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Cultuur is overal. In de concertzaal en het museum, maar ook in het klaslokaal,
in het dorpshuis en op straat. Cultuur maakt deel uit van ons leven, brengt
mensen verder en versterkt de Friese identiteit. Als Friese cultuurmakelaar
ondersteunt en adviseert Keunstwurk lokale en regionale organisaties op het
gebied van cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst.

waarom deze beleidsnota?
Keunstwurk schept samen met anderen de voorwaarden voor een goed cultureel
klimaat waarin alle Friezen in aanraking kunnen komen met cultuur en mee
kunnen doen. En dat op alle momenten van iemands leven. Van jong tot oud.
Van scholier tot amateur. Van amateur tot professional. Hoe? Dat staat in deze
beleidsnota 2013 - 2016.
Onder het motto ‘verbinden en versterken’ heeft Keunstwurk zich de afgelopen
beleidsperiode ontwikkeld van projectorganisatie naar expertiseorganisatie. In
plaats van ‘producent’ is Keunstwurk ‘cultuurmakelaar’ geworden. Keunstwurk
stimuleert samenwerking tussen allerlei lokale en regionale organisaties en biedt
hen informatie en advies.
In de nieuwe cultuurnotaperiode 2013 - 2016 wil Keunstwurk voortbouwen op de
huidige positie. Vanuit haar rol als ‘spin in het web’ van de culturele infrastructuur
wil ze de doorgaande culturele ontwikkeling van de inwoners van Fryslân
ondersteunen en stimuleren. In deze beleidsnota staat hoe Keunstwurk die
ambitie denkt te realiseren.
Leeswijzer
Deze beleidsnota bestaat uit drie delen:
•	In het eerste deel staan de inhoudelijk plannen voor de komende periode.
Vanuit een duidelijk visie op cultuur, zijn vijf programma’s geformuleerd.
Elk programma is uitgewerkt in producten en activiteiten.
•	In het tweede deel staat wat er op het gebied van communicatie,
samenwerking, cultureel ondernemerschap en interne organisatie nodig is om
de plannen te realiseren.
•	Het derde deel ten slotte gaat in op de financiële onderbouwing van
de plannen.
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Keunstwurk biedt informatie, advies en ondersteuning op het gebied van
cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Keunstwurk brengt
mensen en organisaties samen en stimuleert nieuwe ontwikkelingen en
creativiteit. Samen met verschillende lokale en regionale organisaties,
gemeenten en provincie creëert Keunstwurk zo de juiste condities voor kunst en
cultuur in Fryslân.

het vertrekpunt: keunstwurk nu
Keunstwurk schept voorwaarden voor een dekkende culturele infrastructuur in
Fryslân. Door hulp van Keunstwurk kunnen jaarlijks vele duizenden inwoners
in Fryslân, jong én oud, met cultuur in aanraking komen. Met afzonderlijke
disciplines als theater, dans, muziek, cultuureducatie, cultureel erfgoed,
beeldende kunst en vormgeving, maar ook met bijvoorbeeld projecten die een
brug slaan tussen culturele disciplines. Daarbij werkt Keunstwurk samen met
het onderwijs, amateurverenigingen, professionele kunstenaars en vormgevers,
culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden.
Keunstwurk werkt in de gehele provincie; de organisatie is gehuisvest in de
Infirmerie in Leeuwarden. Ze ontvangt een meerjarige budgetsubsidie van de
provincie Fryslân. Verder doet Keunstwurk jaarlijks een beroep op rijk, gemeenten
en fondsen voor incidentele subsidies. Daarnaast verwerft ze inkomsten door de
bijdragen van deelnemers en het uitvoeren van projecten in opdracht.
De stap van projectorganisatie naar expertiseorganisatie die de afgelopen periode
is gemaakt, is groot. Toch lukt het Keunstwurk steeds beter haar nieuwe rol van
‘cultuurmakelaar’ waar te maken. Een klantonderzoek van eind 20111 laat zien dat
bijna 90% van de klanten tevreden of zeer tevreden is over de dienstverlening.
Adviseurs leveren kwaliteit, zijn deskundig, hebben veel ervaring en zijn goed op
de hoogte van wat er speelt.
Ondertussen staat de wereld niet stil. Nieuwe ontwikkelingen vragen van
Keunstwurk om een nieuwe visie op de wijze waarop ze de culturele ontwikkeling
van de Friezen kan ondersteunen en stimuleren. Wat die visie is en welke ambities
Keunstwurk formuleert, staat in het vervolg van deze beleidsnota.
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Wat is cultuur en wat is het niet? Welke plek neemt cultuur in de samenleving
van vandaag in? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat betekent
cultuur voor Fryslân en de Friezen? De antwoorden op deze vragen vormen
samen de visie op de wijze waarop Keunstwurk de Friese cultuur het beste kan
ondersteunen en stimuleren. Deze visie is de basis onder de plannen. Ze geeft
richting aan de ambities van Keunstwurk.

visie en ambities: van basis naar beroep
visie
De visie van Keunstwurk laat zich als volgt omschrijven:
Cultuur is overal
Een boek lezen, muziek maken, door de historische binnenstad lopen, genieten
van een theaterfestival, film kijken of samen zingen in een koor. Cultuur is
overal en maakt deel uit van het dagelijks leven. Keunstwurk gelooft in een
brede en integrale opvatting van cultuur. Zij richt zich op de kunstdisciplines
dans, theater, muziek, beeldende kunst, design en verbindingen daartussen
en op cultuureducatie, media en cultureel erfgoed. Die brede opvatting brengt
met zich mee dat cultuur niet alleen leuk, zinvol of mooi is, maar ook een
maatschappelijk functie heeft. Dat wil niet zeggen dat Keunstwurk voorbijgaat
aan het eigene van de kunst. Integendeel: het is een essentieel onderdeel van
cultuur. Kunst verwondert, verrast, confronteert, nodigt uit tot zelfreflectie en
geeft mensen de mogelijkheid om zich te uiten. Kunst geeft betekenis aan het
leven van mensen.
Midden in de samenleving
In de visie van Keunstwurk staat cultuur niet naast, maar midden in de
Friese samenleving. Cultuur biedt mensen mogelijkheden om zichzelf te
ontwikkelen, met elkaar in contact te komen, vorm te geven aan hun eigen
leefomgeving en mee te doen over de grenzen van levensgebieden, culturen en
maatschappelijke terreinen heen. Door het bevorderen van de dialoog tussen
mensen, houdt cultuur de samenleving leefbaar. En last but not least is cultuur
ook een vliegwiel voor creativiteit, ondernemerschap en andere vaardigheden
die hard nodig zijn om mee te komen en je te kunnen onderscheiden in de
globaliserende wereld van vandaag.
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Friese identiteit
Daarnaast gelooft Keunstwurk dat cultuur een belangrijke drager is van de
Friese identiteit zoals dat bijvoorbeeld zichtbaar is in het landschap, de Friese
taal, de manier waarop Friezen met elkaar samenleven en de kleinschaligheid
van het Friese platteland. Wie cultuur durft te verbinden met wat er in Fryslân
leeft, schrijft mee aan het onderscheidende verhaal van Fryslân en de Fryske
mienskip en geeft het Frysk eigene opnieuw inhoud en elan. Juist door cultuur
midden in de realiteit van alledag te plaatsten en de confrontatie aan te laten
gaan met maatschappelijke thema’s, mensen en verhalen, ontstaan er nieuwe
perspectieven op dat wat Fryslân tot Fryslân maakt. Culturele identiteit is
niet iets wat je overkomt, maar wat je samen maakt. Recente projecten van
Keunstwurk als ‘De Reis’ en ’12 stekjes’ zijn daarvan het levende bewijs.
Culturele loopbaan
In de visie van Keunstwurk is cultuur dus essentieel voor de ontwikkeling van
Fryslân en de Friezen. Het is belangrijk dat alle Friezen in alle fases van hun
leven – kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen – in de gelegenheid zijn
om deel te nemen en mee te doen. Alleen zo kunnen mensen zich ontwikkelen
tot volwassen culturele burgers die een volwaardige plek in de samenleving
kunnen innemen. Het ontwikkelen tot cultureel burger is een proces van jaren
dat loopt vanaf de eerste kennismaking op school naar het met plezier en in
vrije tijd doen. Sommigen gaan nog een stap verder en ontwikkelen zich tot
professioneel kunstenaar. Van kennismaken en oriënteren door cultuureducatie
in het onderwijs via verkennen en verdiepen door kunstbeoefening in de vrije
tijd naar professionaliseren in de vorm van (beroeps)opleiding en uitvoering (zie
figuur).
Deze drie fasen kunnen niet zonder elkaar bestaan en hangen onderling met
elkaar samen. Geen verdieping zonder goede basis. Geen professionele carrière
zonder kunstdeelname in de vrije tijd. Geen enthousiasme bij kinderen zonder
inspirerende voorbeelden. In de visie van Keunstwurk moet de doorgaande
culturele ontwikkeling – van basis naar beroep – de komende periode centraal
staan. Het is belangrijk dat er een kwalitatief goed en bereikbaar aanbod is in elk
van de fasen. Naast het versterken van elke fase afzonderlijk, wil Keunstwurk de
fasen logisch verbinden tot een doorgaande ‘culturele loopbaan’.
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[figuur] De culturele loopbaan: van basis naar beroep
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ambities
Keunstwurk wil de komende periode meehelpen om de culturele ontwikkeling
van Fryslân en de Friezen te bevorderen. Per fase van de culturele loopbaan
formuleert ze de volgende ambities:
Kennismaken en oriënteren
Cultuureducatie is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen
en jongeren en voor de creativiteit van de samenleving. Lang niet ieder kind
maakt van huis uit kennis met cultuur. Daarom begint de culturele loopbaan
voor veel kinderen in het onderwijs. Steeds meer scholen in Fryslân kiezen
voor cultuureducatie. Ook in de komende periode wil Keunstwurk zich inzetten
om cultuureducatie structureel te verankeren in het onderwijs. Daarvoor is
het nodig dat scholen en culturele instellingen nog meer met elkaar gaan
samenwerken en tot een samenhangend aanbod in een doorgaande leerlijn
komen om kinderen via het onderwijs kennis te laten maken met cultuur.
Ook wil Keunstwurk de deskundigheid van scholen en culturele instellingen op
dit gebied vergroten.
Op wie richt Keunstwurk zich?
• managers, docenten, icc-ers en cultuurcoaches in het onderwijs
• culturele aanbieders en maatschappelijke organisaties
• gemeenten en provincie
Verkennen en verdiepen
Als vervolg op het kennismaken met cultuur op scholen, zijn er voor jongeren
en volwassenen in hun eigen omgeving volop mogelijkheden om hun culturele
ontwikkeling voort te zetten in hun vrije tijd. Denk aan zingen, toneelspelen,
schrijven, schilderen, een instrument bespelen of dansen. Keunstwurk wil
samen met anderen een goed aanbod mogelijk en toegankelijk maken.
Om daarmee actieve participatie van jongeren en volwassenen te bevorderen.
Daar waar dit niet op eigen kracht door lokale partijen gebeurt, maakt
Keunstwurk vraag en aanbod per regio zichtbaar. Zo wordt de verbinding
gelegd tussen bijvoorbeeld onderwijs, amateurs, professionals en culturele en
maatschappelijke organisaties. Initiatieven en projecten die hieruit ontstaan,
wil Keunstwurk ondersteunen. Minstens zo belangrijk is de kwaliteit en
deskundigheid van het artistiek kader, zoals regisseurs, dirigenten, choreografen
en vakdocenten, en die van besturen van bijvoorbeeld amateurverenigingen,
koren en festivals. Keunstwurk zal zich de komende periode inzetten om de
kwaliteit en deskundigheid op het gebied van de amateurkunst op een hoger
plan tillen.
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Op wie richt Keunstwurk zich?
•	(ad hoc) georganiseerd amateurleven en artistiek kader, besturen
van amateurverenigingen, vakdocenten (via centra voor de kunsten,
talentopleiding of als zzp-er)
• culturele instellingen en maatschappelijke organisaties
• gemeenten en provincie
Professionaliseren
Bij het ontwikkelen van provinciale plannen, bijvoorbeeld op het gebied van
cultuurtoerisme, ruimtelijke kwaliteit, creatieve industrie of maatschappelijke
thema’s als de leefbaarheid van het platteland, kan een vroegtijdige inbreng van
culturele en creatieve professionals meerwaarde hebben. Kunstenaars komen
tot andere oplossingen, vaak langs andere wegen en zijn als geen ander in staat
om vanuit artistieke inspiratie het Frysk eigene goed zichtbaar te maken in
het eindresultaat. Dat is ook hun rol en opdracht in dit soort processen. Denk
bijvoorbeeld aan het plaatsen van kunst in de openbare ruimte, het zichtbaar en
toegankelijk maken van erfgoed in het landschap, het betrekken van inwoners bij
kunstprojecten (community art) of de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk.
Keunstwurk wil dat professionals vaker en eerder worden ingezet bij provinciale
plannen. Om dit te bereiken, legt Keunstwurk verbindingen tussen plannen,
opdrachtgevers en professionals en denkt mee over hoe en wanneer creatieve
professionals betrokken kunnen worden bij programma’s. Ook versterkt
Keunstwurk goed opdrachtgeverschap.
Op wie richt Keunstwurk zich?
• artistieke makers/(semi)professionals
• studenten van het mbo en het hbo (als toekomstige professionals)
•	mogelijke opdrachtgevers of samenwerkingspartners voor professionals:
culturele en maatschappelijke organisaties, (semi) profit sector,
gemeenten, provincie
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Cultuur is van belang voor de ontwikkeling van Fryslân en haar inwoners.
Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen tot ‘culturele burgers’. Van jong
tot oud. Van basis tot beroep. Keunstwurk wil vanuit haar positie en rol
deze visie op cultuur de komende beleidsperiode inhoud en vorm te geven.
Dit doet ze aan de hand van vijf duidelijke doelen.

wat we willen bereiken: ambities en doelen
daarom keunstwurk!
Keunstwurk is zeer gemotiveerd om de culturele ontwikkeling in Fryslân te
bevorderen, burgers de mogelijkheden te bieden om mee te doen aan de
samenleving en zo de identiteit en de leefbaarheid van Fryslân te versterken.
Gelet op haar missie (zie kader) heeft Keunstwurk daarvoor de juiste papieren.
Als ‘spin in het web’ van de culturele infrastructuur is Keunstwurk in staat om
te versterken en te verbinden, om de krachten van organisaties te bundelen
tot gezamenlijk resultaat. Keunstwurk stimuleert samenwerking, beantwoordt
vragen, adviseert en ondersteunt. Keunstwurk richt zich op alle partijen in
Fryslân die een bijdrage leveren aan de doorgaande culturele ontwikkeling
en is er daarmee indirect ook voor alle inwoners van Fryslân. Door het brede
netwerk kijkt én werkt Keunstwurk over de grenzen van disciplines, werkvelden,
organisaties en maatschappelijke thema’s heen. Bovendien is Keunstwurk een
organisatie met Friese roots die de Friese culturele wereld goed kent.
Missie: waar Keunstwurk voor staat
Keunstwurk verbindt en versterkt. Keunstwurk stimuleert samenwerking en
levert informatie, advies en ondersteuning aan organisaties en inwoners van
Fryslân. Doel is het bevorderen van hun cultuurparticipatie en het stimuleren
van hun culturele ontwikkeling in een doorgaande lijn. Om zo de identiteit en
leefbaarheid van Fryslân te versterken.
Keunstwurk is er nog niet. De komende jaren wil ze nog meer expertise
opbouwen over de drie fasen van de culturele loopbaan: cultuureducatie,
amateurkunst en professionele kunsten. Met haar kennis en ervaring van
theater, dans, muziek, beeldende kunst, design, cultuureducatie en de
verbindingen daartussen, heeft ze daarvoor een goede basis. Keunstwurk wil
goed luisteren naar de vragen die uit de Friese samenleving naar voren komen,
maar neemt ook zelf initiatieven om de samenleving bij cultuur te betrekken of
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stimuleert anderen dat te doen. Keunstwurk wil weten wat er speelt en altijd
over actuele informatie beschikken. Keunstwurk praat niemand na: haar aanpak
is creatief en onafhankelijk. Keunstwurk loopt voorop, werkt klantgericht, werkt
graag samen en blijft net als nu geloven in integrale oplossingen.

vijf doelen
Wat wil Keunstwurk concreet bereiken? In het verlengde van haar missie en
ambities formuleert Keunstwurk vijf doelen. De doelen gelden voor alle fasen
kennismaken, verdiepen en professionaliseren. De vijf doelen zijn:
1.	Keunstwurk levert actuele informatie en adviseert over ontwikkelingen op
het gebied van cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Over
landelijke ontwikkelingen, maar ook over zaken die in Fryslân zelf spelen,
zowel artistiek-inhoudelijk als beleidsmatig. Daarbij kijkt ze goed naar wat
klanten van ons vragen.
2.	Keunstwurk brengt vraag en aanbod bij elkaar in de vorm van een digitaal en
interactief platform. Voor elke fase van de culturele loopbaan ontwikkelt en
faciliteert Keunstwurk een interactieve database. Daarop kunnen aanbieders
hun aanbod kwijt en gebruikers kunnen zien wat er allemaal mogelijk is.
Zo maakt Keunstwurk inzichtelijk wat de mogelijkheden in Fryslân zijn voor
cultuuronderwijs, cultuurdeelname in vrije tijd (amateurkunst) en de inzet
van professionals en biedt zij gebruikers de mogelijkheid om hiervan kennis
te nemen. Daarmee stemt Keunstwurk initiatieven op elkaar af en bevordert
samenhang en samenwerking tussen aanbieders en gebruikers. Dit digitale
platform is straks een belangrijke voorziening voor Fryslân die veel wordt
gebruikt.
3.	Keunstwurk vergroot de deskundigheid bij de doelgroepen en zorgt er
bovendien voor dat opgebouwde kennis onderling wordt uitgewisseld.
Op die manier wil Keunstwurk bereiken dat de kwaliteit van het
cultuuronderwijs toeneemt, dat meer mensen in hun vrije tijd deelnemen
aan cultuur en tilt ze de professionele kunst in Fryslân naar een hoger plan.
Daarbij kijkt Keunstwurk goed naar wat de doelgroepen nodig hebben en
naar ontwikkelingen in de verschillende werkgebieden van Keunstwurk.
Bij de uitvoering werkt Keunstwurk samen met andere organisaties binnen
de culturele sector en daarbuiten.
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4.	Keunstwurk versterkt cultuur in de regio en draagt zo bij aan een kwalitatief
goed en samenhangende culturele infrastructuur in Fryslân. Daar waar dit
niet op eigen kracht gebeurt, maakt Keunstwurk in de regio zichtbaar wat er
al is en bevordert samenhang en samenwerking tussen regionale en lokale
aanbieders. Het accent ligt op cultuureducatie en amateurkunst. Initiatieven
die hieruit voortkomen, helpt Keunstwurk verder. Zo draagt Keunstwurk bij
aan de actieve deelname van inwoners aan de Friese samenleving.
Ook voert Keunstwurk de stimuleringsregeling Cultuureducatie met kwaliteit
voor Fryslân uit.
5.	Jaarlijks initieert Keunstwurk tenminste één nieuw project waarin ze
de verbinding zoekt tussen de drie fasen van de culturele loopbaan en
maatschappelijke thema’s. Keunstwurk voert het project niet zelf uit,
maar brengt hiervoor geschikte partijen bij elkaar en begeleidt het proces.
Belangrijk is dat aanpak en resultaten van het project, dat vaak regionaal of
lokaal wordt ontwikkeld, in de hele provincie te gebruiken zijn. Verder staat
het project midden in de Fryske mienskip en versterkt het de identiteit en
leefbaarheid van Fryslan.
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De hiervoor beschreven missie, ambities en doelen geven richting aan de
activiteiten en producten van Keunstwurk. In de komende beleidsperiode
voert Keunstwurk vijf programma’s uit. Soms bouwt ze voort op wat ze nu
al doet; andere programma’s zijn nieuw. Binnen de programma’s probeert
Keunstwurk zoveel mogelijk bruggen te slaan tussen de verschillende fasen
van de culturele loopbaan.

wat keunstwurk gaat doen: programma’s
De vijf programma’s zijn meerjarig en gelden voor de hele beleidsperiode 2013 2016. Ze zijn gericht op het versterken van de drie fasen kennismaken, verdiepen
en professionaliseren. Per programma zijn activiteiten geformuleerd die per jaar
worden vastgesteld.

programma 1: informatie en advies
Keunstwurk verzamelt actuele informatie – landelijk en Fries, artistiek en
beleidsmatig – over ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs,
cultuurdeelname in de vrije tijd en de inzet van professionals. Die informatie
verspreidt Keunstwurk, bijvoorbeeld via de eigen website, digitale nieuwsbrieven en
social media. Daarnaast biedt Keunstwurk advies op maat.
Producten & activiteiten
• Eigen website met actuele informatie
•	Regelmatige communicatie met doelgroepen via digitale nieuwsbrieven en
social media
•	Digitaal overzicht van (landelijk) verschenen publicaties, lezingen en artikelen
op de eigen website
•	Advies op maat, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon, tijdens een
adviesgesprek, een bijeenkomst of in de vorm van een notitie of presentatie

programma 2: digitaal platform
Keunstwurk ontwikkelt en onderhoudt een digitaal en interactief platform voor
vragers en aanbieders op het gebied van cultuureducatie, amateurkunst en
professionele kunst in Fryslân. Het digitale platform bestaat uit een verzameling van
verschillende databases. Sommige databases bestaan al en andere zullen in de loop
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van de beleidsperiode worden ontwikkeld. Via het digitale platform wordt inzichtelijk
wat vraag en aanbod op de verschillende terreinen zijn en kunnen partijen met
elkaar in contact komen.
Producten & activiteiten
•	Digitale overzichten met actuele gegevens over cultuureducatie in het onderwijs,
in Fryslân werkende kunstenaars en vormgevers, podiumprogrammering,
Friestalige toneelteksten en mogelijkheden voor incidentele financiering van
projecten in Fryslân
• Digitaal instrument voor de amateurkunst (in ontwikkeling)

programma 3: deskundigheid
Keunstwurk bevordert de deskundigheid bij de klanten over cultuuronderwijs,
cultuurdeelname in de vrije tijd (amateurkunst) en de inzet van professionals.
Daarbij kijkt Keunstwurk goed naar wat de doelgroepen nodig hebben en naar
actuele ontwikkelingen in de verschillende werkgebieden van Keunstwurk. Tevens
inspireert Keunstwurk met voorbeeldprojecten en zorgt ze ervoor dat kennis
en ervaringen worden uitgewisseld en de samenwerking tussen partijen wordt
gestimuleerd. Hiertoe initieert en faciliteert Keunstwurk netwerken.
Producten & activiteiten
•	Jaarlijks programma met cursussen, workshops, studiedagen, opleidingen,
lezingen en themabijeenkomsten voor onderwijs en cultuuraanbieders, artistiek
kader, besturen en vakdocenten, artistieke makers, medewerkers van gemeenten
en maatschappelijke organisaties
•	Provinciaal programma voor deskundigheidbevordering over cultuureducatie
in het kader van de stimuleringsregeling Kek! (Kultueredukaasje mei kwaliteit),
gericht op het onderwijs en de culturele sector
•	Bestaande en nieuw op te zetten netwerken die regelmatig bijeenkomen om
kennis en ervaring uit te wisselen en gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien
• Inspiratieprojecten.

programma 4: culturele infrastructuur
Keunstwurk versterkt cultuur in de regio en bevordert een kwalitatief goed,
samenhangende en dekkende culturele infrastructuur voor heel Fryslân. Zo maakt ze
cultuur bereikbaar voor zoveel mogelijk kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
en bevordert ze deelname van deze groepen in hun fase van de culturele loopbaan.
Keunstwurk initieert en stimuleert samenwerking in de regio en ondersteunt zo
nodig regionale en lokale initiatieven die hieruit voortkomen.
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Tevens ondersteunt Keunstwurk de koepelorganisaties voor amateurkunst in Fryslân
en stimuleert ze vanuit provinciaal perspectief talenvolle jongeren. Ook het landelijk
stimuleringsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit 2013 - 2016 biedt kansen
voor Fryslân. Op verzoek van de provincie dient Keunstwurk namens scholen en
culturele instellingen een aanvraag in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In
een gezamenlijk plan staat hoe scholen en culturele instellingen de kwaliteit van
cultuureducatie in het basisonderwijs door een samenhangende aanpak zullen
vergroten. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal Keunstwurk in de periode 2013
- 2016 het meerjarige programma coördineren en partijen ondersteunen bij de
uitvoering daarvan.
Producten & activiteiten
•	Coördinatie van het meerjarige programma Kek!: Kultueredukaasje mei kwaliteit
en ondersteuning van het onderwijs en de culturele organisaties hierbij in acht
regio’s in Fryslân en mogelijk ook in de gemeente Leeuwarden.
•	Ondersteuning bij projecten die voortkomen uit (het stimuleren van)
regionale samenwerking tussen onderwijs, centra voor de kunsten, zzp-ers,
amateurverenigingen, professionele kunstinstellingen en gezelschappen en/of
allerlei ad hoc initiatieven.
•	Ondersteuning van talentvolle jongeren in Fryslân, in de vorm van bijzondere
projecten en bedoeld als extra stimulans en in aanvulling op dat wat op lokaal of
regionaal niveau al gebeurt.
• Ondersteuning van de koepelorganisaties voor amateurkunst in Fryslân.

programma 5: verbinden
Keunstwurk ontwikkelt en faciliteert jaarlijks tenminste één nieuw project
waarin ze de verbinding zoekt tussen de drie fasen van de culturele loopbaan en
maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, vergrijzing
en krimp. Overige criteria zijn: midden in de Friese samenleving, bijdragen aan
de leefbaarheid ervan, samenwerking met partners, inzet van professionals bij
conceptvorming en provinciale spin off. Daarbij wil Keunstwurk inwoners nauw
betrekken bij de ontwikkeling van dit soort projecten.
Producten & activiteiten
•	Provinciaal project dat aan bovenstaande criteria voldoet en jaarlijks wordt
ontwikkeld in samenwerking met partners en voor en door inwoners.
•	Ondersteuning van de ambitie Kulturele Haâdsted 2018 in de vorm van het
participatieproject ‘De Reis’. Doel van deze culturele trektocht door Leeuwarden
en de provincie is om samen met bewoners culturele activiteiten te bedenken
en uit te voeren en zo de culturele participatie te vergroten. Met het project wil
Keunstwurk samen met anderen de culturele kracht van Fryslân zichtbaar maken.
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’t Houten Hemeltje - Sylvia Dijkstra
Onderdeel van het project ‘12 stekjes in Noordoost Friesland’ Ferwert 2011
Foto: archief Keunstwurk
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wat nodig is

21

beleidsnota keunstwurk 2013 - 2016

De missie, ambities, doelen en activiteiten van Keunstwurk voor de nieuwe
beleidsperiode vragen om een bepaalde manier van werken. Na het ‘wat?’
komt in dit tweede deel het ‘hoe?’ aan de orde. Anders gezegd: wat is
intern nodig om als Keunstwurk extern ambities waar te kunnen maken?

wat nodig is
Het ‘wat’ en ‘hoe’ zijn twee kanten van dezelfde medaille. Wie bruggen wil
slaan tussen organisaties, zal dat ook tussen eigen afdelingen moeten doen.
Een organisatie die de vraag van de klant centraal wil stellen, zal het werkproces
zo moeten inrichten dat signalen van buiten kunnen worden opgepakt. Een
organisatie die ondernemend wil zijn, zal ondernemerschap bij medewerkers
moeten stimuleren. Wie cultuur wil verbinden met maatschappelijke thema’s, zal
structurele samenwerking moeten zoeken met vergelijkbare organisaties buiten
het eigen werkveld. Kortom: wie buiten wil winnen, zal binnen moeten beginnen.
Dat geldt ook voor Keunstwurk. Daarbij kunnen vier perspectieven worden
onderscheiden.

1. midden in de friese samenleving
Keunstwurk werkt met veel verschillende partijen samen en dat worden er de
komende beleidsperiode naar verwachting alleen maar meer. Op allerlei manieren
horen doelgroepen van Keunstwurk, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, tijdens
een bijeenkomst of in een persoonlijk gesprek met een adviseur. De komende
beleidsperiode wil Keunstwurk het communicatiebeleid beter stroomlijnen en
meer richten op de ambities die in het eerste deel zijn genoemd.
Actief communiceren
Om duidelijk te maken wie Keunstwurk is en wat ze voor andere organisaties
kan betekenen, is actieve communicatie met de verschillende doelgroepen
nodig. Via bijvoorbeeld de website, nieuwsbrieven, persberichten of social media
wordt informatie aangeboden. Over actuele ontwikkelingen, over het culturele
aanbod, over specifieke projecten of over de ondersteuning die Keunstwurk
biedt. De komende periode zal Keunstwurk bekijken hoe ze doelgroepen het best
kan bedienen. Daarbij zoekt ze naar een goed evenwicht tussen inspanning en
rendement.
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Zichtbaar in de regio
Keunstwurk bevordert een samenhangende en dekkende culturele infrastructuur
voor heel Fryslân. Om dat te bereiken wil Keunstwurk zichtbaar maken wat
er al is en de samenwerking tussen partijen in de regio bevorderen. Ook
in de communicatie staat Keunstwurk een regionale aanpak voor. Een jaar
lang of langer als dat nodig is, concentreert ze zich op een bepaalde regio.
Keunstwurk gaat het gesprek aan met bijvoorbeeld gemeenten, scholen of
amateurverenigingen over de vraag, behoeften en ontwikkelingen in hun regio.
Ook intern neemt Keunstwurk de regio als uitgangspunt voor haar werk en
probeert al haar inspanningen te bundelen. Keunstwurk onderzoekt bovendien of
ze met haar regionale aanpak kan aansluiten bij de vijf streekagenda’s waarover
de provincie afspraken maakt met regionale partijen.
In gesprek
Keunstwurk wil de komende periode de culturele ontwikkeling van inwoners van
Fryslân bevorderen. In de communicatie zoomt ze daarom ook in op de fasen
van de culturele loopbaan: kennismaken, verdiepen en professionaliseren. Elk jaar
organiseert Keunstwurk per fase een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers
van het werkveld. Bij de fase van kennismaken gaat het om vertegenwoordigers
van culturele instellingen en onderwijs, bij de fase van verdiepen om
vertegenwoordigers van het amateurveld en bij de fase van professionaliseren
brengen we professionele kunstenaars en opdrachtgevers bij elkaar. Doel is in
kaart te brengen wat er speelt en waaraan behoefte is, zodat Keunstwurk hierop
met activiteiten kan aansluiten.

2. strategische samenwerking
In de missie staat het duidelijk: Keunstwurk verbindt en versterkt. Als spin in
het web zoekt Keunstwurk samenwerking en brengt partijen bij elkaar. Die
samenwerking stimuleert Keunstwurk niet alleen bij anderen, maar zoekt ze ook
bij zichzelf. De komende tijd zet Keunstwurk in op drie soorten van samenwerking.
Incidenteel
Op dit moment werkt Keunstwurk vaak samen met partijen in de culturele
sector. Het gaat daarbij om incidentele samenwerking, vaak voor de duur van een
bepaald project. Voor de uitvoering van culturele activiteiten zoekt Keunstwurk
de samenwerking met lokale of regionale culturele instellingen. Daarmee gaat ze
uiteraard ook de komende beleidsperiode door.
Structureel
Keunstwurk ziet het als haar opdracht om met cultuur bij te dragen aan de
leefbaarheid van de samenleving. Daarvoor is het nodig verbinding te zoeken met
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andere maatschappelijke thema’s en werkvelden. Dat wil Keunstwurk de komende
beleidsperiode actief gaan doen. Keunstwurk zoekt strategische samenwerking
met andere maatschappelijke (steun)organisaties in Fryslân die net als zij willen
bijdragen aan de leefbaarheid van Fryslân. Natuurlijke partners die lijken op
Keunstwurk, maar die actief zijn buiten de culturele kolom. Het kan daarbij
bijvoorbeeld gaan om organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, sport,
zorg, plattelandsvernieuwing, natuur of ruimtelijke kwaliteit. Door samen te werken,
verbreedt Keunstwurk haar werkterrein en vergroot ze haar kansen in de markt.
Back office
Een andere vorm van samenwerking betreft het samenwerken in de ‘back
office’. Voor een bescheiden organisatie als Keunstwurk is het efficiënt
facilitaire samenwerking te zoeken met andere organisaties. Voordelen liggen
er bijvoorbeeld op het gebied van kennisdeling, beheer en onderhoud, aankoop
en actualiseren van licenties en het doen van grote investeringen in nieuwe
ontwikkelingen. Met het combineren van back office functies wordt geld bespaard
en is de organisatie minder kwetsbaar is. Op het gebied van automatisering en
databeheer werkt Keunstwurk al samen met Tresoar. Het is de intentie om deze
samenwerking in de komende beleidsperiode verder uit te breiden.

3. interne organisatie
In de afgelopen beleidsperiode heeft Keunstwurk haar organisatie aangepast.
De omvang is teruggebracht. De organisatiestructuur, het aantal en de
inhoud van de functies zijn veranderd. Keunstwurk heeft op dit moment twee
inhoudelijke afdelingen: ‘kunst & educatie’ en ‘kunst & participatie’. Deze
afdelingen worden ondersteund door de afdeling ‘ondersteuning & administratie’.
De komende beleidsperiode zet Keunstwurk in op het bevorderen van
samenhang, afstemming en samenwerking, buiten én binnen de muren van de
Infirmerie. Dit vraagt om accentverschuivingen in de manier van werken.
Integraal
Keunstwurk kiest de komende periode voor een integrale aanpak. Vanuit de
overtuiging dat je samen tot betere resultaten komt dan ieder voor zich, brengt
ze partijen en initiatieven samen. Keunstwurk zoekt de verbinding tussen de
fasen van de culturele loopbaan, tussen de culturele sector en andere werkvelden
en binnen regio’s, Deze integrale visie vraagt van medewerkers dat ze over de
grenzen van de eigen discipline en afdeling heen kunnen kijken. Keunstwurk
zal daarom de komende beleidsperiode inzetten op werkvormen waarbij
kennis uit de twee inhoudelijke afdelingen vanuit een nieuwe invalshoek wordt
gecombineerd. Door het werk zo te organiseren, kan Keunstwurk beter inspelen
op wat doelgroepen vragen.
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Digitaal
Keunstwurk gaat met haar tijd mee. In haar programma’s kiest Keunstwurk
steeds vaker voor digitale oplossingen. Ook op digitaal gebied wil Keunstwurk
de krachten bundelen. Het beheren van websites, het versturen van
digitale nieuwsbrieven en het maken en onderhoud van geautomatiseerde
informatiebestanden, gebeurt nu nog door verschillende medewerkers op
verschillende plekken in de organisatie. Door de ondersteuning op dit gebied
anders te organiseren, kan kennis worden gebundeld, fragmentatie worden
voorkomen en kan tijd en menskracht vrij worden gespeeld. Daarnaast wil
Keunstwurk de komende periode extra inzetten op het in huis halen van kennis en
expertise op dit gebied, bijvoorbeeld door het creëren van een nieuwe functie, het
inhuren van externe deskundigheid of de samenwerking met andere instellingen.
Waar mogelijk wordt aangesloten bij de Tûke Mienskip.

4. cultureel ondernemerschap
Keunstwurk werkt voor de hele provincie en ontvangt een meerjarige subsidie van
de provincie Fryslân. Daarnaast bestaan de inkomsten uit een mix van incidentele
subsidies voor projecten, programma’s of activiteiten, inkomsten uit activiteiten,
verkoop of verhuur en vergoedingen voor het werken in opdracht. In de komende
beleidsperiode wil Keunstwurk meer en meer als cultureel ondernemer gaan
werken. Doel is om de eigen inkomsten te verhogen.
Keunstwurk wil, naast de budgetsubsidie van de provincie, nu ongeveer
tweederde deel van het budget, meer eigen inkomsten verwerven. Ze stimuleert
medewerkers om naar creatieve oplossingen te zoeken om de eigen inkomsten te
laten groeien. Dat vraagt om een cultuuromslag. Medewerkers zullen niet alleen
alternatieve mogelijkheden voor funding moeten kennen, maar ze zullen ook alert
genoeg moeten zijn om kansen die zich voordoen te grijpen.
Met meer eigen inkomsten kan Keunstwurk haar doelen nog beter realiseren.
Niet alleen is ze minder afhankelijk van provinciale subsidie, ook werkt
Keunstwurk aan het verbreden van het draagvlak bij verschillende organisaties
en fondsen voor het werk van Keunstwurk. Ten slotte biedt een ruimer budget
de mogelijkheid om de kwaliteit van het werk verder te vergroten. In de ideale
situatie gaat Keunstwurk namelijk uit van de ambities van een project of
activiteit en zoekt daar het geld bij. De eigen inkomsten zal Keunstwurk inzetten
voor het vergroten van de artistieke kwaliteit van programma’s, projecten en
producten. Daarnaast gebruikt Keunstwurk het extra geld om een aantal ambities
te realiseren. Het gaat dan om het versterken van de communicatie en het
bevorderen van het regionaal, integraal en digitaal werken.
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bestuur

functie

termijn

functie en nevenfunctie(s)

Skelte Brouwers

voorzitter

herkiesbaar feb. ’13

Hans van der Lei

penningmeester

aftredend sep. ’15

Ineke Grijpma

secretaris

herkiesbaar nov. ’13

Paulien de Jong
Ton Groot Haar

lid
lid

herkiesbaar okt. ’14
aftredend sep. ’14

Hester Witteveen

lid

herkiesbaar jan. ’17

• adviseur openbaar bestuur en management
• lid landinrichtingscommissie Baarderadeel
• voorzitter bestuur natuurcoöperatie Baarderadeel
• lid algemeen bestuur Wetterskip en
• voorzitter fractie 'Water Natuurlijk'
• vrijwilliger Humanitas thuisadminstratie
• bestuurslid Florabuurtvereniging Heerenveen
• advocaat en curator bij de Haan AGW advocaten
• en notarissen
• voorzitter Vereniging Jonge Balie Friesland
• secretaris Stichting Agrarische Dagen Franeker
• directeur Friesland College Educatie
• algemeen directeur Groot Haar + Orth
• vice-voorzitter natuurmuseum Fryslân
• adviseur Froeks.TV
• adviseur Stichting Jong Talint yn Fryslân
• eigenaar Hester Witteveen Coaching Training
• bestuurslid Caritas
• bestuurslid Voedselbank Leeuwarden
• bestuurslid Stichting Theater Achmea Culpa

vacature

lid

per jan. ’13
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financiën
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Om de ambities van Keunstwurk te realiseren is, naast visie, inzet en
enthousiasme, natuurlijk ook geld nodig. In dit laatste deel van de
beleidsnota staat de financiële meerjarenbegroting die ter onderbouwing
van de plannen uit deze nota is opgesteld.

financiën
Keunstwurk is de huidige budgetperiode (2009 - 2012) geconfronteerd met
bezuinigingen op de subsidie van de provincie Fryslân. Met ingang van 2011
ontvangt Keunstwurk structureel 1 100.000,- minder per jaar aan budget
subsidie. Tevens kreeg Keunstwurk, zoals ook andere culturele instellingen
die een structurele subsidie van de provincie ontvangen, geen inflatiecorrectie
in 2011 en 2012 en had ze in 2012 te maken met een efficiencykorting van vijf
procent. Bovendien beperkt vanaf 2012 het nieuwe btw-regime de aftrek van
de btw. Door al deze oorzaken heeft Keunstwurk ruim 1 225.000,- minder
beschikbaar dan aan het begin van de vorige cultuurnotaperiode. Keunstwurk
heeft deze bezuinigingen inmiddels met allerlei maatregelen kunnen opvangen.
Zo is de formatie teruggebracht en de huisvesting verkleind, terwijl tegelijkertijd
is geïnvesteerd in meer samenwerking en cultureel ondernemerschap. Voor
2013 worden – zo is het voornemen van de provincie Fryslân – geen kortingen
doorgevoerd op de budgetsubsidie. In 2013 zal deze 1 1.465.000,- bedragen,
inclusief een bescheiden inflatiecorrectie. Voor de jaren erna wordt van dit
bedrag uitgegaan.
Inkomsten
Uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2013 - 2016 die Keunstwurk heeft
opgesteld, is een lichte groei van de inkomsten uit de programma’s die
hiervoor zijn genoemd en uit dienstverlening van Keunstwurk aan derden. In de
meerjarenbegroting wordt gerekend met een toename van 1 50.000,- over de
gehele periode.
Tevens gaat de begroting uit van bijdragen, afkomstig uit aanvragen voor
projectmatige middelen bij fondsen en regelingen. Keunstwurk gaat voor de
komende vier jaar uit van een oplopend bedrag tot 1 30.000,- in 2016. Deze
toename van inkomsten wordt in dezelfde periode vervolgens weer ingezet ter
versterking van de artistieke kwaliteit van programma’s en projecten en voor het
realiseren van de genoemde ambities op het gebied van communicatie en het
regionaal, integraal en digitaal werken.
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Kosten
Parallel aan de geraamde inkomstengroei zullen ook de directe kosten voor
programma’s en dienstverlening die hiermee samenhangen licht stijgen. Over
de gehele periode gaat het om een bedrag van ruim 1 65.000,-. De totale directe
kosten voor activiteiten en projecten komen in 2016 daarmee uit op 1 1.300.000,-.
De indirecte kosten blijven nagenoeg ongewijzigd. Wel wordt rekening gehouden
met een stijging van salariskosten boven de indexering als gevolg van caoverplichtingen. Ook voor de kosten van gebouwen wordt gerekend met een
beperkt stijging boven de indexering.
Huis voor Amateurkunst
Met ingang van 2009 exploiteert Keunstwurk het Huis voor Amateurkunst. Het
is een voorziening die op initiatief van de provincie Fryslân is ontstaan. Gezien
de rol en functie van Keunstwurk voor amateurkunst in Fryslân, was zij vanaf het
begin de meest aanwezen partij om deze voorziening te exploiteren. Aanvankelijk
met structurele subsidie van de provincie Fryslân, maar met ingang van 2011
zonder een structurele bijdrage. Wel ontvangt Keunstwurk van 2009 tot en met
2012 een incidentele bijdrage en tegemoetkoming in de servicekosten van de
provincie Fryslân.
Keunstwurk wil zich de komende periode sterk blijven maken voor een gezonde
exploitatie van het Huis voor Amateurkunst. Daarvoor is jaarlijks 1 76.500,- nodig.
Keunstwurk wil een deel van dat bedrag opbrengen uit de verhuur van 400
dagdelen aan externe partijen en 150 dagdelen voor intern gebruik. Keunstwurk
realiseert zich dat deze doelstelling ambitieus is, maar is gemotiveerd om van de
verhuur een succes te maken.
Maar er is meer nodig om dat bedrag op tafel te krijgen. Alleen met een
gezamenlijk inzet van velen, kan de deur van het Huis voor Amateurkunst open
blijven. Zo is tot 2018 geen huur verschuldigd. Voor de periode daarna hoopt
Keunstwurk vergelijkbare afspraken te kunnen maken met de verhuurder. Ook
de tegemoetkoming van de provincie in de servicekosten van 1 12.000,- per jaar
blijft nodig voor een gezonde exploitatie. Hoewel de provincie heeft aangegeven
deze incidentele subsidie vanaf 2013 te willen beëindigen, rekent Keunstwurk ook
de komende periode op haar steun. Blijft deze steun onverhoopt toch uit, dan is
een gezonde exploitatie niet mogelijk. De vraag ligt dan op tafel welke toekomst
er nog is voor het Huis voor Amateurkunst in de huidige opzet. Keunstwurk gaat
er echter vanuit dat het zover niet hoeft te komen en rekent op een structurele
oplossing overeenkomstig de oorspronkelijke intenties.
De meerjarenbegroting ziet er in bedragen als volgt uit:

29

beleidsnota keunstwurk 2013 - 2016

Meerjarenbegroting 2013 - 2016

2013

2014

2015

2016

baten
Inkomsten programma's
Sub-totaal

1.155.223

1.168.000

1.183.500

1.205.000

1.464.846

1.465.000

1.465.000

1.465.000

0

25.000

27.500

30.000

1.464.846

1.490.000

1.492.500

1.495.000

Bijdragen/subsidies
Budgetsubsidie provincie Fryslân
Bijdragen programma intensivering
Sub-totaal

totaal baten

1 2.620.069 1 2.658.000 1 2.676.000 1 2.700.000

lasten
Directe kosten programma's
Sub-totaal

1.234.546

1.267.500

1.282.500

1.301.000

1.036.068

1.039.250

1.041.250

1.044.750

349.455

351.250

352.250

354.250

1.385.523

1.390.500

1.393.500

1.399.000

Indirecte kosten
Personeelskosten
Sub-totaal
Overige kosten
Sub-totaal
Sub-totaal indirecte kosten

totaal lasten
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1 2.620.069 1 2.658.000 1 2.676.000 1 2.700.000

aan het werk!
Keunstwurk is zeer gemotiveerd om vanuit haar bijzondere rol bij te dragen aan de
versterking van het cultureel vermogen van Fryslân en de Friezen. Kunst en cultuur
hebben maatschappelijke betekenis en dat maakt cultuur, los van haar intrinsieke
waarde, voor iedereen relevant, op elk moment in zijn of haar leven.
Keunstwurk is in staat om over grenzen van disciplines en organisaties heen te
kijken en te doen. Dat zal nodig zijn om alle Friezen op verschillende momenten in
hun leven aan te raken met cultuur in de hoop dat het enthousiasme van het kind
nu de deelname van de volwassenen straks wordt. Daarom zet Keunstwurk in op
een doorgaande culturele ontwikkeling, van cultuuronderwijs, via amateurkunst naar
de professionele kunsten. Keunstwurk versterkt elk van de fasen afzonderlijk, maar
zorgt tegelijkertijd voor de broodnodige verbindingen. Alleen zo krijgen kinderen
alle kansen om uit te groeien tot volwassenen met de juiste culturele bagage voor de
wereld van vandaag. Jong geleerd is tenslotte nog altijd oud gedaan!
Mede op basis van de beleidsvoornemens in dit plan zullen afspraken worden
gemaakt met de belangrijkste subsidiegever, de provincie Fryslân. Haar financiële en
morele steun blijft ook in de nieuwe cultuurnota periode heel hard nodig. Daarnaast
blijft Keunstwurk zich natuurlijk ook richten op nieuwe klanten, zoals gemeenten,
culturele instellingen en het onderwijs.
Keunstwurk gaat er vanuit dat ze samen met alle betrokkenen resultaat kan boeken
en dat ze met de vijf programma’s kan bijdragen aan de culturele ambities van
Fryslân.
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meer weten?
Wilt u meer weten over Keunstwurk, neem dan gerust contact op.

Bezoekadres:	Wissesdwinger 1
8911 er Leeuwarden
Postadres:	Postbus 1288
8900 cg Leeuwarden
Telefoon:

058 - 234 34 34

E-mail:

info@keunstwurk.nl

Of bezoek onze website: www.keunstwurk.nl
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