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‘Ik zou nooit
zo afhankelijk
willen zijn’

Gasthoofdredacteur Alexander
Ribbink

G

asthoofdredacteur
Alexander Ribbink is
afkomstig uit de wereld van de ‘echte economie’.
Bij TomTom was hij de laatste vijf jaar verantwoordelijk
voor de wereldwijde marketing. In zijn vrije tijd vervult
hij bestuurlijke functies bij
het Concertgebouw Fonds,
de Turing Foundation en
het Amsterdams Historisch
Museum en hij is een regelmatig bezoeker van musea,
schouwburg en concertzaal.

niemand weet wat je doet, kun je
nooit succesvol zijn.”

U was in 2005 Marketeer van
het jaar vanwege uw werk bij
TomTom. Wat heeft een marketeer de culturele sector
te vertellen?
“In de eerste plaats is marketing
een vreselijk corporate woord.
Ik kan me voorstellen dat veel
mensen daar een gevoel van
gebakken lucht bij krijgen, dus ik
weet niet of je het in de culturele sector moet gebruiken. Maar
marketing gaat natuurlijk wel
ergens over. Het betekent dicht in
de buurt zijn van de mensen die je
wilt bereiken. En aan die mensen
op een intelligente en efficiënte
manier laten weten dat jij er bent.
Dat lijkt me iets wat voor kunst en
cultuur van belang kan zijn.”

Is marketing een tool om je
publiek te vergroten?
“Het gaat er niet om of je veel
of weinig mensen bereikt. Je
kunt musicals maken voor een
massapubliek of experimenteel
toneel voor een select clubje, een
niche. Beide keuzes zijn legitiem.
Waar het om gaat is dat je je iets
aantrekt van je publiek. Als je iets
wilt maken dat van waarde is voor
die mensen moet je in contact
blijven met ze, je moet ze van
dichtbij kennen. En wat ook van
belang is: het publiek verandert
voortdurend. Je moet dus mééveranderen. Dat vraagt een bepaald
soort openheid, een veranderingsgezindheid. Zeker in creatieve
beroepen is dat belangrijk. Je
moet fris blijven, jezelf telkens
in de kern durven betwijfelen in
wat je doet en waarom je het doet.
Grote kunstenaars hebben dat ook
altijd gedaan.”

Waarin zit dat belang dan?
“Iedere kunstenaar wil uiteindelijk een publiek bereiken. Een enkeling zal zijn artistieke bevrediging puur uit het creatieve proces
halen, maar de meeste kunstenaars maken iets voor een publiek.
Of dat een groot of klein publiek
is maakt niet uit. Dat is juist waar
marketing over gaat, dat je die
keuze moet maken. Je moet weten
wie je bent en vóór wie je er bent.
Daar begint het mee. Als je alleen
maar lijkt op een ander, of als
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Iets maken voor een publiek,
dat klinkt eerder naar musical dan naar avantgarde.
“Niemand beweert dat je slaafs
je publiek moet volgen, integendeel. Geen consument heeft ooit
om een televisie gevraagd, toch
blijkt die aan een grote behoefte te
voldoen. Met andere woorden, je
moet blijven vernieuwen. Je mag
je publiek leiden, anders zou er
nooit vooruitgang mogelijk zijn.”

Ziet u die openheid om je
heen?
“Ik voel die liefde voor het publiek
bij veel musea, bij gezelschappen.
Dat begint vaak bij de directie, bij
de leiding. In sommige aanvragen
die we binnenkrijgen bij de Turing Foundation proef je meteen
het enthousiasme en de wil om

het publiek iets moois en waardevols te laten beleven. Andere
geven me het gevoel dat fondsenwerving als een noodzakelijk
kwaad wordt gezien.”

“Het gaat erom
dat je je iets
aantrekt van je
publiek”

Verbaast die mentaliteit ?
“Soms wel. Als ik bijvoorbeeld
kijk naar de laatste subsidieronde
in de podiumkunsten, dan lijken
de afgewezen kunstenaars zich
sterk afhankelijk te voelen van
overheidsgeld. Ik vraag me af hoe
dat kan. Zelf zou ik, in het diepst
van mijn wezen, nooit zo afhankelijk willen zijn! Als je weet wie
je publiek is, waarom mensen
waardevol vinden wat je doet, dan
moet dat toch anders kunnen. Ik
zou zeggen: probeer wat minder
afhankelijk te worden van die ene
partij. Niet omdat het moet, maar
omdat je het zelf wilt, omdat het
je ook de vrijheid geeft om dingen
te ondernemen.”
Maar het is toch begrijpelijk
dat gevestigde kunstenaars
boos worden als ze de subsidie, soms na twintig jaar,
ineens kwijt raken?
“Mijn vraag is: ben je alleen maar
boos? Kan je iets met die kritiek
of vind je het allemaal onzin? Dat
laatste is volgens mij de domst
mogelijke reactie. Als je sterk in je
schoenen staat en overtuigd bent
van wat je doet, blijf dan naar buiten gaan en vind je publiek! Ook
al is dat misschien met een iets
lager niveau aan middelen. Als je
na twintig jaar nog altijd diezelfde kleine groep mensen trekt,
moet je toch enig begrip kunnen
opbrengen voor de beslissing.”
Maar wat is het alternatief?
“Dat hangt af van de kunstenaar
in kwestie. Van Ton Koopmans
verbaasde het me dat hij zo
afhankelijk is van subsidie. De
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Wie is Alexander Ribbink
naam van die man is het begin van
een merk. Iedereen kent hem. En
wat hij doet is geen ingewikkelde
muziek, hij brengt juist mooie
muziek, gespeeld door topmensen. Daar is publiek voor. Er zijn
mensen die houden van wat hij
doet, die daar iets voor willen
betekenen. Hoe kun je dan zo
afhankelijk zijn van de overheid?”
Hoe ziet u zelf de rol van die
overheid?
“De overheid moet cultuur
breed ondersteunen, dat spreekt
vanzelf. Wat ik graag zou zien is
dat de overheid particulieren in
de brede zin van het woord nou
eens echt zou uitnodigen om
hun betrokkenheid bij culturele
instellingen te tonen. We hebben
een groot aantal topinstellingen
in Nederland. Neem het Stedelijk
Museum, het Concertgebouw,
het Amsterdams Historisch. Het
is jammer dat niet veel meer particulieren zich geroepen voelen
om zich met zo’n instelling te
verbinden. De overheid zou dat
veel meer moeten stimuleren. Of
neem de Turing Foundation. Pieter Geelen en zijn vrouw hebben
besloten: er is zoveel meer te doen
in de samenleving, daar willen we
een deel van ons vermogen aan besteden. Ik zou tegen de overheid
willen zeggen: maak dat gemakkelijker.”
Gebeurt dat niet al? Mecenaat is in opkomst.
“Dat kan zijn, ik ken de cijfers
niet. Maar ik denk dat er meer
mogelijk is. Veel instellingen
weten onvoldoende de weg te
vinden naar mensen die geïnteresseerd zijn, althans niet op een
manier die aanspreekt. Dat kan
beter. Maar het zit ook niet in het

systeem van mensen om zich met
een culturele instelling te verbinden. Terwijl cultuur essentieel is
voor wie en wat we zijn.”
Waarom is cultuur zo esssentieel?
“Dan denk ik aan die dichtregel
van Lucebert, Alles van waarde is
weerloos. Als we morgen stoppen
met geld uitgeven aan kunst dan
kunnen we met zijn allen best
nog een jaartje door. Maar wat je
dan doet is het hart van binnenuit
eruit snijden. Kunst en cultuur
maken van de samenleving een rijkere en betere omgeving, daar ben
ik optimistisch over. Het zien van
een fotoserie, kinderen die zingen
in het Concertgebouw, een diner
in het Frans Hals Museum, dat
zijn dingen die iets belangrijks
doen met mensen. Cultuur is niet
dé oplossing voor alle problemen,
zeker niet, maar je moet het ook
niet onderschatten. Cultuur is
een verzamelplaats, het houdt
iedereen bij de samenleving,
zowel aan de onderkant als aan de
bovenkant.”

“Van Ton Koopmans verbaasde
het me dat hij zo afhankelijk is
van subsidie”
Wat is de rol van bedrijven op
het gebied van kunst en cultuur?
“In mijn visie zijn bedrijven
er in de eerste plaats voor hun
klanten, hun werknemers en
hun aandeelhouders. Hun rol
is om die drie groepen zo goed
mogelijk te bedienen. Dat is hun
hoofdtaak. Dat is hun belangrijkste bijdrage aan de samenleving.
Sommige ondernemingen zoals
Philips of Robeco past het om
daarbinnen een cultuurbeleid te
voeren. Prima. En het kan ook een
relevant onderdeel zijn van de
marketingmix om het Concertgebouw of het Stedelijk Museum
te sponsoren. Of als je een groot
accountantskantoor in Zeeland
bent, wat is er dan leuker dan het
Zeeuws Museum te omarmen? Of
in Friesland het Museum Belvédère? Veel bedrijven staan daarvoor
open mits ze op de juiste manier
benaderd worden en het relevant
voor hen is.”
Wat heeft uw voorkeur, bedrijfsmecenaat of marketing?
“Ik zie beide als mogelijkheden,
het allerbelangrijkste is dat je er
als bedrijf eerlijk over bent. Je
kunt cultuur ondersteunen vanuit
je marketinggedachte omdat het
je merk versterkt. In dat geval
komt het op de een of andere manier bij je terug. Je kunt het ook
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Alexander Ribbink trad in 2003 in dienst bij TomTom
als Chief Operating Officer na eerder gewerkt te hebben
voor Mars en Unilever. In de periode tussen 2003 en 2008
groeide TomTom van een bedrijf met 20 miljoen omzet en
50 medewerkers tot een internationale beursgenoteerde
onderneming met 1.700 werknemers en een omzet van 1,7
miljard. In 2005 werd Alexander Ribbink gekozen tot Marketeer van het Jaar voor zijn werk bij TomTom. Het merk
veroverde de wereld en werd synoniem met het product.
In juli 2008 heeft hij afscheid genomen van het bedrijf om
nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Alexander Ribbink zit in de raad van toezicht van het Amsterdams Historisch Museum en is penningmeester van
Stichting Het Concertgebouw Fonds. Hij is tevens secretaris van de Turing Foundation, een fonds met een inleg
van 100 miljoen, dat onder meer cultuur in Nederland
als speerpunt heeft (tentoonstellingen, poëzie, muziek,
educatieve kunstprojecten). De Turing Foundation werd
in het leven geroepen door Pieter Geelen, een van de oprichters van TomTom. Alexander Ribbink steunt verder
vanuit een privéfonds een aantal goede doelen, waaronder ook culturele instellingen. Als marketingman is hij
dit jaar voor de derde keer juryvoorzitter van de Effies, de
jaarlijkse prijs voor de meest effectieve commerciële communicatie. “Een belangrijk instituut en een leuke activiteit. Geen cultuur in de strikte zin, maar wel duidelijke
raakvlakken met toegepaste kunst en design.” In zijn vrije
tijd komt hij regelmatig in de Amsterdamse Stadsschouwburg en bezoekt hij concerten en musea.

als mecenaat zien. Bij dat laatste
heb ik zelf de neiging om het als
privépersoon te doen, zonder dat
ik iets wil afdoen aan wat anderen doen, want alle geld dat naar
cultuur gaat is wat dat betreft
meegenomen.”
TomTom heeft nooit aan cultuursponsoring gedaan?
“Bij TomTom was dat heel
eenvoudig: als wij geld uitgaven
vanuit het bedrijf, dan altijd op
het gebied van veiligheid.”
Een duidelijke link met de
bedrijfsactiviteit.
“Inderdaad, en zo moet het ook
zijn, vind ik. Je moet altijd goed
kunnen uitleggen wat en waarom
je iets doet.”
En bedrijfsmecenaat?
“Nogmaals, als directeur van een
beursgenoteerd bedrijf voelde
ik in de eerste plaats een grote
verantwoordingsplicht naar mijn
klanten, mijn werknemers en
mijn aandeelhouders. Mijn standpunt was en is: in het bedrijf doe
je waarvoor je bent aangenomen,
als particulier doe je de dingen
waarbij je je intens betrokken

voelt. Een mooi voorbeeld is Dirk
Scheringa met zijn museum voor
magisch realisme, een particulier
initiatief dat voortkomt uit zijn
grote passie.”
En hoe zit het dan met maatschappelijk verantwoord
ondernemen?
“Daar hangt een heleboel gebakken lucht omheen. Sommige
initiatieven gaan mij wat teveel
in de richting van ‘kijk ons eens
sociaal zijn’. Het klinkt geweldig
nobel, maar ik ben bang dat sommige bedrijven op dit moment
minder goed gerund worden
omdat de topmensen te druk
zijn met MVO. Voor je het weet
presteert je bedrijf net iets minder
en word je overgenomen. Wat is
dan belangrijk? Dat je je klanten
en werknemers tevreden kunt
stellen of dat je dikke boeken in de
kast hebt staan die bewijzen hoe
goed je bent in MVO? We moeten
niet doen alsof het beste bedrijf
het bedrijf is dat de zorg op zich
neemt voor kunst en cultuur, of
voor de Derde Wereld. Het beste
bedrijf zorgt dat het gezond blijft
en dat zijn klanten, werknemers
en aandeelhouders tevreden zijn.”
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Vodafone presenteert zich aan Amsterdam

Cadeautjes
aan de stad

V

odafone heeft een
tweede hoofdkantoor
geopend in Amsterdam. Om het bedrijf voor te
stellen aan de Amsterdammers is een cultureel programma opgetuigd. Deze
zomer sponsorde Vodafone
het poëziefestival Poëzie in
het Park, in de nazomer de
kunstexpositie 9straatjesROOD.

door Connie Lohuis
Vodafone heeft er alle baat bij om
als nieuwe werkgever door de Amsterdammers te worden omarmd.
In het Amsterdamse hoofdkantoor werken driehonderd
mensen. Honderd van hen zijn
meeverhuisd vanuit Maastricht,
maar tweehonderd lege plekken moesten ingevuld worden.
Vodafone zag zich dus voor twee
vragen gesteld: hoe presenteer je
jezelf als werkgever in een nieuwe
stad? En hoe vul je de behoefte
aan personeel op korte termijn in?
Cultuursponsoring was één van
de manieren.

Poëzie in het park, gesponsord
door Voafone.
© Xsaga

Twee sporen
Projectmanager van de afdeling
Human Resources, Nadine Huinen, legt uit dat Vodafone heeft
gekozen voor een tweesporenbeleid. “Onze recruitment campagne
Hallo was erop gericht om zo
snel mogelijk die tweehonderd
functies in te vullen. Amsterdam
heeft een goede arbeidsmarkt,
ook voor specialistische functies,
maar wij zijn niet de enige partij
die op zoek is naar personeel. Die
recruitment uitdaging was behoorlijk groot.” Het tweede spoor
ondersteunt het eerste maar heeft
minder concrete doelstellingen.
Hier gaat het om bouwen aan de
relatie met de Amsterdammers.
Sponsoring van cultuur leent zich
daarvoor, weet Vodafone. Ook in
Maastricht heeft men als grootste
private werkgever van de stad
verschillende sponsorships die
zowel de burgers als het imago
van Vodafone ten goede komen.
“In Amsterdam hebben we een
aantal sponsorprojecten geïnitieerd als gebaar naar de burgers.
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We stellen ons als het ware voor
aan de stad. Daarnaast is het voor
ons belangrijk om hier zakelijke
netwerken op te bouwen. Ook om
die reden zijn we sponsorships en
lidmaatschappen aangegaan. We
hebben een founding partnership
met Mobile Monday Amsterdam,
we ondersteunen het PICNIC
evenement financieel gedurende
drie jaar en we zijn lid geworden
van Amsterdam Partners.”

Poëzie in het Park
Het sponsorship van Poëzie in
het Park paste in de doelstelling
om een sympathiek gebaar naar
de bevolking te maken. In de
zomermaanden streek dit festival
elk weekend neer in een ander
Amsterdams park. Dichters lazen
er voor uit eigen werk, er waren
poëziewandelingen, gedichtenwedstrijden, workshops,
beeldende kunst en picknicks.
Huinen: “Het project is gestart in
het Vondelpark, een Amsterdams

icoon van de eerste orde. Daarna
is het uitgerold naar de andere
parken.”
In het Vondelpark was van juni
tot begin september een interactieve poëzietentoonstelling,
waar Vodafone de link kon leggen
met de eigen business. Op zeven
locaties in het park stonden rode
palen. Op elke paal de naam van
een dichter en een telefoonnummer. Voorbijgangers konden via
hun mobiele telefoon naar de
gedichten luisteren, die door de
dichters zelf werden voorgelezen
en speciaal voor die plek waren
geschreven. De gesprekskosten
kwamen ten goede aan het project, een eventueel overschot was
bestemd voor het Vondelpark.
Vodafone heeft er redelijk wat
publiciteit mee gehaald, maar aan
een project als dit kleven geen
harde targets. Huinen: “Natuurlijk vinden we die publiciteit leuk,
maar als je een gebaar naar de
stad wil maken stel je daar geen
hoge commerciële eisen aan. Het

Vondelpark is een park voor iedereen, alle lagen van de bevolking
komen er. Dat maakt dit project
ook sympathiek. Niet iedereen is
geïnteresseerd in poëzie, maar het
wordt hier wel op een natuurlijke
manier aangeboden. Er is voor elk
wat wils.”
Honderd bekende en minder
bekende dichters droegen hun
steentje bij aan Poëzie in het
Park, waaronder Anna Enquist en
Simon Vinkenoog, jonge talenten
als Arjen Duinker en Vrouwkje
Tuinman en gelegenheidsdichters
als Mart Smeets en burgemeester
Job Cohen. Van de parkgedichten
verscheen ook een dichtbundel.
Organisator van de poëzietentoonstelling was Communicatiebureau Xsaga. Directeur Patrick
Rouwbroeks: “Eind juli was er
al 2200 keer gebeld om naar
gedichten te luisteren. De eerste
druk van de dichtbundel met een
oplage van 1750 was nagenoeg
uitverkocht en we hadden 4000
hits op de site. De aandacht van

Wat vindt
Alexander Ribbink?
Als poëzieliefhebber vind
ik dit een ontzettend
sympathieke campagne.
Een mooie manier om je
als nieuwe burger aan
de stad te presenteren
en ze doen het met de
juiste tone of voice. Het
laat ook zien hoe cultuur
je kan helpen om je als
bedrijf in de samenleving te plaatsen, zonder
dat het meteen gaat over
meer tikken verkopen.
Knap gedaan.

06-11-2008 15:39:36

6

Matching - november 2008

nationale en internationale pers
was groot. Lokale en nationale
kranten, vakbladen maar ook
televisie hebben Poëzie in het
Park in de schijnwerpers gezet. De
sponsoring van dit project door
Vodafone is een mooi cadeautje
aan de stad.”

9straatjesROOD
In het vervolg op Poëzie in het
Park opende Vodafone op 1 september de kunstexpositie 9straatjesROOD. Kort gezegd gaat het
om kunstwerken in de openbare
ruimte, in dit geval het bekende
winkelgebied van de Negen
Straatjes in Amsterdam. Net als
het poëziefestival is het kunstproject bedoeld als geschenk aan
de stad. PR-manager Nicole Tuts:
“Daarom was het ook voor alle
Amsterdammers van 1 tot en met
10 september gratis toegankelijk.
Met 9straatjesROOD hebben we
kunstenaars een platform geboden om hun visie op het thema
rood gestalte te geven.” Er is voor
het overkoepelende thema rood
gekozen, omdat rood de kleur
is die voor passie, gedrevenheid

en vrijheid. Nuts: “Dat geeft de
essentie van werken bij Vodafone
weer. Daarnaast is de kleur rood
ook al eeuwenlang verbonden aan
de stad Amsterdam. Denk aan het
stadswapen, het logo van I love
Amsterdam en aan Ajax.”
Aan 9straatjesROOD hebben 11
kunstenaars deelgenomen die 9
kunstwerken hebben gecreëerd.
De selectie werd gemaakt uit liefst
120 inzendingen. De vakjury
bestond onder meer uit Jurriaan
Bakker (Blend) en Kunstenaars
& Co. Voor de merendeels jonge
kunstenaars was het project een
mooie kans om zichzelf op de
kaart te zetten. In de catalogus
werden de kunstwerken beschreven en de kunstenaars geportretteerd. De catalogus werd vanaf
25 augustus gratis verspreid via
horecagelegenheden in groot
Amsterdam en lag in de diverse
winkels in de negen straatjes.
Vodafone opende op 1 september
zijn deuren voor driehonderd
medewerkers in Amsterdam. De
vacatures zijn nagenoeg allemaal
ingevuld.

Gratisar
la
exempn
gen?
a
v
t
n
o Stuur dan een mailns

9straatjesROOD

Een tijdschrift voor iedereen
die zich verbonden voelt met
het vakmanschap waarmee
kunstenaars zich in het hart
van onze samenleving begeven.

e
resgegev l
met je ad
the.n
n
le
@
rt
a
naar: he

heART & SOCIETY is een uitgave van Kunstenaars & CO
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Mobiele kunst voor
Connexxion

Wat vindt
Alexander Ribbink?
Leuk experiment. Goed om kunst op momenten en plaatsen te brengen dat mensen het niet verwachten. Ik vraag
mij wel af aan welke behoefte van het bedrijf dit precies
voldoet. Heeft het project ook een beetje gebracht wat ze
hadden gehoopt?

Created in Noord-Holland
Kunst in de bus

C

reativiteit is het
centrale begrip in het
programma Created
in Noord-Holland. Het programma koppelt creatieve
professionals aan bedrijven
en instellingen en stimuleert
op die manier vernieuwing
en experiment. Een ludiek
voorbeeld is het recente project Kunst in de bus.

door Jorrit
Roerdinkholder
Sinds 2006 heeft Created ruim
twintig projecten uitgevoerd waarbij meer dan honderd kunstenaars
betrokken waren en vijfendertig
bedrijven en andere organisaties.
“Wij bemiddelen tussen kunstproducenten en de markt,” zegt
programmamanager Ellen Klaus
op het kantoor van KCNH (Kunst
en Cultuur Noord-Holland) in
Haarlem. “De partners zijn aan
de ene kant bedrijven in NoordHolland, vooral MKB, maar ook
gemeentes en instellingen zoals
ziekenhuizen en landschapsorganisaties. Vanuit Created kunnen
wij de vraagstelling specificeren
en de samenwerking opzetten. De
doelstelling van de projecten is
om iets aan de bedrijven of instellingen toe te voegen waarover ze
zelf niet beschikken, iets te doen
wat zij zelf niet zouden kunnen.
We voegen dus waarde toe, of het
nu is aan een product of bedrijfsproces, of dat we een omgeving of
beleving creëren.” Om vraag en
aanbod bij elkaar te brengen organiseert Created bijeenkomsten
waar ondernemers en creatieve
professionals hun best practices
kunnen presenteren en kunnen
netwerken. Een recent project is
Kunst in de bus, dat ontstond op
een vraag van vervoersorganisatie
Connexxion om haar busritten te
verlevendigen.
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Bus naar Bergen
Het idee ontstond op het Cultuurbal.
Daar vroeg de communicatiedirecteur van Connexxion aan KCNH om
bij wijze van experiment Kunst in
de bus te organiseren. Het doel van
Connexxion was om passagiers in het
regionale vervoer een positief gevoel
te geven. En om in de publiciteit
de maatschappelijke en culturele
betrokkenheid te laten zien. “Samen
met Kunstenaars&Co hebben we
daarvoor podiumkunstenaars en
muzikanten geselecteerd,” zegt
Ellen Klaus. In totaal waren er zeven
individuele acts. De artiesten reisden
afgelopen juli drie dagen per bus
door de regio Alkmaar en deden dan
in de bus hun optreden of act. Daarna
stapten ze over op een andere bus om
daar een nieuw publiek tegemoet te
treden.
Een van de zeven acts was een
operazangeres. Zij begon eerst een
nepruzie met een collega-acteur, dat
ontwikkelde zich tot een opera. Een
andere act bestond uit twee gastvrouwen die de anonimiteit van de passagiers wilden doorbreken. Zij rolden
buiten de bus een rode loper uit en
gaven mensen een bordje met hun
naam erop. Ook was er een dichter
die in de bus voordroeg. Na vijf uur
op een bepaalde buslijn kwam hij tot
de conclusie “Dit wil ik niet, en het

“Kunnen jullie
niet de hele dag
blijven?”
publiek ook niet.” Hij is toen op de
bus richting Bergen gezet, waar de
mensen wat meer geïnteresseerd zijn
in kunst, en groeide van een introvert
naar een extravert figuur. Verder was
er een stempelaarster die passagiers
vroeg hun mening over haar uiterlijk
met een stempel op haar lichaam te
drukken. De meeste stempels zeiden
Mooi, maar door al die stempels zag
ze er steeds minder mooi uit. Strikte

afspraak met Conexxion was dat niemand mee hoefde te doen als hij niet
wilde. Het belang van de passagier
stond voorop. Sommige passagiers
reageerden inderdaad in de trant van
“Ga weg. We moeten naar familie in
het ziekenhuis”. Anderen vroegen
juist “Kunnen jullie niet blijven?”

Briefing gemist
Kunst in de bus is gefinancierd door Connexxion,
Kunstenaars&Co en Created. “Vele
honderden mensen hebben iets
van dit project kunnen zien,” zegt
Klaus. De resultaten en evaluatie
van het project vindt zij belangrijk.
“Wij willen evidence based design
bieden. We willen het effect weten
van wat we doen, ook om het resultaat duidelijk te maken en economisch te kunnen verantwoorden.
Dat is ook nodig in veel bedrijven.”
In dit geval reisde de verantwoordelijke Connexxionpersoon mee
en maakte een verslag. Ook interviewde het busbedrijf achteraf de
chauffeurs. Alle betrokkenen leken
tevreden. Sommige buschauffeurs
bleken zelfs te hebben gevraagd of
de acteurs de hele dag in hun bus
wilden blijven. Eén van hen had
echter de briefing van het hoofdkantoor gemist en riep tegen de
acteurs toen zij wilden instappen:
“Ik moet die troep niet in mijn
bus.” Begripvol stapten de kunstenaars in de volgende bus.
www.createdinnoordholland.nl
www.kcnh.nl

Het programma Created in Noord-Holland van Kunst en
Cultuur Noord-Holland koppelt creatieve professionals
aan ondernemers en instellingen in de culturele en maatschappelijke sector. Het programma brengt de juiste creatieve denkers, kunstenaars, wetenschappers en experts bij
elkaar om een bedrijfsvraag te onderzoeken. Samen kunnen
ze producten, diensten en bedrijfsprocessen vernieuwen.
Created in Noord-Holland versterkt daarmee de culturele en
economische infrastructuur in Noord-Holland. Tot dusver
werkte Created samen met onder meer Afvalenergiebedrijf
Amsterdam, AM Wonen, Connexxion, Dierenbescherming
Nederland, ECN, Geestgronden, Mijn Boer, Medisch Centrum
Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf NHN, SAPLAZA en diverse
gemeenten. Sinds 2006 heeft Created ruim 20 pilotprojecten
uitgevoerd. Daar waren 35 bedrijven bij betrokken en meer
dan 100 kunstenaars. Samen bereikten zij vele duizenden
mensen. Hieronder enkele projecten.
Grondverzet
Hoe zorg je ervoor dat een bedrijventerrein in het landschap
past en niet de zoveelste verrommeling veroorzaakt? Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ontwikkelt vierhonderd hectare bedrijfsterrein en wil die duurzaam invullen.
Created in Noord-Holland stelde een team samen van een
cultureel planoloog, ontwerper en architectuurhistoricus,
die richtlijnen opstellen voor een kwalitatieve ontwikkeling
van, wat ze noemen, de nieuwe werklandschappen.
Mijn Boer
Het project Mijn Boer onderzoekt hoe je agrarische streekproducten zo aantrekkelijk mogelijk aan de stedelijke consument
aanbiedt. Mijn Boer zoekt kunstenaars die mee kunnen denken
over de beeldvorming, de identiteitsontwikkeling, de communicatie en de afzetmogelijkheden van de producten.
Medisch Centrum Alkmaar
Inrichting van het nieuwe diagnostisch centrum van het
Medisch Centrum Alkmaar in Heerhugowaard. Doel is de
spanning onder ziekenhuispatiënten te verminderen door
een positieve sfeer in de wacht- en behandelkamers. Daardoor kunnen behandelingen efficiënter verlopen. Created in
Noord-Holland organiseert een Creative Lab, waar beeldend
kunstenaars, lichtontwerpers, kleurspecialisten en wetenschappers onderzoeken wat bepaalde ingrepen in de inrichting voor de cliënten opleveren. Het Creative Lab experimenteert met de uitkomsten voordat ze worden uitgevoerd.
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Founders van het Nationale Cultuurbal

Mondriaan Stichting

Het Nederlands Fonds
voor Podiumkunsten+
Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ is het nieuwe cultuurfonds voor
muziek, dans, festivals, muziektheater
en theater in Nederland. Met aandacht
voor de hele keten van creatie, productie,
programmering en publieksopbouw. Het
is opgericht om de duurzaamheid van de
publiek gefinancierde podiumkunsten te
versterken.
Het Fonds voert daartoe een aantal belangrijke kunstsubsidieregelingen uit, zoals
de nieuwe vierjarige regeling. Daarnaast
biedt het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ enkelvoudige en tweejarige
projectsubsidies, subsidies om voorstellingen en concerten aan een publiek te
helpen en ondersteunt het met individuele
subsidies componisten en podiumkunstenaars. Het Fonds heeft een budget van 58
miljoen euro.
Meer informatie op: www.nfpk.nl
Middenin de samenleving
Het NFPK+ wil meer zijn dan een
subsidieloket. Het signaleert en stimuleert nieuwe ontwikkelingen in de sector
door middel van gerichte programma’s,
debatten en ontmoetingen met en in de
kunstensector. Bij haar subsidies en in de
gerichte programma’s vraagt het Fonds

VSBfonds
Het VSBfonds steunt jaarlijks meer
dan 2.000 initiatieven op een breed
maatschappelijk terrein:
zorg & welzijn, natuur & milieu, kunst
& cultuur en sport & vrije tijd. De
steun gaat naar die projecten die verbetering van de samenleving tot doel
hebben, hoe klein ook. De financiële
middelen komen terecht bij particuliere initiatieven die meer mensen bij
de maatschappij betrekken en die
ervoor zorgen dat meer mensen zich
beter kunnen ontplooien.

aandacht voor culturele diversiteit, internationalisering, cultureel ondernemerschap
en marketing/programmering.
Founder van het Nationale Cultuurbal
Het Nationale Cultuurbal wil obstakels
wegnemen tussen de cultuursector en het
bedrijfsleven.
Het NFPK+ steunt het Cultuurbal sinds
het eerste uur omdat het NFPK vindt dat
het Cultuurbal bijdraagt aan de noodzakelijke verbreding van het maatschappelijk
draagvlak en daardoor aan de duurzaamheid van de podiumkunsten.
Fondsdirecteur George Lawson: “Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ is
er voor het brede veld van podiumkunstenaars, instellingen en podia. Bij onze programma’s zetten we in op samenwerking
met bijvoorbeeld provincies, gemeenten
en brancheverenigingen. Samenwerking
met een brede en open vizier verwachten
wij ook van de cultuursector. Zo kunnen
Cultuur en Economie in Nederland veel
meer voor elkaar betekenen dan nu het
geval is. Daarom zijn we Founder van het
Nationale Cultuurbal, om contacten tussen
cultuursector en bedrijfsleven te bevorderen en te versterken.”

100% kunst, 0% rente
Het kopen van beeldende kunst is voor
de meeste mensen een hele stap. Een
schilderij, een sculptuur of een sieraad
mag nog zo’n grote aantrekkingskracht
uitoefenen, uiteindelijk is er altijd een laatste
drempel: de prijs. De KunstKoop wil kopers in spe over die drempel heen helpen.
Het is een regeling waarmee particulieren
op afbetaling beeldende kunst kunnen
kopen, zonder dat zij rente hoeven te
betalen. Zij sluiten daartoe een persoonlijke
lening af bij de Fortis Bank, met een looptijd van maximaal drie jaar. De rente wordt
vergoed door de Mondriaan Stichting,
het stimuleringsfonds dat de regeling al
sinds 1997 namens de overheid uitvoert.
Gitta Luiten, directeur van de stichting,
vindt de KunstKoop een mooi voorbeeld
van publiekprivate samenwerking in de
kunstensector: het publieke doel wordt
gediend, terwijl de bank er ook omzet van
heeft. In 2007 werden op deze manier
3200 kunstwerken aangekocht met een
totale omzet van 11 miljoen euro, dat wil
zeggen gemiddeld ruim 3437 euro per
werk. De maximale lening per kunstwerk
bedraagt 7000 euro.
De regeling is uitsluitend toegankelijk voor
particulieren en geldt voor alle hedendaagse beeldende kunst. De nationaliteit
van de kunstenaar is niet van belang,
wel dat hij of zij nog in leven is. Aan de

Stichting DOEN:
Een ondernemende
financier in de
culturele sector
Stichting DOEN is het fonds van de Goede
Doelen Loterijen: de Nationale Postcode
Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de
BankGiro Loterij. DOEN werkt aan een
leefbare wereld waaraan iedereen kan
meedoen. Dit doet zij door het ondersteunen van duurzame, ondernemende en
eigenzinnige initiatieven op het gebied van
Duurzame Ontwikkeling, Cultuur, Welzijn
en Sociale Cohesie.
DOEN ondersteunt cultuurprojecten
omdat deze een bijdrage leveren aan de
realisatie van een betere samenleving. Cultuurprojecten reageren op ontwikkelingen
in de maatschappij, confronteren, zorgen
voor nieuwe visies en stimuleren het innovatief en creatief denken. Zowel culturele
organisaties als het bedrijfsleven kunnen
hier van profiteren. Het is belangrijk dat de
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KunstKoop nemen 130 geselecteerde
galeries deel, verspreid over het hele land.
Het kunstwerk moet deel uitmaken van
het programma van een van deze galeries.
Volgens Luiten is de doelstelling van de
KunstKoop in de eerste plaats om de
afname van beeldende kunst te stimuleren. En dat lukt, want in de tien jaar dat
de regeling bestaat is de omzet gestaag
gegroeid en een bovengrens is daaraan
eigenlijk niet gesteld. Luiten: “Wij zien
ruimte voor groei en we streven daar ook
nadrukkelijk naar.”
Meer informatie www.dekunstkoop.nl

culturele sector blijft vernieuwen, ook in de
samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven. Traditionele financiele sponsoring
is slechts een van de vele mogelijkheden.
Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid wint aan populariteit. Daar komt meer
creativiteit bij kijken: waar liggen de kansen
en hoe maak je die concreet? Deze wisselwerking wil DOEN graag versterken en
stimuleren.
DOEN doet dit onder andere via het Cultuurbal en de Impulsprijs en ondersteunt
deze initiatieven uit de bijdrage van de
BankGiro Loterij. Het jaarlijks terugkerende
Cultuurbal zorgt ervoor dat culturele organisaties en het bedrijfsleven contacten leggen en daagt hun uit om verder samen te
werken. Op het Cultuurbal reiken Stichting
DOEN en de ING samen de Impulsprijs
van 10.000 euro. Deze prijs richt zich op
succesvolle samenwerkingen tussen de
culturele en de economische sector. De
Steppin’ Stone Club is de plek waar kunst,
cultuur en (sociaal) ondernemen samenkomen in de verleiding om te ontmoeten, te
inspireren, te profileren en mogelijkheden
voor samenwerking te exploreren.
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‘Wij doen in

Keukenhof

S

amenwerking van
goede doelen met
mediapartners kan
cruciaal zijn om brede steun
te verwerven en de goede
doelen onder de aandacht
te brengen en te houden.
De BankGiroLoterij steunt
onder meer het televisieprogramma Restauratie. Zelfs
de verliezende gebouwen
blijken winnaars.

door Connie Lohuis
De BankGiroLoterij – ook wel de
cultuurloterij genoemd - brengt
momenteel twee programma’s op
televisie, Sterren op het Doek bij
omroep Max en Restauratie bij de
Avro. De missie van de loterij is
het behoud van cultureel erfgoed
en de programma’s sluiten hier
prima op aan. “Wij maken zo aan
onze doelgroep duidelijk waar
de opbrengst van de loterij naar
toe gaat. Wij doen in stenen en
schilderijen,” zegt Marieke van
Schaik, hoofd Goede Doelen van
de BankGiroLoterij.
De formats van beide programma’s komen uit Engeland. Ze
worden uitgezonden bij de BBC.
In Engeland is er geen loterij aan
verbonden, maar de BankGiroLoterij vond ze goed bij haar missie
passen. In 2006 werd Restauratie
gestart. De Avro was enthousiast.
Een soort idols voor cultuurerfgoed, inclusief de bijbehorende
afvalrace, paste goed bij de programmering. In negen afleveringen worden zestien gebouwen
die nodig gerestaureerd moeten
worden aan de kijker voorgesteld.
Per aflevering worden twee bouwwerken die ernstig in verval zijn
geraakt onder de loep genomen.
De genomineerde gebouwen zijn
landelijk verspreid en heel divers

in functie: van stoomgemaal tot
strandbad en van villa tot kwekerij. Door middel van indrukwekkende computeranimaties wordt
voor de kijker duidelijk hoe het
bouwwerk er na de restauratie uit
kan komen te zien.

Stemmen per sms
Tijdens en na de uitzending
krijgt de kijker de kans om, via
de telefoon of per sms, op zijn of
haar favoriete gebouw stemmen.
Tijdens de grote live finale op 12
november wordt duidelijk welk
bouwwerk het felbegeerde bedrag
van maximaal 1 miljoen euro van
de BankGiroLoterij in de wacht
sleept. Van Schaik: “Het winnende
monument krijgt maximaal één
miljoen euro voor de restauratie.
Het opmerkelijke is dat door de
uitzendingen ook de andere gebouwen aan hun subsidie komen.
Dat is een geweldig bijkomend effect van dit programma. Lokaal en
regionaal krijgen deze gebouwen
naar aanleiding van de uitzending
veel publiciteit.” In 2007 won
de molen van Goidschalxoord,
in 2006 was het kerkje in het
Groningse Vierhuizen de winnaar.
Van Schaik herinnert het zich nog
goed. “Bij de prijsuitreiking zat
het hele dorp in de studio. Het
verlaten Vierhuizen werd bewaakt
door het leger.” De keuze voor de
monumenten gaat in nauw overleg met EndeMol en met deskundigen. “We willen een landelijke
spreiding en een diversiteit aan
gebouwen, dus niet alleen molens
of kerken.”

Netcoördinator
Dit jaar is er een verschil met de
voorgaande twee jaar waar Van
Schaik niet echt blij mee is. “Voor-

gaande jaren werd het programma uitgezonden om half negen ‘s
avonds en hadden we gemiddeld
per uitzending vierhonderdduizend kijkers. De netcoördinator
heeft Restauratie nu verschoven naar half acht ’s avonds. De
kijkcijfers zouden daardoor wel
eens lager kunnen uitvallen. Dat
is jammer, want het is toch een
duur programma en die kosten
komen deels voor onze rekening.
Niet dat we daar wat voor terug
verwachten. Dat kan niet bij een
publieke omroep. Al worden we
wel genoemd als ‘gulle gever’ en
eens per maand kunnen we de
trekking van de BankGiroLoterij
bekend maken. Dat we niet meer
reclame kunnen maken en geen
sponsorovereenkomst hebben is
nooit een punt geweest. Cultuurprogramma’s als Sterren op het
Doek en Restauratie passen wat
dat betreft het beste bij de publieke omroep.” De onzekerheid over
de uitzendtijd is voor Van Schaik
reden om nog geen uitspraken te
doen over het volgende seizoen.
“Na deze acht uitzendingen gaan
we dat zorgvuldig evalueren.”

credit: Roy Beusker

stenen & schilderijen’
Wat vindt
Alexander Ribbink?
Goed om te zien hoe de
BankGiro Loterij kunst op
deze manier toegankelijk
maakt voor velen, in dit
geval in samenwerking
met televisie. Belangrijk
ook dat dit gebeurt met
geld dat we uiteindelijk
met zijn allen bij elkaar
brengen.

“Vorig jaar
hebben we een
bedrag van 53
miljoen euro uit
kunnen keren”
museum ter beschikking stellen.
Bijna alle grote musea ontvangen
jaarlijks een bijdrage van onze
loterij. Vorig jaar hebben we een
bedrag van 53 miljoen euro uit
kunnen keren.” De samenwerking
met de instellingen wordt steeds
intensiever. Van Schaik geeft nog
een voorbeeld. “Er is momenteel
een reizende tentoonstelling van
Sterren op het Doek. Mensen
die normaal niet naar een museum komen, doen dat nu wel.
Die kruisbestuiving vinden wij
geweldig. We merken ook dat we
steeds vaker door begunstigden
vermeld worden. Het is belangrijk
dat we met elkaar zoveel mogelijk kanalen vinden om mensen
te bereiken. Wij om loten aan
hen te verkopen en ‘zij’ om het
belang van cultureel erfgoed uit te
dragen.”

Gevoel bij erfgoed
Van Schaik vindt het positief dat
de deelnemers aan genoemde
loterij door Restauratie een beter
inzicht krijgen in het wel en wee
van de zorg voor monumenten.
“We weten dat het programma
een breed publiek aanspreekt.
Onze missie is naast het behoud
van cultureel erfgoed, ook het
geven van bekendheid aan het
werk van de goede doelen. Aan
het cultureel erfgoed in Nederland zoals dat bij Sterren op het
Doek aandacht krijgt, doen we
dat indirect, omdat de begunstigde instellingen hun ruimte of
Openluchtschool
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Cultuurbal
Het Cultuurbal is het jaarlijkse evenement om de
relaties tussen de culturele en de economische wereld
te versterken. Op deze pagina’s een beeldverslag van
de vierde editie van het Nationale Cultuurbal op
9 oktober jl. Meer foto’s vindt u op www.cultuurbal.nl

Strakke lijnen, wervelende bewegingen en gepassioneerde solo’s in Pulse
(fragment) van Dansgroep Krisztina de Châtel openen het bal.

Alleenkomers werden opgevangen
door de charmante chaperonnes en
begeleid naar de andere kleur.
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Founders: Stichting DOEN, Nederlands Fonds voor de
Podiumkunsten, Mondriaan Stichting, VSBfonds
Mediapartners: Het Financieele Dagblad , NRC Handelsblad
Members: Amsterdam Partners, BMC, ING, Brand,
Rabobank, Kunst en Cultuur Noord-Holland, Connexxion
Met speciale dank aan: ORAM, Kunstenaars&CO, Kennisland, Dansgroep Krisztina de Châtel en NND/Galili
Dance en Kunst & Zaken.

Was het nu 10 miljoen of 10% extra? Rens de Jong ondervraagt
Burgemeester Job Cohen over het cultuurbudget van de Gemeente
Amsterdam.

“Sta ik al in uw balboekje”

Niets is de deelnemers van het Cultuurbal te gek
om in contact met andere partijen te komen.

Speeddate tussen Albert
Verlinde en minister Plasterk
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Primaire doel van Het Nationale
Cultuurbal: netwerken

Cultuur ontmoet economie in duo-seats
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De aankleding van het Cultuurbal is een project van Kunstenaars&CO

MecenaatsMuze voor Foam
Burgemeester Job Cohen heeft
tijdens het Nationale Cultuurbal
de MecenaatsMuze uitgereikt
aan het Amsterdamse museum
Foam. Het fotografiemuseum
krijgt de prijs voor de innovatieve
en ondernemende wijze waarop
men professionals, bedrijven en
fotografieliefhebbers aan het
museum weet te binden via het
programma Foam_support.
Adjunct-directeur Marie-Luce
Bree nam de prijs in ontvangst en
was er zichtbaar trots op. “Het is
een enorme eer dat Foam op deze
wijze wordt erkend.”
De jury vindt Foam_support
“een sterk en vernieuwend mecenaatsprogramma”. Het vernieuwende is dat het zich richt op
specifieke doelgroepen als Urban
Professionals, Young Entrepreneurs en Vakbroeders. “Foam is
erin geslaagd om het draagvlak
voor de fotografie als kunstvorm
te verankeren bij specifieke
doelgroepen. In korte tijd heeft
Foam een hechte groep enthousiaste relaties aan zich weten te
binden. Hierdoor is het museum
erin geslaagd om aanzienlijke
financiële bijdragen uit private

bronnen te verwerven.” De jury
noemt het verder onderscheidend
dat meteen vanaf de start in 2001
private financiering een essentieel onderdeel uitmaakt van de
exploitatie uitmaakt. “Het besef
dat deze wijze van financiering
bijdraagt aan het draagvlak van
Foam, werkt door in de gehele
organisatie,” schrijft de jury.
Foam_support is zo opgezet dat
mensen zich op tal van manieren
kunnen verbinden met het museum. Zo kunnen beroepsfotografen, studenten en andere creatieven lid worden van Club_Foam.
Voor de enthousiaste fotofan is er
Foam_fan, dat meer lijkt op een
reguliere Vriendenvereniging.
En Foam_fund tenslotte is een
platform voor ondernemers en
vermogende particulieren met een
passie voor fotografie. Naast een
oorkonde bestaat de MecenaatsMuze uit een experttraject door
een specialist op het gebied van
mecenaatsontwikkeling en een
kunstwerk van Archief Synergie.
De prijs is in het leven geroepen
vanuit het programma Cultuurmecenaat van Stichting Kunst &
Zaken.

Impulsprijs 2008 voor
Daan Spruijt, Watson Wyatt
en Art Partner
De Impulsprijs 2008 is gewonnen door videokunstenaar Daan
Spruijt, Adviesbureau Watson
Wyatt en Art Partner. Het bedrag
van 10.000 euro gaat Daan
Spruijt besteden aan de professionele afwerking van zijn film
<A Contemporary Adaptation>,
die hij mede dankzij Watson
Wyatt kan maken. De prijs werd
overhandigd tijdens het Nationale Cultuurbal op 9 oktober
door Nina Telligen, directeur
Stichting DOEN, en Irene Duyn,
programmamanager kunst en
cultuur van ING. Stiching DOEN
en ING zijn de initiatiefnemers
van de Impulsprijs.
Sandra Boer van Art Partner
koppelde de videokunstenaar
aan Watson Wyatt. De kracht
van deze samenwerking vindt
zij vooral “de grote openheid
van beide partijen naar elkaar.”
HIER NOG DE NAAM van
Watson Wyatt bevestigt dat. “De
energie en inzet van Daan om die

film te maken zijn zeer besmettelijk.”
Het bedrijf stelt de kunstenaar in
staat om een hoogwaardige film
te maken die deels bestaat uit live
beelden, deels uit 3D-animatie.
Watson Wyatt werft onder meer
studenten om de wiskundige oplossingen te bedenken die Spruijt
voor zijn film nodig heeft. Voor
het bureau zelf is dat relevant,
want Watson Wyatt adviseert wereldwijd op het gebied van financiële en personeelskwesties en
is continu op zoek naar de beste
mensen van de faculteiten econometrie, actuariaat en toegepaste
wiskunde. De samenwerking met
Daan Spruijt biedt hen de kans
om met die studenten in contact
te treden en ze uit te dagen.
De andere genomineerden voor
de Impulsprijs waren EL HEMA
van Stichting Mediamatic &
Hema BV en de NS Liever Live
Tour van Stichting Piano Mania
& de Nederlandse Spoorwegen.

Joop van den Ende wint Cultuur & Economie Muze
In een democratische stemming
hebben de deelnemers van het
Nationale Cultuurbal Joop van
den Ende gekozen als winnaar
van de Cultuur & Economie Muze.
Namens Van den Ende mocht Henk
Kivits, CEO van Stage Entertainment, de prijs in ontvangst nemen
uit handen van Judith van Kranendonk, Directeur Generaal Cultuur
en Media van OC&W. De prijs
wordt uitgereikt voor verdiensten
op het gebied van Cultuur en Economie. Als cultureel ondernemer
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heeft Joop van den Ende zich nationaal en internationaal ruimschoots
bewezen met Endemol en Stage
Holding. Hij heeft een uitstekend
oog voor kansen en een groot hart
voor cultuur. Jong cultureel talent
biedt hij kansen via de VandenEnde Foundation. In jonge creatieve
ondernemers investeert hij via het
Cross Media Fund. Het publiek van
het Nationale Cultuurbal Andere
genomineerden waren Diana Krabbendam, Martijn Sanders, Ernst
Veen en Marcel Wanders.

06-11-2008 15:40:39

13

Matching - november 2008

Het Brandgeveul

B

iermerk Brand werkt
samen met tal van
festivals en culturele
organisaties in het land. Een
interview met senior brandmanager Marc Scholten.
Biermerk Brand is partner van
verschillende culturele evenementen. Brand richt zich met name
op die culturele evenementen
waar “de 30-plusser” zich op z’n
gemak voelt. Een kleine greep:
Oerol, Parade, Festival Mundial,
de Beschaving en het Internationaal Filmfestival Rotterdam.
De oorsprong van die culturele
interesse ligt in Limburg, zo vertelt Marc Scholten, die bij Brand
verantwoordelijk is voor above the
line communicatie, sponsoring
en retail. “Brand is in Limburg
van origine betrokken bij tal van
culturele instellingen en fondsen.
Bij die evenementen heb je één
op één contact en kun je mensen
subtiel verrassen met je activatie.
Daar kun je iets extra’s toevoegen
om mensen te raken.”
Hoe kies je de evenementen
waarmee je wilt samenwerken?
“Daarvoor hanteren we een
aantal criteria. Het belangrijkste
is dat het ‘culturele’ evenement
bij Brand past, een logische link
heeft met bier, een festivalhart
heeft en 30-plussers aanspreekt.
Dit toetsten we via het BRM-model, wat staat voor Bereik, Relevantie en Mogelijkheden. Wat is
de kwaliteit en kwantiteit van het
bereik? In welke mate past het
evenement bij de merkwaarden
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van Brand en in welke mate is
‘bier’ relevant? Daarnaast kijken
we naar de mogelijkheden die
de organisatie en het evenement
ons bieden. Ook is de periode van
het jaar en regionale spreiding
nog van belang bij de te maken
keuzes.”
Wat voor partnerships onderscheiden jullie?
“We onderscheiden drie niveaus
waarop we sponsoren. We kennen
een aantal landelijke marketing
evenementen waaronder de Parade, Oerol, IFFR en bijvoorbeeld
ook Pinkpop. Deze evenementen
worden centraal aangestuurd. Als
tweede is er een aantal culturele
evenementen met een meer regionaal karakter, bijvoorbeeld Deventer op Stelten en het Limburgs
Symfonie Orkest. En als derde
zijn er de culinaire evenementen

als SmaakParade en Preuvenemint.
Wat is kenmerkend voor de
samenwerking met Brand?
“Brand is geen merk dat zo
groot mogelijke vlaggen op een
evenement wil hangen. We bieden
liever toegevoegde waarde op een
subtielere manier. Wij zijn niet
van: ‘Hier heb je geld en zoek het
maar uit’. We geven liever minder
geld maar we denken wel mee
over hoe je samen het evenement
onder de aandacht kunt brengen,
extra aankleding van de bars. En
hoe je de bierpresentatie en logistiek kunt verbeteren. Dat is een
stuk efficiënter voor ons én voor
de organisatie.”

Hoe activeren jullie de cultuursponsoring?
“Als je vanuit marketing iets wilt
doen om je merk tot leven te laten
komen, moet je eenzelfde bedrag
als de sponsorfee overhouden
voor activatie voorafgaand aan
het evenement of op het evenement zelf. Voor Oerol en Festival
Mundial hebben we bijvoorbeeld
promoboekjes verspreid via ons
horecanetwerk. Op Oerol hebben we van bierkratjes een extra
podium gebouwd en een oefenruimte beschikbaar gesteld aan

de organisatie. Ook hebben we
dit jaar op een aantal evenementen de Brand’s Bijzondere Bieren
Bar ingezet. Dat is een bar in de
vorm van een dorpsplein, waar je
even lekker kunt gaan zitten om
van een van de bijzondere Brand
biertjes te genieten.”
“Brand staat net als de meeste
evenementen voor bijzonder,
kwaliteit en genieten. Een mooie
combinatie dus. Want het hart
van Brand klopt in Limburg maar
het ‘Brandgeveul’ is overal.”

Sponsoring is meer dan een
zak geld voor de deur zetten

podium van bierkratten op Oerol

Wat vindt
Alexander Ribbink?
Het verband tussen sponsor en gesponsorde is lang
niet altijd even duidelijk - soms vraag je je af waarom
een merk in hemelsnaam iets sponsort, maar wat
Brand doet past helemaal bij het merk. Het is een
natuurlijke fit. Het spreekt me ook aan dat Brand zich
zijn oorsprong realiseert als Limburgs biermerk. Het
bedrijf stelt zich op als deel van zijn omgeving, van de
lokale cultuur. Dat is krachtig voor het merk én voor
die omgeving.
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staat open voor creatieve geesten
Rotterdam is niet alleen een populaire vestigingsplaats voor creatieve bedrijven,
maar vooral ook een ontmoetingsplaats. Wie zich hier als nieuwkomer vestigt, wordt
gezien als een collega die een welkome bijdrage levert aan een kleurrijk aanbod.
Samenwerking gaat dan ook vanzelf in deze cultuur van nieuwsgierigheid en dadendrang. Dat wordt nog versterkt door het grote aantal verzamelpanden voor creatieve
ondernemers en de vele actieve netwerken die de stad rijk is. Maar ook door de
gemakkelijke toegang tot de gemeente die nieuwe initiatieven graag ondersteunt. Gun
jezelf en anderen een werkplek in Rotterdam. Wil je meer weten over deze inspirerende
stad? Kijk op www.creativitystartshere.nl en vraag het gratis magazine INSPR aan.

CREATIVITYSTARTSHERE.NL
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Schiecentrale kloppend

hart van Rotterdams

creatieve sector
De Schiecentrale
in het Lloydkwartier

Wat vindt
Alexander Ribbink?
Ik vind het prachtig wanneer industrieel erfgoed op
deze manier een nieuwe
functie krijgt. Dat gebeurt
in alle grote steden in de
wereld. Punt van aandacht
is wel om eerlijk te blijven
hoe je omgaat met overheidsgeld en realistisch
over de economisch rol
van de creatieve sector.
Het zou niet goed zijn als
er in zo’n gebouw alleen
gesubsidieerde instellingen komen te zitten, er
moet ook echt geld verdiend worden.
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aar eens oceaanstomers richting
de Oost vertrokken, is anno 2008 een groot
deel van de Rotterdamse
creatieve industrie neergestreken. Boegbeeld van het
Lloydkwartier is de Schiecentrale.
De Schiecentrale is een complex met een eerbiedwaardige
geschiedenis. Ruim een eeuw
geleden werd deze imposante
elektriciteitscentrale gebouwd
in het Lloydkwartier, een van de
vele nieuwe havengebieden die
rond 1900 in Rotterdam werden
aangelegd. Met zijn monumentale turbinehal en twee grote
schoorstenen, ketelhuis, accuhuis
en transformatorhuis vormde de
centrale decennialang een baken
van de Rotterdamse vooruitgang.
Maar tijden veranderen en de
ideeën over stroom opwekken
ook. Eind vorige eeuw stond de
Schiecentrale te verpieteren. Totdat de gemeente Rotterdam het
Ontwikkelingsbedrijf opdracht
gaf het complex van liefst 80.000
vierkante meter inclusief het
omliggende havengebied nieuw
leven in te blazen.
De voor Rotterdam zo karakteristieke gebouwen zijn voor een
groot deel behouden en gedeeltelijk uitgebreid. Tegelijkertijd
zijn de voormalige centrale en
omgeving gereed gemaakt voor
dé bedrijfstak van de toekomst:
de creatieve sector. En met succes,
want inmiddels hebben ruim
honderd bedrijven en ondernemers die zich toeleggen op nieuwe
media, audiovisuele kunsten, ict,
communicatie en journalistiek
hier hun plek gevonden. En de
lijst groeit nog iedere maand. En
passant is het Lloydkwartier ook
een levendige woonwijk geworden waar de cultureel geïnteresseerde Rotterdammer kan wonen,
werken en uitgaan.

Mediacentrale
Het succes van de herontwikkeling van dit typisch Rotterdamse
gebied is vooral te danken aan
het consequent doorvoeren van
één concept: de transformatie van
elektriciteitscentrale naar mediacentrale. Na een prijsvraag in
1995 is de centrale grondig gesaneerd, de fabriek nagenoeg geheel
ontmanteld. Maar kenmerkende
onderdelen bleven behouden. De

ambitie van Rotterdam om zich
te profileren als film- en tv-stad
leverde het profiel van de toekomstige gebruikers van de Schiecentrale.
In 1997 kwamen twee professionele film- en tv-studio’s gereed
met een totale oppervlakte van
1.700 vierkante meter. Bekendste
gebruikers zijn de makers van
Raymann is laat. Maar ook tal van
andere creatievelingen hebben
onderdak gevonden in bijvoorbeeld het voormalige accuhuis.
Dit werd geschikt gemaakt als
woon-werklocatie voor kunstenaars en ontwerpers, studio’s voor
filmproducenten en bureauruimtes voor ict’ers.

Respect voor historie
Het voormalige schaftlokaal
kreeg een nieuwe bestemming als
bedrijfsverzamelgebouw met veel
glas en licht. Door het behoud
van een groot aantal originele
details ontstond zo een unieke en
stimulerende werkomgeving. In
2004 en 2005 openden een multimediahotel en het grand-café
Stroom hun deuren. In de afgelopen twee jaar is het complex in de
afrondingsfase gekomen. Dit jaar
worden 156 woon-werkruimtes,
twintig kadewoningen, 10.000
vierkante meter kantoorruimte
en een sportzaal opgeleverd.
Financiële beperkingen en het
uitgangspunt om de historie
van het complex te respecteren
vergden veel van architect Robert
Winkel. Uiteindelijk is de oorspronkelijke samenhang van het
complex gerespecteerd. Hierdoor heeft het een sterke eigen
identiteit behouden en geeft het
gebruikers het gevoel te werken
in een authentiek stuk Rotterdam. Dat in de Schiecentrale
zowel aanbieders als afnemers in
de creatieve sector werkzaam zijn,
heeft ontegenzeggelijk een stimulerende werking. Synergie en
creatieve kruisbestuiving krijgen
alle kans.

RTV Rijnmond
De recente vestiging van RTV
Rijnmond bevestigt de status
van de Schiecentrale als epicentrum van de Rotterdamse
creatieve sector. Het gebouw van
RTV Rijnmond is een geheel van
radio- en tv-studio’s, kantoren en
parkeergarage. In het pand zijn
verschillende andere mediabedrijven gevestigd in grote flexibele

ruimtes. Deze open plattegrond
maakt in theorie mogelijk het
pand op andere wijze te gebruiken. Momenteel fungeert RTV
Rijnmond duidelijk als motor
voor de audiovisuele bedrijvigheid in het hele gebied.
De bijzondere uitvoering van het
RTV Rijnmond-gebouw door Mei
Architecten en stedenbouwers is
een directe verwijzing naar de imposante omvang van de Schiecentrale en de reusachtige zeeschepen die vroeger afmeerden aan
de kades. Ook de materiaalkeuze
is geënt op het havenverleden
van het Lloydkwartier: de gevel
van het gebouw is uitgevoerd in
roestbruine gietijzeren panelen
waarop motieven uit de maritieme en audiovisuele sfeer zijn
uitgevoerd. Dit is een ontwerp
van Studio Job. In totaal heeft het
gebouw een oppervlakte van circa
10.000 vierkante meter.
Mediacampus Rotterdam
Met de herontwikkeling van de
oude elektriciteitsfabriek tot
twee state-of-the-art studio’s
sloeg Rotterdam zo’n twaalf jaar
geleden een nieuwe weg in. Niet
langer draait alles in de stad om
de haven: ook voor film, video en
andere innovatieve bedrijvigheid
moet je in de Maasstad zijn. Meer
dan de helft van alle animaties
op de Nederlandse televisie
wordt bijvoorbeeld in Rotterdam
gemaakt. Tegelijkertijd heeft het
gebied veel meer kwaliteiten. Er
is uiteindelijk ruimte voor 1400
woningen, Albert Heijn heeft een
supermarkt geopend van 1700
vierkante meter, er is een grote
sportzaal, een parkeergarage en
het O.T. theater ligt om de hoek,
evenals een kinderopvanglocatie.
Het Lloydkwartier, met de Schiecentrale als creatieve motor, is
een gebied waar modern werken,
wonen en recreëren hand in hand
gaan. En dat alles op 10 minuten
fietsen van het centrum van wereldstad Rotterdam.
Er zijn nog steeds mogelijkheden
voor creatieve bedrijven zich te
vestigen in de Schiecentrale.
www.schiecentrale.nl
www.creativitystartshere.nl.
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De rijksuitgaven voor

kunst & cultuur
T
Over de auteur en
het onderzoek
Bastiaan Vinkenburg is
senior consultant bij Berenschot en trekker van
het adviesteam Cultuur.
Voordat hij bij Berenschot adviseur werd, was
hij onder meer programmaleider voor het
stimuleringsprogramma
Cultuurmecenaat bij
Stichting Kunst & Zaken.
Hij verrichtte het hier
beschreven onderzoek in
opdracht van Kunsten’92,
Kunst van Vooruitzien
en Paradiso, en presenteerde de resultaten bij
het Paradisodebat op
zondag 31 augustus 2008.
Daarbij werd ook ingegaan op de ontwikkeling
van de bijdragen van de
vier grootste gemeenten
aan kunst en cultuur,
en wat dit betekent per
hoofd van de bevolking.
Bovendien is in beeld
gebracht hoe de toekomstige extra uitgaven van
€ 50 miljoen volgens het
regeerakkoord vanaf
2011 zullen worden
verdeeld. De presentatie is te downloaden en
meer informatie is te
verkrijgen via
www.berenschot.com.

rots verkondigde Minister Plasterk bij het Paradisodebat op zondag 31 augustus dat
de overheid meer dan ooit bijdraagt aan kunst & cultuur. In de cultuursector heeft
men het sinds jaar en dag echter over de terugtredende overheid. Hoe zit het nu eigenlijk met de bijdrage aan kunst en cultuur van de overheid? En die van het rijk in het bijzonder? Berenschot verrichtte onderzoek naar de ontwikkelingen in opdracht van de organisatoren van het Paradisodebat 2008.

door Bastiaan Vinkenburg

Het rijk draagt in absolute zin steeds meer bij
aan kunst & cultuur
De totale inkomsten van gesubsidieerde culturele instellingen
bedragen ongeveer € 4,5 mld
op jaarbasis. Culturele instellingen genereren eigen inkomsten
uit entreegelden (18%) en uit
verhuur, horeca et cetera (11%).
Daarnaast kent de cultuursector een inkomstenstroom uit
private bron ter grootte van 7%,
bestaande uit cultuurmecenaat,
sponsoring, private fondsen en
loterijen. De grootste bron van
inkomsten, 64%, betreft subsidies van overheden op verschil-

lende bestuursniveaus, dus rijk,
provincies en (vooral) gemeenten.
De totale overheidsuitgaven aan
kunst & cultuur zijn de afgelopen 10 jaar flink gestegen, van
zo’n € 2 mld in 1998 tot bijna
€ 3 mld nu. Gemeenten hebben
gezamenlijk de grootste bijdrage
geleverd aan deze groei.
De uitgaven van het rijk aan
kunst & cultuur zijn gestegen
van € 635 mln in 1998 tot €
817 mln in 2007, een toename
van 29%. Een onderscheid is te
maken tussen uitgaven aan de
cultuurnota, die slechts gestegen zijn met 14% van € 400 mln

in 1998 tot € 456 mln in 2007,
en overige uitgaven, die stegen
de afgelopen 10 jaar met bijna
50%. 2006 was een piekjaar met
een totaal van € 878 mln, maar
in dat jaar werd door OCW een
incidentele bijdrage van € 140
mln uit de aardgasbaten voor restauratieachterstand van monumenten gedaan, net als in 2005
(€ 98 mln). Het rijk geeft nu €
50 per Nederlander uit aan kunst
& cultuur. Ter vergelijking: de
vier grootste gemeenten geven
gemiddeld € 185 per inwoner uit
aan kunst & cultuur, de overige
gemeenten gemiddeld € 92 per
inwoner.

Privaat 7%
Rijk 19%
Overige eigen 11%

Provincies 5%
Entree 18%

Regelingen 2%

Meer weten over
Particuliere
fondsenwerving?

Gemeenten 37%

Workshops najaar 2008

• Fiscale mogelijkheden binnen
de culturele sector
Dinsdag 11 november
• Branding & imago
Dinsdag 25 november
• Basisworkshop: het 8 stappenplan
Maandag 1 december 2008

Kijk op www.cultuurmecenaat.nl.
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cultuurproducerende instellingen
nog eens € 20 miljoen op jaarbasis
extra beschikbaar komt.
Dat betekent dat de rijksuitgaven
voor kunst & cultuur, zoals het er nu
voor staat, zullen stijgen van € 817
miljoen in 2007 tot € 893 miljoen in
2012, een toename van bijan 10%,
exclusief loon- en prijsbijstelling die
nog te verwachten is. Voor diezelfde
periode nemen de totale rijksuitgaven (ook exclusief loon- en prijsbijstelling) met ongeveer 10% toe,
volgens de nieuwe Miljoenennota.
Dat betekent dat het aandeel van de
rijksuitgaven voor kunst & cultuur
de komende jaren nagenoeg constant
blijft op 0,55% tot en met 2012.

2012

2011

2010

0,4%

2009

0,4%

2008

0,5%

2007

0,5%

2006

0,6%

2005

0,6%

2004

0,7%

2003

0,7%

2002

0,8%

2001

Het kabinet heeft in het regeerak-

Cultuurnota

0,8%

2000

Over 5 jaar zullen de
rijksuitgaven voor
kunst en cultuur 10%
groter zijn

koord uit 2007 een toename met €
50 miljoen in 2011 en verder voorzien, bestaande uit € 100 miljoen
intensiveringen en € 50 miljoen
bezuinigingen op jaarbasis. De
nadere verdeling is nog niet precies
uitgekristalliseerd. Vooralsnog gold
voor cultuurproducerende instellingen een generieke korting van
€ 10 miljoen en een plus van € 15
miljoen op basis van voorstellen van
de Commissie Cultuurprofijt, en een
plus van € 4 miljoen voor instellingen met internationale excellentie.
Inmiddels is Prinsjesdag voorbij en
zijn een nieuwe cultuurbegroting en
een motie met een Kamermeerderheid geaccepteerd, waardoor voor

1999

In deze periode is de groei van het
BBP (bruto binnenlands product,
een indicator voor de groei van de
Nederlandse economie) 53%, en
de totale rijksbegroting is zelfs
toegenomen met 68%. De groei
in de rijksuitgaven voor kunst
& cultuur loopt daarbij achter.
Een veelgebruikte indicator in de
discussie over de omvang van de
rijksuitgaven aan kunst & cultuur
is het aandeel daarvan in de totale
rijksuitgaven. In 1998 was dit
aandeel nog 0,74%, in 2007 is dit
nog maar 0,56%. Waar de absolute
waarde is toegenomen, is het relatieve aandeel van de rijksuitgaven
aan kunst & cultuur dus afgenomen met 24%.
[Figuur 3]

Kunst & Cultuur overig

1998

Procentueel is het
aandeel cultuur in de
rijksbegroting de afgelopen 10 jaar gedaald

2003

2002

2001

2000

0
1999

Het is interessant om deze
groei van de rijksbijdrage te
toetsen aan een aantal economische indicatoren. Dan blijkt
dat de rijksuitgaven voor kunst
& cultuur zich vergelijkbaar
hebben ontwikkeld als de lonen en de inflatie (op basis van
de consumentenprijzen). Van
1998 tot 2007 zijn de rijksuitgaven voor kunst & cultuur
met 29% gestegen en de lonen
met 26%. De inflatie was 22%.
De rijksuitgaven voor kunst
& cultuur zijn in praktijk
daarmee bijgesteld voor lonen
en prijzen, wat betekent dat
de reële waarde nauwelijks is
toegenomen

1000

1998

De reële waarde van
de rijksbijdrage is
stabiel

Wat vindt
Alexander Ribbink?
Wat mij vooral boeit is
dat we blijkbaar het
grootste deel van het
geld voor kunst en
cultuur uitgeven op
een indirecte manier.
Via belastingheffing
en overlegorganen en
experts. Direct dragen we zelf maar een
heel klein gedeelte
bij door de prijs die
we voor het kaartje
betalen. Iets in mij
zegt dat we mensen
misschien niet genoeg
opvoeden als het gaat
over de waarde van
kunst en cultuur, en
dan bedoel ik ook de
werkelijk kosten. Dat
geld komt er toch wel,
dat gebeurt buiten ons
om. Beseffen we wel
voldoende de waarde
die kunst en cultuur
hebben, en dan bedoel
ik dus ook de werkelijke kosten?

Definitie van rijksuitgaven voor
kunst & cultuur
Het rijk doet op diverse manieren uitgaven ten gunste van kunst & cultuur. In dit
onderzoek zijn de rijksuitgaven als volgt
bepaald, met instemming van het Ministerie van OCW, met de bedragen voor 2007,
optellend tot € 817 mln:
•
Cultuurnota € 456 mln
•
Kunsten ex Cultuurnota € 76 mln
•
Bibliotheken € 41 mln
•
Cultuurbeheer € 190 mln
•
Programmakosten € 25 mln
•
Nationaal Archief € 28 mln
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In 2005 en 2006 zijn extra incidentele rijksuitgaven aan kunst en cultuur gedaan uit
de aardgasbaten (Fonds Economische
Structuurversterking), respectievelijk €
98 miljoen en € 140 miljoen, ten gunste
van de restauratieachterstanden bij rijksmonumenten.
Niet meegerekend als rijksuitgaven aan
kunst en cultuur zijn:
•
Apparaatskosten van OCW
(€ 57 miljoen in 2007)
•
Uitgaven van OCW aan Media

•

•

•

(ongeveer € 900 miljoen op
jaarbasis)
Uitgaven van OCW aan Onderwijs
voor kunst en cultuur, zoals het
kunstvakonderwijs
Uitgaven van andere Ministeries
respectievelijk begrotingen met
betrekking tot kunst en cultuur.
Belastingvoordelen op cultureel
terrein (ten minste € 800 miljoen op
jaarbasis, onder andere lage BTW
voor boeken)
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ONTDEK
DE KUNST
VAN HET
KLEINE
GENIETEN.

Kijk voor informatie over culturele evenementen van Brand op www.brand.nl

Samen naar beter
Burger en ambtenaar, cliënt en zorgverlener, leerling en
docent. In hun relaties krijgt het publieke belang een gezicht. BMC levert onderscheidende bijdragen aan de kwaliteit en professionaliteit van het publieke domein.
Door spraakmakende en toonaangevende advisering.
Door motiverend en richtinggevend management. En door
concrete en krachtdadige beleidsadvisering. Voor overheden, zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en andere organisaties met publieke taken geeft
BMC het beste. In het belang van de burger, de cliënt en
de leerling.
BMC. Samen naar beter.

Kunst en Cultuur Noord-Holland /
Created in Noord-Holland
Kunst en Cultuur Noord-Holland ontwikkelt producten,
diensten en projecten die de zichtbaarheid en toegankelijkheid van kunst en cultuur in Noord-Holland vergroten.
Een van de activiteiten is het innovatieve programma Created in Noord-Holland. Dit programma biedt ondernemers,
de culturele en maatschappelijke sector en creatieve
professionals een platform om samen te werken aan de
innovatie van producten, diensten en bedrijfsprocessen.
Created in Noord-Holland versterkt daarmee de culturele
en economische infrastructuur in Noord-Holland. Created
in Noord-Holland werkt samen met Afvalenergiebedrijf
Amsterdam, AM Wonen, Connexxion, Dierenbescherming
Nederland, ECN, Geestgronden, Mijn Boer, Medisch Centrum Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf NHN,
SAPLAZA en diverse gemeenten.
Contact: www.kcnh.nl/www.createdinnoordholland.nl/ellenklaus@kcnh.nl
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Brand
In het Limburgse Wijlre staat sinds 1340 de Brand Bier
Brouwerij. In deze oudste Brouwerij van Nederland worden tot op de dag van alle bieren van Brand gebrouwen.
Brand heeft bieren voor het hele seizoen: UP, Imperator,
Lentebock, Dubbelbock, Sylvester en Oud Bruin.
Brand kiest al eeuwenlang voor plekken waar het streven
naar topkwaliteit en de charme voor vakwerk voorop staat.
Daarom is Brand partner van verschillende ‘culturele’ evenementen als Oerol en de Parade. Ook daar kunt u namelijk de liefde voor het vak proeven.
Kom voor het echte ‘Brandgeveul’ naar de brouwerij of
neem eens een kijkje op www.brand.nl.

Rabobank brengt cultuur dichterbij. Voor iedereen!
Rabobank is al jaren als sponsor actief in de culturele
sector. Sponsoring zit in de genen van de Rabobank, want
Rabobank is betrokken bij de samenleving en investeert
daarin al meer dan een eeuw duurzaam. De Rabobank wil
cultuur voor iedereen toegankelijk maken.
Dat doen we door samen te werken met toonaangevende
Nederlandse culturele instellingen. In de optiek van de Rabobank is sponsoring meer dan geld verschaffen in ruil
voor naamsbekendheid. De Rabobank Groep ziet sponsoring vooral als een partnership, die beide partijen tot voordeel moet strekken. Ook de lokale Rabobanken zijn actief
betrokken bij de vele culturele instellingen of initiatieven
die ons land telt. Rabobank is daardoor al jarenlang de
grootste sponsor van Nederland.
Voor meer informatie over cultuursponsoring zie www.
rabobank.nl/sponsoring

Amsterdam Partners
Amsterdam Partners is het city marketing platform van de
Amsterdamse regio dat tot doel heeft het imago van de
stad en de regio internationaal te verbeteren. Om een top
5 positie binnen Europa te bemachtigen en te behouden,
profileert Amsterdam zich actief als aantrekkelijke locatie
voor internationale bedrijven en het (hogere) segment
zakelijke en toeristische bezoekers, onder het motto ‘I
amsterdam’. Instrumenten die zij hiervoor inzet zijn media
campagnes, free publicity, evenementen, merchandising,
een Engelstalig magazine en www.iamsterdam.com in
de doellanden China, India, Japan, de Verenigde Staten
en Europa.
Amsterdam Partners is een netwerk dat bestaat uit beslissers van (beursgenoteerde) bedrijven, de lokale overheid
en de promotionele instellingen. Kijk voor meer informatie
op www.iamsterdam.com of www.amsterdampartners.nl

Connexxion
Connexxion is marktleider in het regionaal personenvervoer in Nederland.
Als personenvervoerder staan we natuurlijk midden in
de samenleving. De bus is meer dan alleen een vervoermiddel. We willen graag een maatschappelijke bijdrage
leveren door de bus met enige regelmaat in te zetten voor
bijzondere culturele activiteiten.
Connexxion to Talent
Connexxion geeft talentvolle kunstenaars een kans om
hun talent te tonen aan een groot publiek. En waar is beter
publiek te vinden dan in onze bussen, waarmee we elke
dag 1 miljoen reizigers vervoeren? Met allerlei evenementen onder de naam ‘Connexxion to Talent’ willen we onze
reizigers verrassen, boeien en ontroeren

ING
Kunst en Cultuur zijn diep geworteld in de historie van
ING. Als wereldwijde financiële instelling met meer dan
125.000 medewerkers in ruim 50 landen, is Cultuur het
element dat onze medewerkers en klanten verenigt.
Daarom is het toegankelijk maken van Kunst en Cultuur
ons streven. De uitgebreide ING kunstcollectie is in ieder
kantoor terug te vinden, in Nederland zijn wij sponsor van
het Rijksmuseum Amsterdam en het Koninklijk Concertgebouworkest. Het stimuleren van jong talent, ondernemerschap, creativiteit en de culturele sector vinden wij
belangrijk, en is voor ING reden om het Cultuurbal en de
Impulsprijs te sponsoren.

BENT U
EEN
KUNSTENAAR?
Graficus? Popmuzikant? Schilder? Glaskunstenaar?
Zanger? Choreograaf? Musicus? Performance kunstenaar?
Architect? Tekstdichter? Theatervormgever? DJ? Tekenaar?
Kleinkunstenaar? VJ? Dichter? Animator? Regisseur? Rapper?
Danser? Web designer? Sound designer? Modeontwerper?
Grafisch ontwerper? Acteur? Literair vertaler? Componist?
Art director? Dirigent? Keramist? Schrijver? Beeldhouwer?
Multimedia kunstenaar? Ontwerper? Fotograaf? Producer?
Programmamaker? MC? Filmmaker? Binnenhuisarchitect?
Illustrator? Animatievormgever? Audiovisueel
kunstenaar?
o. nl
Conceptueel kunstenaar? Theatermaker?
rsenc Literair auteur?
a
a
n
Librettist? Productontwerper?
unste Singer/Songwriter?...
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kunst & economie
voorstellingen en concerten blijft
onverminderd groot, namelijk
9.386, een kwart van het totaal.
Musical en cabaret zijn het vaakst
uitverkocht (40%), maar ook bij
opera, klassieke muziek en dans
is één op de tien voorstellingen en
concerten uitverkocht. De totale
omzet van de VSCD-podia groeide
in 2007 met 6% tot € 563 miljoen.
Ruim eenderde daarvan komt
van de gemeentelijke overheid,
de rest komt uit kaartverkoop en
zaalverhuur. Per inwoner betalen
gemeenten die een theater, concertzaal of festival hebben daar €
22,54 voor. Dat is bijna € 1,- meer
dan in 2006. De VSCD schat zijn
marktaandeel in Nederland op
60% van alle voorstellingen en
70% van het totale publiek. Veel
popconcerten, kamermuziek en
amateurvoorstellingen worden
door de VSCD niet meegeteld.

Stedelijk Museum
werft miljoenen
Het Stedelijk Museum in Amsterdam is bezig met een wervingsactie. Het museum heeft 7 miljoen
euro nodig voor de heropening
en herinrichting die eind 2009
voltooid moet zijn. De actie richt
zich met name op bedrijven. Die
krijgen in ruil voor een donatie
bijvoorbeeld een naar de firma
vernoemde zaal. Het ingezamelde geld gaat naar het speciaal
opgerichte Openingsfonds. De
verbouwing van het Stedelijk gaat
in totaal 107 miljoen euro kosten.

Podia 2007: meer
voorstellingen, meer
bezoekers
In 2007 is voor het derde jaar een
groei te zien in het aantal voorstellingen en het aantal bezoekers
bij de 160 podia en concertzalen
die zijn aangesloten bij VSCD, de
Vereniging voor Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties. Het
aantal voorstellingen en concerten nam met 8% toe tot 39.267.
Het aantal bezoekers steeg met
4% tot 13,2 miljoen. Niet alle
genres groeiden even sterk. Het
bezoek aan popmuziek, opera en
cabaret/kleinkunst nam sterk toe.
Het bezoek aan musicals bleef
– voor het eerst in jaren – gelijk en
dat aan klassieke muziek en dans
nam iets af. De daling van het bezoek aan klassieke muziek wordt
voor de helft veroorzaakt door
de sluiting van Vredenburg in
Utrecht. Het aantal uitverkochte
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Meer samenwerking
nodig in
podiumkunsten
Organisaties in de podiumkunsten zijn te klein, bieden onvoldoende perspectief voor goed
personeel en werken te weinig samen. Dit blijkt uit een kwalitatief
onderzoek naar de knelpunten en
oplossingen in de bedrijfsvoering
van deze organisaties. Hierdoor
komt de continuïteit en de kwaliteit van podia, gezelschappen en
ensembles op de tocht te staan.
De oplossing ligt in schaalvergroting, samenwerking, kennisdeling en scholing. Dit staat te lezen
in het rapport Wat kan er beter in de
podiumkunsten, uitgevoerd door
Research voor Beleid in opdracht
van de VSCD en met medewerking van diverse brancheorganisaties uit de sector. Het onderzoek

bevestigt het belang van cultureel
ondernemerschap. Ruim 300
organisaties uit alle geledingen
van de podiumkunsten hebben
vragen beantwoord over hun
bedrijfsvoering en de structuur
van de sector. Uit interviews en
enquêtes blijkt dat kleinschaligheid, ontbreken van samenwerking, mobiliteit, regeldruk en het
binden van personeel als grootste
knelpunten worden ervaren. Het
valt op dat hierover nauwelijks
verschillend wordt gedacht tussen de genres en typen organisaties. De oplossingen richten zich
op schaalvergroting door fusie,
organisatorische en inhoudelijke
samenwerking, scholing, kennisuitwisseling en creatief gebruik
van (nieuwe) media. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt
door de VandenEnde Foundation
en het Nederlands Fonds voor de
Podiumkunsten+.

ervaren en beschouw het als onze
verantwoordelijkheid om daaraan
bij te dragen. Met deze samenwerking willen wij samen met CJP
de jongeren nog meer stimuleren
naar het theater te gaan.”

Tefaf blijft in
Maastricht
Kunst- en antiekbeurs Tefaf blijft
zeker tot 2015 in Maastricht.
Congrescentrum Mecc en Tefaf
hebben daartoe een overeenkomst
getekend. Het bestaande contract
loopt af in 2010. De kunstbeurs
heeft voor het Mecc en de regio
Maastricht ook een grote economische betekenis. The European
Fine Art Fair, kortweg Tefaf, is
niet alleen de grootste beurs in
het Mecc, maar ook een van de
grootste en belangrijkste kunstbeurzen ter wereld.

Musicals goedkoper
voor CJP-leden
CJP en Joop van den Ende Theaterproducties zijn een samenwerking aangegaan. CJP-leden
(jongeren van 12 t/m 30 jaar)
kunnen voortaan last-minute
kaartjes kopen voor musicals
van VandenEnde voor de helft
van het geld. Nieuwe CJP-leden
krijgen bovendien een Musical
Card waarmee zij 25 euro extra
korting krijgen op hun kaartje.
Nieuwe CJP-ers maakten in
september kans op deelname aan
een recordpoging musical kijken,
samen met Tarzan-hoofdrolspeler
Ron Link en inclusief VIP-treatment. “Wij bieden met de CJP pas
onze leden relevante culturele
kortingen. Musical hoort daarbij.
Niet alleen de korting is populair,
ook activiteiten als de workshop
musicalrecensies schrijven zitten
altijd vol. Daarom zijn wij heel
blij met deze structurele samenwerking met Joop van den Ende
Theaterproducties, “ zegt Walter
Groenen, directeur van CJP. En
algemeen directeur Erwin van
Lambaart van Joop van den Ende
Theaterproducties: “Cultuur is
een breed begrip, van boeken tot
muziek, van podiumkunst tot
film. Maar voor de emotionele
ontwikkeling en het ervaren van
echte magie, is niets zo mooi als
theater. Het stemt mij gelukkig
dat ook veel jongeren de weg naar
het theater weten te vinden. Ik
hoop dan ook dat nog meer jongeren die bijzondere sfeer komen

Oh, wat zijn we
creatief!
De auteurs van dit boekje stuitten
in Het Grote Creativiteitsonderzoek (dat zij zelf uitvoerden) op
een grote paradox. Bedrijven
hebben schreeuwende behoefte
aan innovatie en creativiteit maar
lijken er tegelijk alles aan te doen
om die creativiteit bij hun medewerkers te blokkeren. Hoe kan
dat? Wat kunnen we eraan doen?
Peter ten Hoopen en Marleen
Janssen Groesbeek schreven er
een vermakelijk boekje over voor
op het nachtkastje of de leestafel.
Voor iedereen die zich wel eens
afvraagt: helpt een hoger salaris
eigenlijk? Waarom komen mijn
ondergeschikten nooit eens met
een goed idee?
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