libbet, skriuwt mei oan it 
ûnderskiedende ferhaal fan Fryslân en de Fryske mienskip en jout it Frysk eigene 
opnij ynhâld en besieling. Just troch kultuer midden yn de alledeiske realiteit te 
setten en de konfrontaasje oangean te litten mei maatskiplike tema’s, minsken 
en ferhalen, ûntsteane der nije perspektiven op datjinge dat Fryslân ta Fryslân 
makket. Kulturele identiteit is net eat dat je oerkomt, mar eat dat je meielkoar 
meitsje. Resinte projekten fan Keunstwurk lykas ‘De Reis’ en ‘12 stekjes’ binne 
dêr it libbene bewiis fan.

Kulturele karriêre
Yn de fisy fan Keunstwurk is kultuer dus essinsjeel foar de ûntwikkeling fan 
Fryslân en de Friezen. It is wichtich dat alle Friezen yn alle fazen fan harren 
libben – bern, jongeren, folwoeksenen en âlderen – de kâns krije om diel 
te nimmen en mei te dwaan. Allinnich sa kinne minsken har ûntjaan ta 
folwoeksen kulturele boargers dy’t in folweardich plak yn de maatskippij 
ynnimme kinne. De ûntjouwing ta kultureel boarger is in proses fan jierren dat 
rint fan de earste kennismakking ôf op skoalle nei it mei plezier en yn ’e frije 
tiid dwaan. Guon geane noch in stap fierder en ûntwikkelje har ta profesjoneel 
keunstner. Fan kennismeitsjen en oriïntearjen troch kultueredukaasje yn it 
ûnderwiis fia ferkennen en ferdjipjen troch keunstbeoefening yn de frije tiid nei 
profesjonalisearjen yn de foarm fan (berops)oplieding en útfiering (sjoch figuer).

Dy trije fazen kinne net sûnder elkoar bestean en hingje oer en wer meielkoar 
gear. Gjin ferdjipping sûnder goede basis. Gjin profesjonele karriêre sûnder 
keunstdielname yn de frije tiid. Gjin entûsjasme by bern sûnder ynspirearjende 
foarbylden. Yn de fisy fan Keunstwurk moat de trochgeande kulturele 
ûntwikkeling – fan basis nei berop – de kommende perioade sintraal stean. It 
is fan grut belang dat der in kwalitatyf goed en berikber oanbod is yn elk fan de 
fazen. Neist it fersterkjen fan elke faze ôfsûnderlik, wol Keunstwurk de fazen 
logysk ferbine ta in trochgeande ‘kulturele karriêre’. 
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profesjonalisearje

ferdjipje

kennism
eitsje en  

oriïntearje

[figuer] De kulturele karriêre: fan basis nei berop
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ambysjes

Keunstwurk wol de kommende perioade meihelpe om de kulturele ûntwikkeling 
fan Fryslân en de Friezen te befoarderjen. Per faze fan de kulturele karriêre 
formulearret Keunstwurk de neikommende ambysjes:

Kennis meitsje en oriïntearje
Kultueredukaasje is fan grut belang foar de persoanlike ûntwikkeling fan bern 
en jongeren en foar de kreativiteit fan de maatskippij. Lang net elk bern komt 
fan hûs út yn oanrekking mei kultuer. Dêrom begjint de kulturele karriêre 
foar in soad bern yn it ûnderwiis. Hieltyd mear skoallen yn Fryslân kieze foar 
kultueredukaasje. Ek yn de kommende perioade wol Keunstwurk him ynsette om 
kultueredukaasje struktureel yn it ûnderwiis te ferankerjen. Dêrfoar is it nedich 
dat skoallen en kulturele ynstellingen noch mear mei elkoar gearwurkje en ta in 
gearhingjend oanbod yn in trochgeande learline komme, om bern fia it ûnderwiis 
kennis meitsje te litten mei kultuer. Ek wol Keunstwurk de deskundichheid fan 
skoallen en kulturele ynstellingen op dat mêd grutter meitsje. 

Op wa rjochtet Keunstwurk him?
• managers, dosinten, icc’ers en kultuercoaches yn it ûnderwiis
• kulturele oanbieders en maatskiplike organisaasjes 
• gemeenten en provinsje

Ferkenne en ferdjipje
As ferfolch op it kennismeitsjen mei kultuer op skoallen, binne der foar 
jongeren en folwoeksenen yn de eigen omjouwing mooglikheden yn oerfloed 
om harren kulturele ûntwikkeling fuort te setten yn harren frije tiid. Tink oan 
sjongen, toanielspyljen, skriuwen, skilderjen, it bespyljen fan in ynstrumint of 
dûnsjen. Keunstwurk wol yn oparbeidzjen mei oaren in goed oanbod mooglik en 
tagonklik meitsje, om dêrmei aktive partisipaasje fan jongeren en folwoeksenen 
te befoarderjen. Wêr’t dat net op eigen krêft troch lokale partijen dien wurdt, 
makket Keunstwurk fraach en oanbod per regio sichtber. Sa wurdt de ferbining 
lein tusken bygelyks ûnderwiis, amateurs, professionals en kulturele en 
maatskiplike organisaasjes. Inisjativen en projekten dy’t dêrút ûntsteane, wol 
Keunstwurk stypje. Minstens sa belangryk is de kwaliteit en deskundichheid fan 
it artistike kader, lykas regisseurs, diriginten, goreografen en fakdosinten, en dy 
fan bestjoeren fan bygelyks amateurferieningen, koaren en festivals. Keunstwurk 
sil him de kommende perioade ynsette om de kwaliteit en deskundichheid op it 
mêd fan de amateurkeunst op in heger plan te bringen. 
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Op wa rjochtet Keunstwurk him?
•  (ad hoc) organisearre amateurlibben en artistyk kader, bestjoeren fan 

amateurferieningen, fakdosinten (fia sintra foar de keunsten, talintoplieding 
of as zzp’er)

• kulturele ynstellingen en maatskiplike organisaasjes 
• gemeenten en provinsje

Profesjonalisearje
By it ûntwikkeljen fan provinsjale plannen, bygelyks op it mêd fan 
kultuertoerisme, romtlike kwaliteit, kreative yndustry of maatskiplike tema’s 
lykas de leefberheid fan it plattelân, kin in iere ynbring fan kulturele en kreative 
professionals mearwearde hawwe. Keunstners komme ta oare oplossingen, faak 
lâns oare wegen, en binne better as wa dan ek yn steat om op grûn fan artistike 
ynspiraasje it Frysk eigene goed sichtber te meitsjen yn it einresultaat. Dat is ek 
harren rol en opdracht yn dat soarte prosessen. Tink bygelyks oan it pleatsen 
fan keunst yn de iepenbiere romte, it sichtber en tagonklik meitsjen fan erfgoed 
yn it lânskip, it beheljen fan ynwenners yn keunstprojekten (community art) of 
it ûntwikkeljen fan in nije stedswyk. Keunstwurk wol dat professionals faker en 
earder ynset wurde by provinsjale plannen. Om dat te berikken leit Keunstwurk 
ferbiningen tusken plannen, opdrachtjouwers en professionals en tinkt de 
organisaasje mei oer hoe’t en wannear’t kreative professionals belutsen wurde 
kinne by programma’s. Fierder fersterket Keunstwurk goed opdrachtjouwerskip.

Op wa rjochtet Keunstwurk him?
• artistike makkers/(semy)professionals
• studinten fan it mbo en it hbo (as takomstige professionals) 
•  mooglike opdrachtjouwers of gearwurkingspartners foar professionals: 

kulturele en maatskiplike organisaasjes, (semy) profit sector,  
gemeenten, provinsje 
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derom keunstwurk!

Keunstwurk is wakker motivearre om de kulturele ûntwikkeling yn Fryslân te 
befoarderjen, boargers de mooglikheden te bieden om mei te dwaan oan de 
maatskippij en sa de identiteit en de leefberheid fan Fryslân te fersterkjen. 
Mei it each op syn missy (sjoch kader) hat Keunstwurk dêr de goede papieren 
foar. As ‘spin yn it web’ fan de kulturele ynfrastruktuer is Keunstwurk yn steat 
om te fersterkjen en te ferbinen, om de krêften fan organisaasjes te bondeljen 
ta mienskiplik resultaat. Keunstwurk stimulearret gearwurking, beäntwurdet 
fragen, advisearret en stipet. Keunstwurk rjochtet him op alle partijen yn Fryslân 
dy’t in bydrage leverje oan de trochgeande kulturele ûntwikkeling, en is der 
dêrmei yndirekt ek foar alle ynwenners fan Fryslân. Troch it brede netwurk sjocht 
én wurket Keunstwurk oer de grinzen fan dissiplines, wurkfjilden, organisaasjes 
en maatskiplike tema’s hinne. Boppedat is Keunstwurk in organisaasje mei 
Fryske roots, dy’t goed op ’e hichte is mei de Fryske kulturele wrâld. 

Missy: wêr’t Keunstwurk foar stiet
Keunstwurk ferbynt en fersterket. Keunstwurk stimulearret gearwurking en 
leveret ynformaasje, advys en stipe oan organisaasjes en ynwenners fan Fryslân. 
Doel is it befoarderjen fan harren kultuerpartisipaasje en it stimulearjen fan 
harren kulturele ûntwikkeling yn in trochgeande line. Om sa de identiteit en 
leefberheid fan Fryslân te fersterkjen.

Keunstwurk is der noch net. De kommende jierren wol Keunstwurk noch mear 
ekspertize opbouwe oer de trije fazen fan de kulturele karriêre: kultueredukaasje, 
amateurkeunst en profesjonele keunsten. Mei syn kennis en ûnderfining 
fan teater, dûns, muzyk, byldzjende keunst, design, kultueredukaasje en de 
ferbiningen dêrtusken, hat Keunstwurk dêrfoar in prima basis. Keunstwurk wol 
goed harkje nei de fragen dy’t út de Fryske mienskip nei foaren komme, mar 
nimt sels ek inisjativen om de mienskip yn kultuer te beheljen of stimulearret 

wat wy berikke wolle: ambysjes en doelen

Kultuer is fan belang foar de ûntwikkeling fan Fryslân en syn ynwenners. 
Minsken moatte har ûntjaan kinne ta ‘kulturele boargers’. Fan jong oant 
âld. Fan basis oant berop. Keunstwurk wol, út syn posysje en rol wei, dy 
fisy op kultuer de kommende beliedsperioade ynhâld en stal jaan. Dat 
docht Keunstwurk oan ’e hân fan fiif dúdlike doelen.
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oaren om dat te dwaan. Keunstwurk wol witte wat der spilet en altyd oer aktuele 
ynformaasje beskikke. Keunstwurk praat gjinien nei: syn oanpak is kreatyf en 
ûnôfhinklik. Keunstwurk rint foarop, is klantfreonlik, wurket graach gear en 
bliuwt krekt as no útgean fan yntegrale oplossingen. 
 

fiif doelen

Wat wol Keunstwurk konkreet berikke? Yn it ferlingde fan syn missy en 
ambysjes formulearret Keunstwurk fiif doelen. De doelen jilde foar alle fazen: 
kennismeitsjen, ferdjipjen en profesjonalisearjen. De fiif doelen binne:

1.  Keunstwurk leveret aktuele ynformaasje en advisearret oer ûntwikkelingen 
op it mêd fan kultueredukaasje, amateurkeunst en profesjonele keunst.  
Oer lanlike ûntwikkelingen, mar ek oer dingen dy’t yn Fryslân sels spylje, 
sawol artistyk-ynhâldlik as beliedsmjittich. Dêrby wurdt goed sjoen nei wat 
klanten fan ús freegje.  

2.  Keunstwurk bringt fraach en oanbod byelkoar yn de foarm fan in digitaal en 
ynteraktyf platfoarm. Foar elke faze fan de kulturele karriêre ûntwikkelet en 
fasilitearret Keunstwurk in ynteraktive database. Dêr kinne oanbieders harren 
oanbod op kwyt en brûkers kinne sjen wat der allegear mooglik is.  
Sa makket Keunstwurk ynsichtlik wat de mooglikheden yn Fryslân binne foar 
kultuerûnderwiis, kultuerdielnimming yn frije tiid (amateurkeunst) en de 
ynset fan professionals, en wurdt oan brûkers de mooglikheid jûn om dêr 
kennis fan te nimmen. Dêrmei stimt Keunstwurk inisjativen opelkoar ôf en 
wurde gearhing en gearwurking tusken oanbieders en brûkers befoardere. 
Dat digitale platfoarm is aanst in belangrike foarsjenning foar Fryslân dy’t in 
soad brûkt wurde sil.

3.  Keunstwurk fergruttet de deskundichheid by ús doelgroepen en soarget 
der boppedat foar dat opboude kennis oer en wer útwiksele wurdt. Op 
dy manier wol Keunstwurk berikke dat de kwaliteit fan it kultuerûnderwiis 
tanimt, dat mear minsken yn harren frije tiid meidogge oan kultuer en dat 
de profesjonele keunst yn Fryslân nei in heger plan brocht wurdt. Dêrby 
sjocht Keunstwurk goed nei wat de doelgroepen nedich hawwe en nei 
ûntwikkelingen yn de ûnderskate wurkgebieten fan Keunstwurk. By de 
útfiering wurket Keunstwurk gear mei oare organisaasjes binnen de kulturele 
sektor en dêrbûten.
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4.  Keunstwurk fersterket kultuer yn de regio en draacht sa by ta in kwalitatyf 
goede en gearhingjende kulturele ynfrastruktuer yn Fryslân. Wêr’t dat net 
op eigen krêft ta stân komt, wurdt troch Keunstwurk yn de regio sichtber 
makke wat der al is en wurdt de gearhing en gearwurking tusken regionale 
en lokale oanbieders befoardere. De klam leit op kultueredukaasje en 
amateurkeunst. Inisjativen dy’t dêrút fuortkomme, helpt Keunstwurk fierder. 
Sa draacht Keunstwurk by ta de aktive dielnimming fan ynwenners oan 
de Fryske maatskippij. Fierder fiert Keunstwurk de stimulearringsregeling 
Kultueredukaasje mei kwaliteit foar Fryslân út.

5.  Alle jierren inisjearret Keunstwurk op syn minst ien nij projekt wêryn’t 
de ferbining socht wurdt tusken de trije fazen fan de kulturele karriêre en 
maatskiplike tema’s. Keunstwurk fiert dat projekt net sels út, mar bringt 
partijen dy’t dêr geskikt foar binne byelkoar, en begeliedt it proses. Fan 
belang is dat oanpak en resultaten fan it projekt, dat faak regionaal of 
lokaal ûntwikkele wurdt, yn de hiele provinsje te brûken binne. Fierder stiet 
it projekt midden yn de Fryske mienskip en fersterket it de identiteit en 
leefberheid fan Fryslan.
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De fiif programma’s binne mearjierrich en jilde foar de hiele beliedsperioade 2013 - 
2016. Se binne rjochte op it fersterkjen fan de trije fazen kennismeitsjen, ferdjipjen 
en profesjonalisearjen. Per programma binne aktiviteiten formulearre, dy’t foar elk 
jier fêststeld wurde.  

programma 1: ynformaasje en advys

Keunstwurk sammelet aktuele ynformaasje – lanlik en Frysk, artistyk en 
beliedsmjittich – oer ûntwikkelingen op it mêd fan kultuerûnderwiis, 
kultuerdielnimming yn de frije tiid en de ynset fan professionals. Dy ynformaasje 
ferspriedt Keunstwurk, bygelyks fia de eigen website, digitale nijsbrieven en social 
media. Dêrneist biedt Keunstwurk advys op maat oan.

Produkten & aktiviteiten
• Eigen website mei aktuele ynformaasje
•  Regelmjittige kommunikaasje mei doelgroepen fia digitale nijsbrieven en 

social media
•  Digitaal oersjoch fan (lanlik) ferskynde publikaasjes, lêzingen en artikels op de 

eigen website
•  Advys op maat, bygelyks fia de e-mail of telefoan, yn in advyspetear, op in 

gearkomste of yn ’e foarm fan in notysje of presintaasje

programma 2: digitaal platfoarm

Keunstwurk ûntwikkelet en ûnderhâldt in digitaal en ynteraktyf platfoarm 
foar fregers en oanbieders op it mêd fan kultueredukaasje, amateurkeunst en 
profesjonele keunst yn Fryslân. It digitale platfoarm bestiet út in samling fan 
ferskate databases. Guon databases besteane al en oaren sille yn ’e rin fan de 

wat keunstwurk dwaan sil: programma’s

De hjirfoar beskreaune missy, ambysjes en doelen jouwe rjochting 
oan de aktiviteiten en produkten fan Keunstwurk. Yn de kommende 
beliedsperioade fiert Keunstwurk fiif programma’s út. Somtiden wurdt 
dêrby fierder boud op wat Keunstwurk no al docht; oare programma’s 
binne nij. Binnen de programma’s besiket Keunstwurk safolle mooglik 
brêgen te slaan tusken de ferskillende fazen fan de kulturele karriêre.
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beliedsperioade ûntwikkele wurde. Fia it digitale platfoarm wurdt ynsichtlik wat 
fraach en oanbod op de ûnderskate terreinen binne en kinne partijen meielkoar yn 
kontakt komme. 

Produkten & aktiviteiten
•  Digitale oersjoggen mei aktuele gegevens oer kultueredukaasje yn it ûnderwiis, 

yn Fryslân wurkjende keunstners en foarmjouwers, poadiumprogrammearring, 
Frysktalige toanielteksten en  mooglikheden foar ynsidintele finansiering fan 
projekten yn Fryslân

• Digitaal instrumint foar de amateurkeunst (yn ûntwikkeling)

programma 3: deskundichheid

Keunstwurk befoarderet de deskundichheid by de klanten oangeande 
kultuerûnderwiis, kultuerdielnimming yn de frije tiid (amateurkeunst) en de 
ynset fan professionals. Dêrby sjocht Keunstwurk goed nei wat de doelgroepen 
nedich hawwe en nei aktuele ûntwikkelingen yn de ûnderskate wurkgebieten fan 
Keunstwurk. Fierder ynspirearret Keunstwurk mei foarbyldprojekten en soarget 
de organisaasje derfoar dat kennis en ûnderfiningen útwiksele wurde en dat de 
gearwurking tusken partijen stimulearre wurdt. Dêrta inisjearret en fasilitearret 
Keunstwurk netwurken. 

Produkten & aktiviteiten
•  Jierliks programma mei kursussen, workshops, stúdzjedagen, opliedingen, 

lêzingen en temagearkomsten foar ûnderwiis en kultueroanbieders, artistyk 
kader, bestjoeren en fakdosinten, artistike makkers, meiwurkers fan gemeenten 
en maatskiplike organisaasjes

•  Provinsjaal programma foar deskundichheidsbefoardering oangeande 
kultueredukaasje yn it ramt fan de stimulearringsregeling Kek! (Kultueredukaasje 
mei kwaliteit), rjochte op it ûnderwiis en de kulturele sektor  

•  Besteande en nij op te setten netwurken dy’t geregeld byelkoar komme om 
kennis en ûnderfining út te wikseljen en meielkoar nije inisjativen te ûntwikkeljen

• Ynspiraasjeprojekten. 

programma 4: kulturele ynfrastruktuer

Keunstwurk fersterket kultuer yn de regio en befoarderet in kwalitatyf goede, 
gearhingjende en dekkende kulturele ynfrastruktuer foar hiel Fryslân. Sa makket 
Keunstwurk kultuer berikber foar safolle mooglik bern, jongeren, folwoeksenen 
en âlderen en befoarderet de organisaasje it meidwaan fan dy groepen yn harren 
faze fan de kulturele karriêre. Keunstwurk inisjearret en stimulearret gearwurking 



17 beliedsnota keunstwurk 2013 - 2016

yn de regio en stipet as dat nedich is regionale en lokale inisjativen dy’t dêrút 
fuortkomme. Tagelyk stipet Keunstwurk de koepelorganisaasjes foar amateurkeunst 
yn Fryslân en stimulearret de organisaasje út provinsjaal perspektyf wei talintfolle 
jongeren. Ek it lanlik stimulearringsprogramma Kultueredukaasje mei kwaliteit  
2013 - 2016  biedt kânsen foar Fryslân. Op fersyk fan de provinsje tsjinnet 
Keunstwurk út namme fan skoallen en kulturele ynstellingen in oanfraach yn by 
it Fûns foar Kultuerpartisipaasje. Yn in mienskiplik plan stiet hoe’t skoallen en 
kulturele ynstellingen de kwaliteit fan kultueredukaasje yn it basisûnderwiis troch 
in gearhingjende oanpak grutter meitsje sille. As de oanfraach goedkard wurdt, sil 
Keunstwurk yn de perioade 2013 - 2016 it mearjierrige programma koördinearje en 
partijen stypje by it útfieren dêrfan.  

Produkten & aktiviteiten
•  Koördinaasje fan it mearjierrige programma Kek!: Kultueredukaasje mei kwaliteit, 

en it stypjen fan it ûnderwiis en de kulturele organisaasjes dêrby yn acht regio’s 
yn Fryslân en mooglik ek yn de gemeente Ljouwert.

•  Stipe jaan by projekten dy’t fuortkomme út (it stimulearjen fan) regionale 
gearwurking tusken ûnderwiis, sintra foar de keunsten, zzp’ers, amateurferieningen, 
profesjonele keunstynstellingen en selskippen en/of alderlei ad hoc inisjativen.

•  It stypjen fan talintfolle jongeren yn Fryslân, yn ’e foarm fan bysûndere projekten 
en bedoeld as ekstra stimulâns en yn oanfolling op itjinge dat op lokaal of 
regionaal nivo al dien wurdt.  

• It stypjen fan de koepelorganisaasjes foar amateurkeunst yn Fryslân.

programma 5: ferbine

Keunstwurk ûntwikkelet en fasilitearret alle jierren op syn minst ien nij projekt 
wêryn’t de ferbining socht wurdt tusken de trije fazen fan de kulturele karriêre en 
maatskiplike tema’s, lykas duorsumheid, romtlike kwaliteit, fergrizing en krimp. 
Oare kritearia binne: midden yn de Fryske maatskippij, bydrage ta de leefberheid 
dêrfan, gearwurking mei partners, ynset fan professionals by konseptfoarming en 
provinsjale spin off. Boppedat wol Keunstwurk ynwenners safolle mooglik behelje yn 
de ûntwikkeling fan dat soarte projekten.  

Produkten & aktiviteiten
•  Provinsjaal projekt dat oan boppesteande kritearia foldocht en dat alle jierren 

ûntwikkele wurdt yn gearwurking mei partners en foar en troch ynwenners.
•  It stypjen fan de ambysje Kulturele Haadstêd 2018 yn ’e foarm fan it partisipaasje -

projekt ‘De Reis’. Doel fan dy kulturele trektocht troch Ljouwert en de provinsje is 
om yn ’e mande mei bewenners kulturele aktiviteiten te betinken en út te fieren en 
sa de kulturele partisipaasje grutter te meitsjen. Mei dat projekt wol Keunstwurk 
yn gearwurking mei oaren de kulturele krêft fan Fryslân sichtber meitsje.





’t Houten Hemeltje - Sylvia Dijkstra 
Underdiel fan it projekt ‘12 stekjes in Noordoost Friesland’ Ferwert 2011

Foto: archyf Keunstwurk
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It ‘wat’ en ‘hoe’ binne twa kanten fan deselde medalje. Wa’t brêgen slaan wol 
tusken organisaasjes, sil dat ek tusken eigen ôfdielingen dwaan moatte. In 
organisaasje dy’t de fraach fan de klant sintraal stelle wol, sil it wurkproses sa 
ynrjochtsje moatte dat sinjalen fan bûten ôf oppakt wurde kinne. In organisaasje 
dy’t ûndernimmend wêze wol, sil ûndernimmerskip by meiwurkers stimulearje 
moatte. Wa’t kultuer ferbine wol mei maatskiplike tema’s, sil strukturele 
gearwurking sykje moatte mei ferlykbere organisaasjes bûten it eigen wurkfjild. 
Koartsein: wa’t bûten winne wol, sil binnen begjinne moatte. Dat jildt ek foar 
Keunstwurk. Dêrby kinne fjouwer perspektiven ûnderskaat wurde.

1. midden yn de fryske mienskip

Keunstwurk wurket mei in soad ferskillende partijen gear en dat wurde der de 
kommende beliedsperioade nei ferwachting allinnich mar mear. Op alderlei 
manieren hearre doelgroepen fan Keunstwurk, bygelyks fia in nijsbrief, op 
in gearkomste of yn in persoanlik petear mei in adviseur. De kommende 
beliedsperioade wol Keunstwurk it kommunikaasjebelied effisjinter meitsje en 
mear rjochtsje op de ambysjes dy’t yn it earste diel neamd binne. 

Aktyf kommunisearje
Om dúdlik te meitsjen wêr’t Keunstwurk foar stiet en wat syn betsjutting foar oare 
organisaasjes wêze kin, is aktive kommunikaasje mei de ûnderskate doelgroepen 
nedich. Fia bygelyks de website, nijsbrieven, parseberjochten of social media 
wurdt ynformaasje oanbean. Oer aktuele ûntwikkelingen, oer it kulturele oanbod, 
oer spesifike projekten of oer de stipe dy’t Keunstwurk biedt. De kommende 
perioade sil besjoen wurde hoe’t Keunstwurk doelgroepen it bêste betsjinje kin. 
Dêrby wurdt socht nei in goed lykwicht tusken ynspanning en rendemint.

wat nedich is

De missy, ambysjes, doelen en aktiviteiten fan Keunstwurk foar de nije 
beliedsperioade freegje om in bepaalde manier fan wurkjen. Nei it ‘wat?’ 
komt yn dit twadde diel it ‘hoe?’ oan ’e oarder. Oars sein: wat is yntern 
nedich om as Keunstwurk ekstern ambysjes wiermeitsje te kinnen?  
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Sichtber yn de regio
Keunstwurk befoarderet in gearhingjende en dekkende kulturele ynfrastruktuer 
foar hiel Fryslân. Om dat te berikken wol Keunstwurk sichtber meitsje wat 
der al is en de gearwurking tusken partijen yn de regio befoarderje. Ek yn de 
kommunikaasje komt Keunstwurk op foar in regionale oanpak. In jier lang, 
of langer as dat nedich is, konsintrearret Keunstwurk him op in bepaalde 
regio. Keunstwurk giet it petear oan mei bygelyks gemeenten, skoallen of 
amateurferieningen oer de fraach, behoeften en ûntwikkelingen yn harren 
regio. Yntern nimt Keunstwurk de regio ek as útgongspunt foar syn wurk en 
besiket de organisaasje om al syn ynspanningen te bondeljen. Keunstwurk 
ûndersiket boppedat oft mei de regionale oanpak oansletten wurde kin by de fiif 
streekaginda’s dêr’t de provinsje ôfspraken oer makket mei regionale partijen.
 
Yn petear
Keunstwurk wol de kommende perioade de kulturele ûntwikkeling fan ynwenners 
fan Fryslân befoarderje. Yn de kommunikaasje wurdt dêrom ek de klam lein op de 
fazen fan de kulturele karriêre: kennismeitsjen, ferdjipjen en profesjonalisearjen. 
Alle jierren organisearret Keunstwurk foar elke faze in rûnetafelpetear mei 
fertsjintwurdigers fan it wurkfjild. By de faze fan kennismeitsjen giet it om 
fertsjintwurdigers fan kulturele ynstellingen en ûnderwiis, by de faze fan ferdjipjen 
om fertsjintwurdigers fan it amateurfjild en by de faze fan profesjonalisearjen 
bringe wy profesjonele keunstners en opdrachtjouwers byelkoar. Doel is yn 
kaart te bringen wat der spilet en wêr’t ferlet fan is, sadat Keunstwurk dêr mei 
aktiviteiten op oanslute kin. 

2. strategyske gearwurking

Yn de missy stiet it dúdlik: Keunstwurk ferbynt en fersterket. As spin yn it web siket 
Keunstwurk gearwurking en bringt partijen byelkoar. Dy gearwurking stimulearret 
Keunstwurk net allinnich by oaren, mar siket dy ek by himsels. De kommende tiid 
set Keunstwurk yn op trije soarten fan gearwurking.

Ynsidinteel
Op dit stuit wurket Keunstwurk faak gear mei partijen yn de kulturele sektor. It 
giet dêrby om ynsidintele gearwurking, faak foar de doer fan in bepaald projekt. 
Foar it útfieren fan kulturele aktiviteiten siket Keunstwurk de gearwurking mei 
lokale of regionale kulturele ynstellingen. Dêrmei giet Keunstwurk uteraard ek de 
kommende beliedsperioade troch.

Struktureel
Keunstwurk sjocht it as syn opdracht om mei kultuer by te dragen ta de leefberheid 
fan de maatskippij. Dêrfoar is it nedich om ferbining te sykjen mei oare maatskiplike 
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tema’s en wurkfjilden. Dêr wol Keunstwurk de kommende beliedsperioade aktyf 
mei oan ’e gong. Keunstwurk siket strategyske gearwurking mei oare maatskiplike 
(stipe-)organisaasjes yn Fryslân, dy’t krekt as Keunstwurk bydrage wolle ta de 
leefberheid fan Fryslân. Natuerlike partners dy’t lykje op Keunstwurk, mar dy’t aktyf 
binne bûten de kulturele kolom. Dêrby kin it bygelyks gean om organisaasjes op it 
mêd fan ûnderwiis, wolwêzen, sport, soarch, plattelânsfernijing, natuer of romtlike 
kwaliteit. Troch mei oaren gear te wurkjen makket Keunstwurk syn wurkterrein 
breder en syn kânsen yn ’e merk grutter.

Backoffice
In oare foarm fan gearwurking giet oer it meielkoar oparbeidzjen yn de 
‘backoffice’. Foar in beskieden organisaasje lykas Keunstwurk is it effisjint 
om fasilitêre gearwurking te sykjen mei oare organisaasjes. Foardielen binne 
der bygelyks op it mêd fan kennisdieling, behear en ûnderhâld, oankeap en 
aktualisearjen fan lisinsjes en it dwaan fan grutte ynvestearringen yn nije 
ûntwikkelingen. Mei it kombinearjen fan backoffice-funksjes wurdt jild besparre 
en is de organisaasje minder kwetsber. Op it mêd fan automatisearring en 
databehear wurket Keunstwurk al gear mei Tresoar. It leit yn ’e bedoeling om dy 
gearwurking yn de kommende beliedsperioade fierder út te wreidzjen.
 

3. ynterne organisaasje  

Yn de ôfrûne beliedsperioade hat Keunstwurk syn organisaasje oanpast.  
De omfang is werombrocht. De organisaasjestruktuer, it oantal en de ynhâld fan 
de funksjes binne feroare. Keunstwurk hat op dit stuit twa ynhâldlike ôfdielingen: 
‘keunst & edukaasje’ en ‘keunst & partisipaasje’. Dy ôfdielingen wurde ûnderstipe 
troch de ôfdieling ‘stipe & administraasje’. De kommende beliedsperioade set 
Keunstwurk yn op it befoarderjen fan gearhing, ôfstimming en gearwurking, bûten 
én binnen de muorren fan de Infirmerie. Dat freget om it ferskowen fan aksinten 
yn de manier fan wurkjen.

Yntegraal
Keunstwurk kiest de kommende perioade foar in yntegrale oanpak. Utgeande 
fan de oertsjûging dat je meielkoar ta bettere resultaten komme as elk foar 
himsels, bringt Keunstwurk partijen en inisjativen byelkoar. Keunstwurk siket 
de ferbining tusken de fazen fan de kulturele karriêre, tusken de kulturele sektor 
en oare wurkfjilden en binnen regio’s. Dy yntegrale fisy freget fan meiwurkers 
dat se oer de grinzen fan de eigen dissipline en ôfdieling hinne sjen kinne. 
Keunstwurk sil dêrom de kommende beliedsperioade ynsette op wurkfoarmen 
wêrby’t kennis út de twa ynhâldlike ôfdielingen út in nije ynfalshoeke wei 
kombinearre wurdt. Troch it wurk sa te organisearjen, kin Keunstwurk better 
ynspylje op wat doelgroepen freegje.
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Digitaal
Keunstwurk giet mei syn tiid mei. Yn syn programma’s kiest Keunstwurk hieltyd 
faker foar digitale oplossingen. Ek op digitaal gebiet wol Keunstwurk de krêften 
bondelje. It behearen fan websites, it ferstjoeren fan digitale nijsbrieven en 
it meitsjen en ûnderhâlden fan automatisearre ynformaasjebestannen wurdt 
no noch dien troch ferskillende meiwurkers op ferskillende plakken yn de 
organisaasje. Troch it wurk op dat mêd oars te organisearjen, is it mooglik om 
kennis te bondeljen, fragmintaasje foar te kommen en tiid en minskkrêft frij 
te meitsjen. Dêrneist wol Keunstwurk de kommende perioade ekstra ynsette 
op it binnendoar heljen fan kennis en ekspertize op dat mêd, bygelyks troch 
it kreëarjen fan in nije funksje, it ynhieren fan eksterne deskundichheid of it 
gearwurkjen mei oare ynstellingen. Dêr’t dat mooglik is wurdt oansletten by de 
Tûke Mienskip.

4. kultureel undernimmerskip

Keunstwurk wurket foar de hiele provinsje en krijt in mearjierrige subsydzje 
fan de provinsje Fryslân. Dêrneist  besteane de ynkomsten út in mingsel fan 
ynsidintele subsydzjes foar projekten, programma’s of aktiviteiten, ynkomsten 
út aktiviteiten, ferkeap of ferhier en fergoedingen foar it wurkjen yn opdracht. 
Yn de kommende beliedsperioade wol Keunstwurk mear en mear as kultureel 
ûndernimmer wurkje. Doel is om de eigen ynkomsten te ferheegjen. 

Keunstwurk wol, neist de budzjetsubsydzje fan de provinsje, no sawat twatredde 
part fan it budzjet, mear eigen ynkomsten generearje. Meiwurkers wurde 
stimulearre om nei kreative oplossingen te sykjen om de eigen ynkomsten 
tanimme te litten. Dat freget om in kultueromslach. Meiwurkers sille net 
allinnich op ’e hichte wêze moatte fan alternative mooglikheden foar funding, 
mar se sille ek alert genôch wêze moatte om kânsen te gripen dy’t har 
foardogge.

Mei mear eigen ynkomsten kin Keunstwurk syn doelen noch better realisearje. 
Net allinnich is Keunstwurk dan minder ôfhinklik fan provinsjale subsydzje, 
tagelyk wurdt ek wurke oan it ferbreedzjen fan it draachflak by ferskate 
organisaasjes en fûnsen foar it wurk fan Keunstwurk. As lêste biedt in rommer 
budzjet de mooglikheid om de kwaliteit fan it wurk fierder te ferbetterjen.  
Yn de ideale situaasje giet Keunstwurk nammentlik út fan de ambysjes fan in 
projekt of aktiviteit en siket dêr it jild by. De eigen ynkomsten sil Keunstwurk 
ynsette foar it fergrutsjen fan de artistike kwaliteit fan programma’s, projekten 
en produkten. Dêrneist brûkt Keunstwurk it ekstra jild om in oantal ambysjes 
te ferwêzentlikjen. It giet dan om it fersterkjen fan de kommunikaasje en it 
befoarderjen fan it regionaal, yntegraal en digitaal wurkjen.



bestjoer funksje termyn funkjse en njonkenfunksje(s)

Skelte Brouwers foarsitter wer kiesber feb. ’13 • adviseur iepenbier bestjoer en management

• lid lânynrjochtingskommisje Baarderadiel

• foarsitter bestjoer natoerkoöperaasje Baarderadiel

• bestjoerslid algemien bestjoer Wetterskip en 

• fraksjefoarsitter 'Water Natuurlijk'

Hans van der Lei ponghâlder ôfgeand sep. ’15 • frijwilliger Humanitas thúsadministraasje

• bestjoerslid Florabuurtferieniging it Hearrenfean

Ineke Grijpma sekretaris wer kiesber nov. ’13 • advokaat en kurator de Haan AGW advocaten

• en notarissen

• foarsitter Ferieniging Jonge Balie Friesland

• sekretaris stifting Agrarische Dagen Franeker

Paulien de Jong lid wer kiesber okt. ’14 • direkteur Friesland College Educatie

Ton Groot Haar lid ôfgeand sep. ’14 • algemien direkteur Groot Haar + Orth

• fice-foarsitter Natuurmuseum Fryslân

• adviseur Froeks.TV

• adviseur stifting Jong Talint yn Fryslân

Hester Witteveen lid wer kiesber jan. ’17 • eigener Hester Witteveen Coaching Training

• bestjoerslid Caritas

• bestjoerslid Voedselbank Leeuwarden

• bestjoerslid stifting Theater Achmea Culpa

fakatuere lid fanôf jan. ’13
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Keunstwurk is yn de rinnende budzjetperioade (2009 - 2012) konfrontearre 
mei besunigingen op de subsydzje fan de provinsje Fryslân. Sûnt 2011 krijt 
Keunstwurk struktureel 1 100.000,- yn it jier minder oan budzjetsubsydzje. 
Tagelyk krige Keunstwurk, lykas ek oare kulturele ynstellingen dy’t in strukturele 
subsydzje fan de provinsje ûntfange, gjin ynflaasjekorreksje yn 2011 en 2012 
en hie Keunstwurk yn 2012 te krijen mei in efficiencykoarting fan fiif prosint. 
Boppedat beheint mei yngong fan 2012 it nije btw-rezjym de ôftrek fan de btw. 
Troch al dy oarsaken hat Keunstwurk goed 1 225.000,- minder beskikber as oan 
it begjin fan de foarige kultuernotaperioade. Keunstwurk hat dy besunigingen 
ûnderwilens mei alderlei maatregels opfange kinnen. Sa is de formaasje 
werombrocht en de húsfesting ferlytse, wylst tagelyk ynvestearre is yn mear 
gearwurking en kultureel ûndernimmerskip. Foar 2013 wurde – sa is it plan fan 
de provinsje Fryslân – gjin koartingen trochfierd op de budzjetsubsydzje.  
Yn 2013 sil dy 1 1.465.000,- bedrage, ynklusyf in lytse ynflaasjekorreksje. Foar de 
jierren dêrnei wurdt fan dat bedrach útgongen.  

Ynkomsten
Utgongspunt foar de mearjierrebegrutting 2013 - 2016 dy’t Keunstwurk 
opsteld hat, is in lichte groei fan de ynkomsten út de programma’s dy’t hjirfoar 
neamd binne en út tsjinstferliening fan Keunstwurk oan tredden. Yn de 
mearjierrebegrutting wurdt rekkene mei in tanimming fan 1 50.000,- oer de 
hiele perioade. 
Fierder giet de begrutting út fan bydragen dy’t ôfkomstich binne út oanfragen 
foar projektmjittige middels by fûnsen en regelingen. Keunstwurk giet foar de 
kommende fjouwer jier út fan in oprinnend bedrach oant 1 30.000,- yn 2016.  
Dy tanimming fan ynkomsten wurdt yn dyselde perioade wer ynset ta 
fersterking fan de artistike kwaliteit fan programma’s en projekten en foar it 
ferwêzentlikjen fan de neamde ambysjes op it mêd fan kommunikaasje en it 
regionaal, yntegraal en digitaal wurkjen. 
 

finansjes

Om de ambysjes fan Keunstwurk te realisearjen is, neist fisy, ynset en 
entûsjasme, fansels ek jild nedich. Yn dit lêste diel fan de beliedsnota stiet 
de finansjele mearjierrebegrutting dy’t ta ûnderbouwing fan de plannen út 
dizze nota opsteld is.
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Kosten
Parallel oan de rûsde ynkomstegroei sille ek de direkte kosten foar 
programma’s en tsjinstferliening dy’t dêrmei gearhingje licht omheechgean. 
Oer de hiele perioade giet it om in bedrach fan goed 1 65.000,-. De totale 
direkte kosten foar aktiviteiten en projekten komme dêrmei yn 2016 út op  
1 1.300.000,-. De yndirekte kosten bliuwe suver gelyk. Wol wurdt rekken holden 
mei in stiging fan salariskosten boppe de yndeksearring as gefolch fan cao-
ferplichtingen. Foar de kosten fan gebouwen wurdt ek rekkene mei in lytse 
stiging boppe de yndeksearring.

Huis voor Amateurkunst
Sûnt 2009 eksploitearret Keunstwurk it Huis voor Amateurkunst. Dat is 
in foarsjenning dy’t op inisjatyf fan de provinsje Fryslân ûntstien is. Mei it 
each op de rol en funksje fan Keunstwurk foar amateurkeunst yn Fryslân, 
wie Keunstwurk fan it begjin ôf oan de oanwiisde partij om dy foarsjenning 
te eksploitearjen. Ynearsten mei strukturele subsydzje fan de provinsje 
Fryslân, mar sûnt 2011 sûnder in strukturele bydrage. Wol krijt Keunstwurk 
fan 2009 oant en mei 2012 in ynsidintele bydrage en temjittekomming yn de 
servicekosten fan de provinsje Fryslân. 

Keunstwurk is fan doel om de kommende perioade troch te gean mei him yn 
te setten foar in sûne eksploitaasje fan it Huis voor Amateurkunst. Dêr is alle 
jierren 1 76.500,- foar nedich. Keunstwurk wol in part fan dat bedrach opbringe 
mei it ferhieren fan 400 deidielen oan eksterne partijen en 150 deidielen foar 
yntern gebrûk. Keunstwurk realisearret him dat dy doelstelling ambisjeus is, 
mar is motivearre om fan de ferhier in sukses te meitsjen. 
Mar der is mear nedich om dat bedrach op tafel te krijen. Allinnich as in hiele 
protte minsken har dêr meielkoar foar ynsette, kin de doar fan it Huis voor 
Amateurkunst iepen bliuwe. Sa hoecht oant 2018 gjin hier betelle te wurden. 
Foar de perioade dêrnei hopet Keunstwurk ferlykbere ôfspraken meitsje 
te kinnen mei de ferhierder. Ek de temjittekomming fan de provinsje yn de 
servicekosten fan 1 12.000,- yn it jier bliuwt nedich foar in sûne eksploitaasje. 
Hoewol’t de provinsje oanjûn hat dy ynsidintele subsydzje mei yngong fan 
2013 stopsette te wollen, rekkenet Keunstwurk ek de kommende perioade op 
provinsjale stipe. Bliuwt dy stipe dochs út, wat net te hoopjen is, dan is in sûne 
eksploitaasje net mooglik. De fraach is dan watfoar takomst oft der noch is 
foar it Huis voor Amateurkunst yn de tsjintwurdige opset. Keunstwurk giet der 
lykwols fan út dat it safier net hoecht te kommen en rekkenet op in strukturele 
oplossing neffens de oarspronklike yntinsjes.  

De mearjierrebegrutting sjocht der yn bedraggen sa út:
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 2013 2014 2015 2016

baten
Ynkomsten programma’s

Sub-totaal 1.155.223 1.168.000 1.183.500 1.205.000

Bydragen/subsydzjes

Budzjetsubsydzje provinsje Fryslân 1.464.846 1.465.000 1.465.000 1.465.000

Bydragen programmafersterking 0 25.000 27.500 30.000

Sub-totaal 1.464.846 1.490.000 1.492.500 1.495.000

totaal baten 1 2.620.069 1 2.658.000 1 2.676.000 1 2.700.000

lesten
Direkte kosten programma’s

Sub-totaal 1.234.546 1.267.500 1.282.500 1.301.000

Yndirekte kosten     

Personielskosten

Sub-totaal 1.036.068 1.039.250 1.041.250 1.044.750

Oare kosten

Sub-totaal 349.455 351.250 352.250 354.250

Sub-totaal yndirekte kosten 1.385.523 1.390.500 1.393.500 1.399.000

totaal lesten 1 2.620.069 1 2.658.000 1 2.676.000 1 2.700.000

Mearjierrenbegrutting 2013 - 2016
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Keunstwurk is wakker motivearre om op grûn fan syn bysûndere rol by te dragen ta 
it fersterkjen fan it kultureel fermogen fan Fryslân en de Friezen. Keunst en kultuer 
hawwe maatskiplike betsjutting en dat makket kultuer, los fan syn yntrinsike wearde, 
foar elkenien relevant, op elk momint yn syn of har libben. 

Keunstwurk is, sûnder eachlapen op, yn steat om oer grinzen fan dissiplines en 
organisaasjes hinne te sjen en te bewegen. Dat sil nedich wêze om alle Friezen op 
ûnderskate mominten yn harren libben oan te reitsjen mei kultuer, yn ’e ferhoping 
dat it entûsjasme fan it bern no de partisipaasje wurdt van de folwoeksene 
skielk. Dêrom set Keunstwurk yn op in trochgeande kulturele ûntjouwing, fan 
kultuerûnderwiis fia amateurkeunst nei de profesjonele keunsten. Keunstwurk 
fersterket elk fan de fazen ôfsûnderlik, mar soarget tagelyk foar de breanedige 
ferbiningen. Allinnich op dy manier krije bern alle kânsen om út te groeien ta 
folwoeksenen mei de goede kulturele bagaazje foar de wrâld fan hjoed-de-dei.  
Wat men jong leart, dêr hat men ommers it hiele fierdere libben foardiel fan!

Mei op basis fan de beliedsfoarnimmens yn dit plan sille ôfspraken makke wurde 
mei de foarnaamste subsydzjejouwer, de provinsje Fryslân. Dy syn finansjele en 
morele stipe kinne ek yn de nije kultuernotaperioade net mist wurde. Dêrneist giet 
Keunstwurk fansels ek troch mei him te rjochtsjen op nije klanten, lykas gemeenten, 
kulturele ynstellingen en it ûnderwiis.

Keunstwurk betrout derop dat syn organisaasje, yn ’e mande mei alle 
oanbelangjenden, foarútbuorkje kin, en mei de fiif programma’s bydrage kin ta de 
kulturele ambysjes fan Fryslân.

oan it wurk!
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mear witte?

As jo mear witte wolle oer Keunstwurk, kinne jo fansels altyd 

kontakt mei ús opnimme.

Besykadres:  Wissesdwinger 1 

8911 er Ljouwert

Postadres:  Postbus 1288 

8900 cg Ljouwert

Telefoan: 058 - 234 34 34

E-mail: info@keunstwurk.nl

Of sjoch op ús webside: www.keunstwurk.nl


