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Voor C., het voormalige Cultuurgebouw, wordt 2022-2025 een uitdagende periode. Een periode die 
sterk bepaald is door de voorafgaande jaren. De jaren 2020 en 2021 zullen voor altijd de geschiedenis 
ingaan als de coronajaren: jaren waarin de cultuursector gedwongen tot stilstand kwam. Jaren waarin 
er grote financiële tekorten ontstonden en waarin overheden alles op alles moesten zetten om de 
sector overeind te houden. De gevolgen hiervan zullen ook de komende jaren nog voelbaar zijn. 

Daarnaast krijgen we te maken met rigoureuze bezuinigingen bij de gemeente Haarlemmermeer. 
Voor C. betekent dit een teruggang in middelen van ruim één miljoen op jaarbasis voor de periode 
2022 – 2025. Dit is een enorme aanslag op onze mogelijkheden en ambities voor de nabije toekomst. 
Daar komt bij dat C. voortborduurt op de code oranje indeling van Het Cultuurgebouw. Om bij code 
groen ingedeeld te kunnen worden, is een financiële buffer nodig. Maar door eerdere bezuinigings-
golven was de financiële positie van Het Cultuurgebouw al verzwakt.

Ook de fysieke uitgangspositie van C. is de komende jaren niet de meest ideale. De komende vier, 
vijf jaar is het hoofdgebouw in Hoofddorp namelijk het middelpunt van bouwwerkzaamheden en zijn 
we alleen nog maar via houten vlonders bereikbaar. Ook de nabij gelegen betaalbare parkeergelegen-
heid verdwijnt hierdoor. We kunnen nu nog niet zeggen wat de financiële impact van deze bouw-
werkzaamheden is, maar duidelijk is wel dat onze situatie er niet beter op wordt. 

Tegenover deze zorgen staat gelukkig ook veel optimisme, zeker als we kijken naar de ontwikkelingen 
binnen C.. De periodes van lockdown hebben ons gedwongen om op een inventieve en innovatieve 
manier vooruit te kijken. We hebben stappen gemaakt op het gebied van digitalisering. De online 
lessen, hybride lessen en streaming die noodgedwongen ontstonden zijn inmiddels een blijvend 
onderdeel in ons aanbod geworden. 

Optimisme voelen we ook als we kijken naar de groeiende maatschappelijke rol en betekenis van C.. 
Door die groei kunnen we verder denken en ons bereik vergroten. Dat heeft ervoor gezorgd dat we 
de wens en de ambitie hebben om in de vele kernen van Haarlemmermeer zichtbaar te zijn. Daarbij 
worden waarden als innovatie, relevantie, maar ook diversiteit, inclusie, participatie en duurzaamheid 
belangrijk voor de toekomst. Al moeten we uiteraard realistisch blijven, want wellicht zijn de mogelijk-
heden de komende jaren beperkt, zoals we eerder al geschetst hebben. 

Met recht kunnen we stellen dat dit plan meer is dan een meerjarenbeleidsplan. Het is een duidelijk 
gemarkeerd overgangspunt. Enerzijds hebben we de metamorfose van Het Cultuurgebouw naar C., 
natuurlijk met de bijbehorende uitstraling in vormgeving, communicatie en imago. Dat is de zichtbare 
kant van de wedergeboorte na de coronacrisis. Anderzijds zijn de doelen en ambities in dit meer-
jarenbeleidsplan de voelbare kant. Na de fusie van de verschillende Haarlemmermeerse cultuur-
organisaties gaat C. de toekomst in als een nieuwe eenheid. Een multifunctionele cultuurorganisatie 
die uniek is voor Nederland, met een programma dat patronen doorbreekt en grenzen overschrijdt. 
Dit meerjarenbeleidsplan legt de focus op deze nieuwe inhoudelijke samenwerking tussen de 
verschillende onderdelen van C. En toont hoe C. als een warm kloppend cultuurhart een spilfunctie 
naar buiten toe vervult. Ondanks alle barrières en uitdagingen, die helaas ook heel reëel zijn, hebben 
wij daarom enorm veel zin en vertrouwen in deze missie voor de komende jaren.

Arjen Davidse, directeur-bestuurder

C. maak het mee!Inhoudsopgave

Voorwoord 3
Onze hoofddoelen 5
Onze gemene delers 6
De overeenkomsten met
het gemeentelijke cultuurbeleid 10
De vier hoofdlijnen 12

Onze doelen per stafafdeling 18
Onze doelen per Bedrijfsvoering &
Services afdeling 20
Vervolg 23
Bronnen 23



5

Onze doelen
Als we kijken naar de toekomst, dan heeft C. twee duidelijke doelen die we in de huidige 
beleidsperiode willen behalen:

1) We verweven de interne organisatie zo dat we ook op inhoudelijk vlak optimaal samenwerken. 
Dit doen we door te denken en werken langs vier hoofdlijnen: programmering, educatie, persoon-
lijke ontwikkeling en informatie, maatschappij en participatie. Deze vier thema’s doorkruisen alle 
verschillende culturele functies en kunnen deze met elkaar verbinden. 

2) We groeien uit tot een sterk en herkenbaar merk waarin de culturele functies van theater, 
poppodium, bibliotheek, kunstencentrum en podium voor architectuur verenigd zijn. Door de 
interne verbinding kunnen we de aansluiting vinden met andere organisaties binnen Haarlemmer-
meer. Dat kunnen organisaties zijn op het gebied van kunst en cultuur, maar ook maatschappelijke 
organisaties. C. vervult zo een spilfunctie voor mensen en organisaties in de gemeente en de 
gebieden van de MRA om ons heen. Mensen weten ons te vinden. We hebben een breed eigen 
aanbod, we brengen mensen bij elkaar en we zijn bereikbaar voor vragen.

De geschiedenis van C. is gebouwd op verschillende fundamenten. Het Cultuurgebouw was jarenlang 
de organisatie die ruimte gaf aan culturele programma’s van Schouwburg De Meerse, Poppodium 
Duycker, De Bibliotheek Haarlemmermeer, Kunstencentrum Pier K en Podium voor Architectuur 
Haarlemmermeer en Schiphol. Vanaf half 2022 vervangt onze nieuwe naam C. definitief alle 
genoemde merknamen. Maar de culturele functies en expertise van theater, poppodium, bibliotheek, 
kunstencentrum en podium voor architectuur blijven uiteraard bestaan. 

Onze hoofddoelen



6 7

Om onze doelen te verwezenlijken, moeten we nog wat stappen zetten. Toch zijn er al zaken 
geconcretiseerd die onze interne samenwerking vergroten en die ons merk naar buiten toe 
verstevigen. Deze gemene delers overstijgen afdelingen of disciplines en zij worden door iedereen 
gedragen. 

Onze betekenis
Bij C. komen kunst en cultuur tot leven. Kunst en 
cultuur raken, brengen verwondering en maken 
het ons mogelijk de wereld op een andere manier 
te zien. Tegelijkertijd zorgen kunst en cultuur voor 
verbinding tussen diverse groepen, stimuleren zij 
ontmoetingen en maken zij problemen bespreek-
baar. Zij houden een ons een spiegel voor en 
bevorderen het creatieve vermogen van 
de samenleving. 
In deze tijd van globalisering, individualisering, 
toenemende technologieën, groeiende 
ongelijkheid, polarisatie en de gevolgen van de 
covidpandemie winnen kunst en cultuur aan 
waarde en urgentie. 
Deze waarde overstijgt de individuele betekenis. 
Daar waar culturele voorzieningen zijn, is beter 
onderwijs, zijn betere voorwaarden voor volks-
gezondheid, is er minder criminaliteit en is er een 
actievere deelname van burgers aan de samen-
leving. De aanwezigheid van kunst en cultuur heeft 
daarom langdurig positieve effecten op de 
plaatselijke economie en het leefklimaat.

Onze missie 
C. biedt een bruisende, inspirerende en open 
omgeving voor kunst, cultuur, ontspanning en 
kennis. Op deze terreinen vervullen we een 
spilfunctie binnen de gemeente: iedereen in 
Haarlemmermeer is welkom bij C.. 

Onze visie
C. is de gastvrije, culturele inspirator in Haarlem-
mermeer die mensen, organisaties, diensten en 
activiteiten met elkaar verbindt. Wij programmeren, 
produceren, innoveren, experimenteren en zijn 
dienend aan ons hele netwerk. C. is een onder-
nemend en cultureel ambassadeur voor Haarlem-
mermeer in de MRA en op nationaal niveau.

Onze kernwaarden 
• Wij zijn gastvrij. De bezoeker is een welkome 

gast die met aandacht ontvangen wordt en 
professioneel geholpen wordt. 

• Wij zijn inspirerend. Ons aanbod verrast,  
verbaast, maakt nieuwsgierig en speelt in op 
maatschappelijke thema’s.

• Wij zijn verbindend. C. verenigt de eigen  
functies én is de culturele spil binnen de  
gemeente. Zo verbindt C. een grote diversiteit 
aan mensen en organisaties. Met cultuur  
verrijkt en versterkt C. de samenleving.

• Wij zijn ondernemend. C. ziet en benut kansen 
en creëert daarmee waarde voor zichzelf en 
voor anderen. 

Ons werkgebied
C. is gevestigd in Haarlemmermeer:  
een economisch bloeiende gemeente. Haarlem-
mermeer is qua oppervlakte een van de grootste 
gemeentes van Nederland en bestaat uit een  
uitgestrekt landschap met eenendertig veelal  
kleine en karakteristieke kernen. Door Schiphol 
heeft het een internationaal karakter.
Haarlemmermeer is van oorsprong een  
‘maakplaats’. Het gebied met zijn polder- en 
waterwegen is door de mens gemaakt. Dit verhaal 
van het ontstaan van Haarlemmermeer en van het 
typische landschap maken de gemeente uniek ten 
opzichte van omringende gebieden en steden in 
de Metropool Regio Amsterdam. En dragen dus 
ook bij aan onze cultuur. 

Onze gemene delers



Ons publiek
De bevolking van Haarlemmermeer bestaat 
enerzijds uit jonge gezinnen met kinderen in 
Vinex-wijken. Anderzijds is de bevolking aan het 
vergrijzen en zijn er veel actieve senioren. 
De Haarlemmermeerder is breed geïnteresseerd, 
kritisch en veeleisend. Toch is hij gemiddeld 
genomen iets behoudender en past hij ook niet zo 
binnen het ‘progressieve en avontuurlijke’ profiel 
zoals dat bekend is van studentensteden. 
Kenmerkend voor Haarlemmermeer is wel het 
toenemende aantal expats. Tegelijkertijd is er een 
groeiende groep inwoners die het om 
verschillende redenen maatschappelijk minder 
gemakkelijk heeft.  

Onze inkomstenbronnen
Culturele instellingen kennen doorgaans vier 
soorten inkomstenbronnen:
1. Subsidies zoals de exploitatiesubsidie 

gericht op interne bedrijfsvoering, budget-
subsidie gericht op externe producten en 
diensten, of projectsubsidies.

2. Entreegelden van bezoekers of 
deelnemers aan activiteiten. 

3. Overige culturele inkomsten zoals verkoop 
van artikelen of tentoonstellingen, lezingen, 
cursussen, horeca, commerciële verhuur, 
verhuur van personeel, sponsoring.

4. Donaties, fondsen, vriendenstichting.

Bij C. hechten we veel waarde aan cultureel 
ondernemerschap: ondernemerschap rond of in 
het verlengde van culturele activiteiten. Dat kan 
gaan over geld verdienen met culturele activiteiten, 
maar dat betekent ook risico’s nemen, kansen zien 
en pakken en durven pionieren. Bij C. richten we 
onze pijlen heel nadrukkelijk op het versterken van 
de ‘derde stroom’, die beschreven is in het derde 
en vierde punt van hierboven. 

Onze organisatie
C. gaat de komende jaren een belangrijke transitie 
doormaken en dat vraagt iets van onze organi-
satiestructuur. Daarom werken we toe naar een 
flexibele organisatie die kan inspelen op de ver-
anderende omgeving. Deze nieuwe organisatie 
is ingedeeld in klantgerichte, inhoudelijke teams 
volgens de vier hoofdlijnen. 
Een nieuwe commerciële tak zorgt voor een solide 
derde geldstroom. 

Onze vrijwilligers
Naast de betaalde krachten kunnen we gelukkig 
rekenen op de inzet van onze vrijwilligers. 
Vrijwilligers nemen een belangrijke plek in. 
Zij vervullen een rol bij ontwerp, organisatie en 
uitvoering van activiteiten waarbij zij de organisatie 
ondersteunen en zich tegelijkertijd persoonlijk 
ontwikkelen en kennis vergaren. Vrijwilligers 
voorzien C. van kennis van en over de inwoners 
van Haarlemmermeer en zijn ambassadeur van 
de organisatie binnen diezelfde gemeente. 

Fair Practice Code
C. onderschrijft de Fair Practice Code. Dat is een 
gedragscode voor ondernemen en werken in 
kunst, cultuur en creatieve industrie. De Fair 
Practice Code kent vijf kernwaarden: solidariteit, 
diversiteit (inclusie), vertrouwen, duurzaamheid 
en transparantie. De waarden van deze code zijn 
verweven in onze bedrijfsvoering. 
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Cultuur brengen we samen
C. streeft er al jaren naar spilpunt voor kunst, 
cultuur, kennis en ontwikkeling te zijn voor de 
inwoners van Haarlemmermeer. Daartoe werken 
we samen met maatschappelijke organisaties, 
onderwijs, culturele en erfgoedpartners, amateur-
kunst en zorginstellingen. Waar mogelijk faciliteren 
of ondersteunen we cultuurpartners. Ook breiden 
we ons netwerk voortdurend actief uit. 

Cultuur dichterbij
C. heeft de ambitie om tot in de haarvaten van 
de gemeente zichtbaar te zijn. Wij bieden 
ervaringen met een mix van kleinschaliger 
culturele programmering, cursussen en workshops 
en op maat gemaakte bibliotheekvoorzieningen. 
De locaties die we gebruiken voor nieuwe 
initiatieven zijn bestaande wijkcentra en dorps-
huizen en de natuurlijke mogelijkheden van forten, 
boerderijen en de ringvaart. Maar bijvoorbeeld ook 
een mobiel podium dat onverwacht verschijnt. 

Cultuur in beeld
Vanaf halverwege 2022 vervangt de nieuwe naam 
C. definitief alle vroegere merknamen. 
C. manifesteert zich dan eenduidig en helder, wat 
naar verwachting een impuls geeft aan de zicht-
baarheid en herkenbaarheid in de hele gemeente. 
Het nieuwe communicatiebeleid is geprofessiona-
liseerd, innovatief, helder en eenduidig, begrijpelijk 
en online en offline herkenbaar en zichtbaar. Er zal 
synergie ontstaan tussen de eerder gescheiden 
doelgroepen van bibliotheek, theater, poppodium 
en kunstencentrum. Dat heeft tot gevolg dat ons 
aanbod, duidelijker en herkenbaarder in Haarlem-
mermeer aanwezig en zichtbaar wordt.

Landschap als drager van cultuur
C. neemt initiatieven gericht op de toekomst, op 
nieuwe woonvormen, nieuwe energieën, 
nieuwe inrichting in de regio met oog voor de 
polder, het water, de geschiedenis en het erfgoed. 
Ook ontwikkelen we de komende jaren een 
theater-, concert en educatieve programmering 
gericht op het landschap en lokaal erfgoed. 

Cultuur vernieuwt
In de corona-lockdowns hebben we snel kennis 
opgedaan over digitale en hybride werkvormen. 
De komende jaren verrijken we ons aanbod met 
innovaties, waarbij ICT-aanpassingen zorgen voor 
een professionele ondersteuning. 

In februari 2021 verscheen de gemeentelijke uitgave ‘Cultuur in 2025, evaluatie en actualisatie cultuur-
beleid 2021-2024’. C. haakt duidelijk aan bij de accenten en programmalijnen van deze actualisatie. 
Hieronder volgen puntsgewijs de accenten met dezelfde titels als in de gemeentelijke uitgave en de link 
met beleid en ambities. Op verschillende plekken in dit meerjarenbeleid worden deze verder uitgewerkt. 

De overeenkomsten 
met het gemeentelijke 
cultuurbeleid

Cultuur online
Met de introductie van de naam C. focussen we 
ons nadrukkelijker op online communicatie. Een 
nieuwe, interactieve website vervangt dan de vijf 
sites die we tot dan toe gebruikten. 
Deze verbeterde online zichtbaarheid bevordert 
de algehele zichtbaarheid tot in de kernen van de 
gemeente. Voor het cursus- en workshopaanbod 
ontwikkelen we de digitale ondersteuning van 
activiteiten verder. De programmering in de 
theater- en concertzalen zal via streaming online 
thuis te volgen zijn. 

Cultuur faciliteert en regisseert
C. blijft een constructief gesprekspartner van de 
gemeente voor ontwikkelingen en mogelijke ver-
beteringen in het regionale beleid. We participe-
ren in overleggen en werkgroepen en we werken 
graag actief mee aan de toekomst van Haarlem-
mermeer. Dit uiteraard wanneer het onderwerp te 
maken heeft met het cultuurbeleid van de regio. 
Maar ook als het gaat om het gezondheidsbeleid, 
promotie en toerisme, stadsontwikkeling, 
voorzieningen en parkeerbeleid of samenwerking 
in de MRA denken we graag mee. 
Wij zien ons als een grote speler in het lokale 
maatschappelijke veld en we pakken onze verant-
woordelijkheid zelfbewust op. 
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1. Programmering
Onze uitgangspunten
C. biedt een inspirerend, uitgebalanceerd en divers 
programma van (inter)nationale topartiesten, maar 
ook van regionaal/lokaal talent. De programmering 
is domein-overstijgend en draagt bij tot 
ontmoeting, debat en dialoog binnen de samen-
leving. Dit doen we in een multifunctioneel 
zalencomplex, in de kernen van Haarlemmermeer 
én via streams, podcasts en talkshows tot in de 
huiskamer. 
Naast de programmering die aansluit bij het lande-
lijke aanbod zoeken we zo veel mogelijk aansluiting 
bij de interesses en behoeften van de inwoners 
van Haarlemmermeer. Zo willen we het publiek 
prikkelen en aan ons binden. 

Wat doen we zoal?
• Het theater van C. biedt prachtige programma’s  

van professionele podiumkunsten, leerzame en 
inspirerende programma’s voor cultuureducatie 
en uitstekende faciliteiten.

• Het poppodium van C. is hét poppodium in 
Haarlemmermeer en omstreken en organiseert 
live concerten, festivals, dancefeesten, open 
podia, jamsessies en café concerten. 

•  In en om onze gebouwen kunnen bezoekers  
genieten van exposities en kunst aan de  
muren. Daarnaast is onze galerie toegankelijk 
voor iedereen. Bezoekers kunnen hier genieten 
van werk van eigentijdse kunstenaars en van 
educatieve exposities in het kader van  
onderwijsprogramma’s

• Een steeds belangrijker onderdeel binnen de  
Nederlandse popsector is de combinatie van 
scholing en talentontwikkeling. Voor beginnen-
de muzikanten is het belangrijk dat zij vlieguren 
kunnen maken.  

Bij C. kunnen muzikanten onderwijs krijgen en 
podiumervaring opdoen. C. biedt de benodigde 
infrastructuur en expertise in één organisatie 
en deze samenhang willen wij de komende 
jaren verder versterken. 

• C. gaat zich verder profileren als experimentele  
‘maakplaats’. We willen een podium bieden om 
te kunnen spelen en experimenteren, zodat 
influencers of cultuurmakers informatie kunnen 
uitwisselen, kunnen enthousiasmeren en hun 
netwerk kunnen verbreden. Dit kan letterlijk op 
onze podia gebeuren, maar bijvoorbeeld ook in 
de wijk. De vele experts van C., staan klaar om 
bij te dragen met raad en daad.

• Op twee locaties vertoont het filmhuis van C.  
(filmhuis) films die zijn afgestemd op de  
behoefte van de bezoeker.

• Omdat de inwoner van Haarlemmermeer graag  
een geheel verzorgd avondje uitgaat (onder-
zoek Smart Connections 2021), is de  
ontwikkeling van de horecafunctie in de  
komende jaren belangrijk. C. wil de bezoeker 
gastvrij ontvangen en een totaalervaring van 
cultuur en lekker eten en drinken in een prettige 
omgeving bieden.

• We maken optimaal gebruik van het unieke  
karakter van de polder. Vanaf interessante 
locaties in de polder bieden we een mobiele 
programmering. Door bijzondere belevingen op 
unieke locaties, benadrukken we de relevantie 
voor de inwoners van Haarlemmermeer.

De vier hoofdlijnen
Als centrum voor kunst en cultuur hebben we een verbindende functie. Daar waren we ons in de tijd 
van Het Cultuurgebouw al van bewust. Deze verbindende functie wilden we verder uitbreiden. Daarom 
hebben we de behoeften van ons publiek onderzocht. Wat zijn de lijnen waarop C. een spilfunctie kan 
vervullen voor de samenleving in Haarlemmermeer? Voorbereidend op de spilfunctie die we 
nadrukkelijker wilden vervullen, hebben we vier inhoudelijke hoofdlijnen beschreven. Nu we C. zijn, 
werken de verschillende culturele functies van Het Cultuurgebouw niet meer afzonderlijk, maar juist 
gezamenlijk aan de inhoud. Dit is intern een kans om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 
We bundelen de krachten in plaats van dat meerdere functies zich afzonderlijk over dezelfde taak  
buigen. Extern kunnen we geïntegreerde programma’s bieden die aansluiten op de behoeften van 
ons publiek. Bovendien heeft ons netwerk nu één aanspreekpunt binnen C. 

2. Educatie
De hoofdlijn Educatie bestaat uit twee op zichzelf 
staande afdelingen: Onderwijs en Vrije tijd. Onder-
wijs richt zich op de B2B-markt (scholen, bedrijven 
en organisatie), terwijl Vrije tijd B2C werkt en de 
consument als doelgroep heeft. Omdat niet alleen 
het soort klant, maar ook de behoefte en 
benadering van de klant verschillend is, maken we 
het onderscheid tussen Onderwijs en Vrije tijd. 
Maar zowel voor Onderwijs als voor Vrije tijd is ‘de 
klant’ een breed begrip. Ontwikkel je educatieve 
activiteiten of diensten? Neem je deze bij C. af? 
Of speelt C. een faciliterende rol bij deze activitei-
ten of diensten? Dan zien wij je als onze klant. Bij 
C. vinden we het belangrijk om een goed beeld te 
hebben van onze klanten en hun behoeften. 
Deze informatie moet actueel zijn en centraal 
beschikbaar zijn. Om deze kennis te borgen leggen 
we alle contactmomenten, bestelde activiteiten en 
programma’s vast in een toegankelijk systeem. 
Zo ontstaat een duidelijker beeld van de klant. 
En kunnen we deze gerichter van dienst zijn. 
Beide afdelingen staan de komende jaren in het 
teken van kansengelijkheid en inclusiviteit.

2.A Onderwijs
Onze uitgangspunten
Haarlemmermeer heeft met C., de erfgoed-
partners en andere aanbieders van (culturele) 
activiteiten een stevig fundament voor cultuur-
educatie en leesbevordering. De ontwikkeling van 
het kind staat hierbij centraal. C. wil een centrale 
rol vervullen door cultuuraanbieders niet alleen te 
verbinden met scholen, maar ook bij te staan om 
het aanbod geschikt te maken voor het onder-
wijs. Hierdoor vergroten we de zichtbaarheid van 
cultuuraanbieders en versterken we de verbinding 
tussen educatie op school en buiten school. 
Bovendien komt er zo voor alle scholen een over-
zichtelijk aanbod van educatieve mogelijkheden 
om te starten met een leven lang te ontwikkelen. 

Wat doen we zoal?
• We zetten één team op dat het aanspreekpunt  

en expertisecentrum wordt voor alles wat 
met onderwijs te maken heeft. Zo kunnen we 
dwarsverbanden maken en beter aansluiten bij 
de behoeften van onze klant. Hierbij ontwik-
kelen we de digitale en hybride mogelijkheden 
verder. 

• In deze beleidsperiode gaan we ons zo  
positioneren dat we een logisch aanspreekpunt 
zijn voor iedereen die te maken heeft met de 
combinatie van onderwijs en cultuur. 

• C. zoekt verbinding met alle soorten scholen  
in Haarlemmermeer. Wij zien cultuuronderwijs 
als een doel op zich, maar het kan ook een 
middel zijn om een ander maatschappelijk doel 
te bereiken. Zowel leerlingen, leerkrachten, be-
sturen als bovenschools management zijn onze 
gesprekspartners. Hebben zij een vraag of 
behoefte op het gebied van cultuur, dan weten 
zij ons te vinden. 

• C. verdient het vertrouwen van het onderwijs 
en we zetten stevig in op de relatie. Wij leveren 
een uitstekende dienstverlening, komen onze 
afspraken na, communiceren helder en 
transparant en we maken de zaken niet 
moeilijker dan nodig. 
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3) Persoonlijke ontwikkeling en 
informatie
Onze uitgangspunten
C. staat voor persoonlijke ontwikkeling en 
informatievoorziening. Wij willen mensen onder-
steunen om hun weg te vinden in een 
maatschappij die verandert door digitalisering en 
robotica. We stellen mensen in staat om betrouw-
bare informatie te vinden die past bij hun behoefte 
en om deze informatie om te zetten in praktische 
kennis. Mediawijsheid is ook burgers meenemen 
in de wereld van webinars, vlogs en blogs door 
drempelvrees weg te nemen. 
We hebben ook een actieve rol als het gaat om het 
aanjagen van reflectief burgerschap. Zeker in een 
polariserende samenleving vinden we dit belang-
rijk. Vanuit verschillende culturele disciplines zorgt 
C. met kennis- en informatieoverdracht voor 
verrijking, dialoog, beleving, verbeelding en 
verwondering in de samenleving. 

Wat doen we zoal?
• We zien dat mensen steeds minder lezen,  

veelal door tijdgebrek. Om onze klanten toch te 
blijven voorzien van informatie, transformeren 
we ons fysieke en digitale aanbod en stemmen 
we het verder af op de behoeften van de klant.

• We hebben oog voor thema’s die door de  
actualiteit of door behoefte of urgentie vanuit 
de samenleving extra aandacht vragen.  
Bijvoorbeeld leefbaarheid, klimaat, polarisa-
tie, de toenemende kloof tussen inkomens en 
daarmee toegang tot wonen, scholing, zorg, 
welzijn, energie, sociale mobiliteit, (digitale) ge-
letterdheid of mediawijsheid. We zorgen ervoor 
dat het aanbod leidt tot kennisoverdracht en  
ontwikkeling van onze klanten. 

• C. faciliteert wanneer inwoners willen  
participeren en creëren. Net zoals Haarlem-
mermeer uit gemaakt land is opgebouwd, zo 
wordt C. steeds meer een ‘maakplaats’ voor 
woord, verhaal, beeld, object, ontwerp, bouw, 
geluid, muziek, film en fotografie. Dit met het 
uiteindelijke doel om de dialoog op gang te 
brengen, ervaringen te delen en samen te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling is C.  
de regionale partij met nationale zichtbaarheid. 
Wij zijn een kennisnetwerk dat urgente ruimte- 
lijke vragen agendeert en neutraal is.  
Samen met ontwerpers en andere betrokke-
nen werken wij aan kansen en gevolgen voor 
de dagelijkse leefomgeving. De focus ligt op 
de ontwerpopgave waarbij de globale thema’s 
samenkomen die ook in Haarlemmermeer  
verenigd zijn. Bijvoorbeeld erfgoed als spring-
plank naar de toekomst, circulair en geluids-
adaptief bouwen, wonen, voedsel en mobiliteit, 
data en energietransitie.

• We streven naar samenwerking met nieuwe  
partners vanuit actief burgerschap (dus bur-
gers die aan actieve rol willen spelen) en reflec-
tief burgerschap (burgers met een vraag over 
een specifiek onderwerp). Bijvoorbeeld met  
jongeren die een actieve inhoudelijke rol  
ambiëren of burgers die content, kennis en 
inhoud leveren en vragen. 

• C. ontwikkelt een Informatiepunt Digitale  
Overheid. Hier krijgen burgers hulp om om te 
gaan met de digitale overheid. Dit informatie-
punt heeft ook een signalerende functie.  
Als het nodig is, kunnen we voor mensen een 
warme overdracht verzorgen naar onze  
maatschappelijke partners. 

2.B Vrije tijd
Onze uitgangspunten
De komende jaren staan in het teken van 
‘Een leven lang ontwikkelen’. Deze ontwikkeling 
vindt niet alleen plaats binnen het onderwijs, maar 
ook daarbuiten in de vrije tijd. C. neemt initiatie-
ven om het aanbod voor cultuuronderwijs vanuit 
kunstencentra, buurthuizen en andere plekken op 
elkaar af te stemmen en te komen tot één centraal 
programmabeleid. C. heeft de expertise, het over-
zicht en de digitale systemen om deze verbinding 
mogelijk te maken. Naast C. heeft ook de 
gemeente hierin een belangrijke rol. 
Om dit mogelijk te maken verdiepen we de samen-
werking met maatschappelijk vastgoed en andere 
aanbieders van activiteiten. Ook richten we ons 
nadrukkelijk op de behoeften van ons publiek. 
We leggen de focus op het aanbod voor de jeugd 
en de jongeren. En op een gedifferentieerd aanbod 
voor volwassenen, met een accent op 65+.

• Ook in de vrije tijd geeft C. invulling aan  
‘Leven lang ontwikkelen. C. biedt inwoners van 
Haarlemmermeer buiten school om allerlei  
mogelijkheden om kunst te beoefenen, om  
elkaar te ontmoeten en om te ontspannen.  
Bijvoorbeeld op de muziekschool, de ballet-
school en jeugdtheaterschool, de kinderkunst-
academie, de jongeren- en volwassenenate-
liers en werkplaatsen voor beeldende kunst.  
Wij onderscheiden ons door ons brede aanbod. 
Hierdoor kunnen we combinaties bieden, maar 
ook specialisaties. Voor de toekomst onder- 
zoeken we ook de digitale en hybride mogelijk-
heden.

• C. bouwt aan een sterke samenwerking met 
verenigingen en andere partijen in de wijk.  
Zo geven we invulling aan co-creatie en  
partnerschap in de culturele sector. Om de 
inwoners van Haarlemmermeer te bereiken 
maken we een onderscheid in verschillende 
subgroepen. Bijvoorbeeld subgroepen voor 
specifieke levensfases, leeftijden, interesses en 
behoeftes. Of subgroepen voor anderstaligen/
meertaligen, nieuwe Nederlanders en expats.



4. Maatschappij en participatie
Onze uitgangspunten
In 2025 is C. voor iedereen op elke niveau 
toegankelijk. We stimuleren cultuurparticipatie en 
verlagen de drempel voor kwetsbare doelgroepen 
in alle kernen van Haarlemmermeer. Daarmee 
stimuleren we de zelfredzaamheid van de 
inwoners. We staat voor diversiteit en inclusie en 
dragen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen 
door kunst en cultuur in te zetten als krachtige, 
verbindende en verrijkende middelen. 
De activiteiten van C. zetten aan tot denken, 
verwonderen. Kunst en cultuur zorgen ervoor dat 
mensen zich kunnen uiten, verrijken, ontplooien en 
persoonlijk te ontwikkelen. Dit zorgt voor talent-
ontwikkeling, zelfvertrouwen, zingeving, 
ontmoeting en welbevinden. Wij zien het als onze 
maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren 
aan de Sustainable Development Goals: de duur-
zame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties die gelden in alle landen en voor alle 
mensen.

Wat doen we zoal?
• In de komende beleidsperiode gaan we erop  

uit en zijn we zichtbaar in de dorpskernen. We 
brengen kunst en cultuur en halen de vragen 
die bij de doelgroep leven op. We zoeken we  
verbinding met lokale partners en ondernemers 
en breiden ons netwerk actief uit door  
instellingen te benaderen. We onderzoeken 
en coördineren de subsidiestromen en andere 
budgettaire mogelijkheden. 

• C. is er voor iedereen die baat heeft bij de  
meerwaarde van kunst en cultuur. En voor ie-
dere inwoner met een maatschappelijke vraag 
waarbij kunst en cultuur kunnen bijdragen aan 
dialoog, antwoorden en oplossingen.  
Deze vraag kan uit de doelgroep zelf komen, 
maar ook uit een maatschappelijke instelling, 
de gemeente of een inwoner van Haarlemmer-
meer. C. heeft hierin een signalerende rol. Ook 
is het aan ons om de meerwaarde van kunst 
en cultuur zichtbaar te maken bij de doelgroep, 
organisaties en de gemeente. Zo zorgen we  
ervoor dat de weg naar C. vanzelfsprekend 
wordt. 

• Hoewel we er voor iedereen zijn, leggen we  
de focus bij de kwetsbare inwoners uit  
Haarlemmermeer met een maatschappelijke 
(hulp)vraag. Hierbij is te denken aan  
senioren, kinderen en jongeren met minder  
kansen, mensen met een verstandelijke,  
fysieke of zintuiglijke beperking, laaggeletter-
den, digibeten, statushouders, anderstaligen,  
eenzamen en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Inclusief als het kan, exclusief als 
het moet, dus. 

• C. is gastvrij en heet mensen welkom.  
Onze activiteiten worden uitgevoerd door  
professionals, die de tijd en aandacht geven 
aan mensen. C. zet aan tot denken en verwon-
deren, het onderzoeken van talenten en maakt  
verbinding met het creatieve denkproces. Juist 
deze elementen onderscheiden ons aanbod 
van de activiteiten die geïnitieerd worden door 
zorg en welzijn.

• Als aanbieder van cultuur draagt C.  
structureel bij aan de gezondheid. Zo onder- 
tekende C. samen met partners het lokale  
preventieakkoord ‘Gezond en Meer’.  
Het akkoord biedt een overzicht van diverse 
projecten en initiatieven op het gebied van een 
gezonde leefstijl en leefomgeving. Als partners 
zoeken we elkaar actief op om via inter- 
disciplinaire samenwerkingen te werken aan 
meer gezondheid. 

• Zonder onze zorg- en welzijnspartners zijn er  
geen werkende initiatieven denkbaar.  
Wij zien het als onze taak om onze partners te 
informeren over de waarde van kunst en  
cultuur voor hun cliënten en het is van belang 
om gezamenlijke successen zichtbaar te  
maken. Wij onderhouden ons netwerk en  
breiden dat ook actief uit. Door korte lijnen in 
het netwerk worden behoeftes eerder gesig- 
naleerd, de doelgroep beter bereikt en kunnen 
we initiatieven op maat bieden.

• We delen onze successen en benadrukken  
het effect en het belang van onze initiatieven. 
Het plezier dat deelnemers aan onze  
activiteiten beleven maken we kenbaar.  
Door onze zichtbaarheid te vergroten blijven 
we in beeld bij onze klant en ons netwerk. En 
zorgen we voor vertrouwen, vergroting van 
het publiek, begrip en herkenning. Juist de 
herhaling van onze berichten is belangrijk om 
de waarde van onze activiteiten goed over te 
brengen.
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Marketing & Communicatie
C. verbetert in de periode 2022-2025 het 
aanbod en zet het vervolgens in de markt via alle 
on- en offline communicatiekanalen. We vinden 
het belangrijk om een zo gepersonaliseerd mo-
gelijk aanbod te presenteren aan elke individuele 
klant. Om aan te kunnen sluiten bij de persoonlijke 
doelen van onze klanten werken we toe naar een 
compleet klantbeeld, waarin interesses en 
behoeftes duidelijk worden beschreven. 
Zo worden we relevant en bouwen we een lang-
durige klantrelatie op, die waarde biedt voor de 
klant en daarmee ook voor C.. 

Marketing & Communicatie onderscheidt 
hiervoor drie fases:
Fase 1 – De merkintroductie van C. (tot 1 juli 2022)
Half januari 2022 introduceren we zowel de 
naamsverandering als de hernieuwde visie bij het 
publiek. De naam C. wordt vanaf dan doorgevoerd 
op alle communicatiekanalen. 
De afdeling Marketing & Communicatie onder-
steunt de organisatie actief in deze eerste fase. 
Medewerkers van C. worden betrokken bij de 
gewenste uitstraling door richtlijnen en hulp-
middelen, zoals een schrijfwijzer en een huisstijl-
handboek, op het gebied van marketing en 
communicatie. Zo kunnen alle medewerkers 
helpen om de visie, het merk en het totaalaanbod 
van C. uit te dragen. 

Onze doelen per 
stafafdeling

Fase 2 – Customer Engagement traject 
(juli 2022 tot juni 2023)
In deze fase ontwikkelen we de relatie tussen de 
klant en C. verder. Dit bereiken we door klanten 
aan ons te binden met aansprekende 
communicatie-uitingen over een relevant aanbod. 
Hiervoor zet C. een Customer Engagement traject 
op. We werken aan een centraal klantbeeld: alle 
interacties met de klant leggen we vast en meten 
we. Zo krijgen we inzicht in de klantbehoefte op 
persoonsniveau. Door daarnaast de juiste auto-
matiseringssystemen en -processen in te zetten, 
werken we toe naar effectieve en relevante 
communicatie. Hierdoor groeit de betrokkenheid 
en de loyaliteit van de klant en stijgt de klant-
waarde van C..

Fase 3 – Marketing Automation (juli 2023-2025)
In deze periode verleggen we onze focus steeds 
meer naar contentstrategie. Met de verkregen 
klantdata uit fase twee maken we die content 
beschikbaar die past bij de klantbehoeften. 
We werken toe naar een zo volledig mogelijk 
geautomatiseerd communicatiesysteem, 
genaamd Marketing Automation. 

Financiën
C. werkt toe naar een transparante informatie-
voorziening voor financiën. De afdeling Financiën 
ontwikkelt zich verder met als doel leiding-
gevenden en medewerkers beter te kunnen 
ondersteunen. Een heldere takenverdeling op de 
afdeling FZ en bij de hoofden van de verschillende 
afdelingen is in dit kader inmiddels al gerealiseerd.
We vergroten de kennis en integratie van de 
verschillende financiële applicaties en blijven 
zorgen voor adequate sturingsinformatie voor het 
management. Dit is nodig om de verantwoordelijk-
heden straks ook daadwerkelijk zo laag mogelijk in 
de organisatie neer te kunnen leggen. 
De afdeling Financiën zorgt ervoor dat de 
organisatieontwikkeling en de uitvoering van dit 
meerjarenbeleid financieel in kaart wordt gebracht 
en continu wordt gemonitord. De afdeling levert 
daarnaast de komende jaren een belangrijke 
bijdrage aan het implementeren van benodigde 
organisatieprojecten. We kampen met een forse 
investeringsachterstand. Dit herstellen we op 
termijn met een meerjarig investeringsplan en een 
meerjarig onderhoudsplan, welke begin 2023 
beschikbaar zijn voor de organisatie. Een uiteinde-
lijk solide derde geldstroom, via cultureel èn 
commercieel ondernemerschap, is voor de 
komende jaren een belangrijke doelstelling.

Bezuinigingen
In de periode 2022-2025 wordt C. geconfronteerd 
met flinke bezuinigingen op de gemeentelijke 
subsidie van in totaal 1.040.000 euro op jaarbasis. 
In dat kader gaan we ook terug in vierkante 
meters. Dit heeft grote impact op de eigen 
inkomsten, met name inkomsten uit verhuur en 
horeca. Dit is frustrerend voor onze ambities op 
het gebied van cultureel ondernemerschap. 
Daarnaast wordt het hierdoor ook lastiger om 
binnen afzienbare tijd weer ‘code groen’ te 
bereiken zoals beoogd was middels besparingen 
op de huurbetalingen. Deze oplossing is evenwel 
van de baan, omdat deze besparingen nu ten 
goede dienen te komen aan gemeentelijke 
bezuinigingen. 
C. heeft als belangrijk doel in de komende jaren 
de inhoudelijke activiteiten niet de dupe te laten 
worden van genoemde bezuinigingen. 

Personeelszaken
De afdeling P&O heeft de komende jaren een 
verandertraject voor de boeg. We bouwen niet 
alleen een nieuwe organisatie op rond deze 
strategie. We ontwikkelen ook een lerende 
organisatie, waarin het nieuwe hybride werken van 
vaste waarde wordt.
We streven naar een organisatie waar we onder 
eerlijke omstandigheden en tegen redelijke 
verdiensten werken. Waar iedereen zich bewust is 
van zijn plek in de keten, zijn verantwoordelijkheid 
neemt en solidair is met collega’s in het veld. 
De Fair Practice Code wordt voortaan zo goed 
mogelijk toegepast, op basis van de vijf kern-
waarden: solidariteit, diversiteit (inclusie), 
vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. 
Het resultaat is een lerende organisatie waarin de 
medewerkers zelfredzaam en bewust zijn van hun 
bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen.
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Techniek & Productie
C. werkt toe naar een nieuwe afdeling Techniek en 
Productie die zijn ruime kennis en expertise voor 
de hele organisatie inzet. Deze nieuwe afdeling 
moet intensief betrokken worden bij de primaire, 
inhoudelijke processen. Een van de onderdelen 
van dit traject is het samenvoegen van de huidige 
afdelingen Podiumtechniek en Productieonder-
delen. We inventariseren welke kwaliteiten we in 
huis hebben en op welke zzp’ers we soms een 
beroep doen. Ook gaan we de activiteiten 
projectmatiger aanpakken. 
We zorgen voor een heldere takenverdeling en 
samenwerking tussen de afdeling Facilitair en de 
afdeling Techniek en Productie. De applicaties die 
we ter ondersteuning gebruiken, worden hierop 
afgestemd. Ook gaan we de techniek in alle zalen 
de komende jaren zo veel mogelijk 
standaardiseren. Zo maken we het makkelijker om 
medewerkers op verschillende plekken in te zetten 
en om medewerkers op te leiden. 
Ten slotte werken we aan een meerjarige 
investeringsbegroting om gefaseerd nieuwe 
apparatuur aan te kunnen schaffen en oude 
apparatuur te vervangen. Het resultaat is een inte-
grale, heldere en efficiënte aanpak met als doel de 
kwaliteit van de dienstverlening van C. te 
vergroten. 

Klantenservice
De afdeling Informatie & Tickets en de afdeling 
Bedrijfsbureau van het voormalige Pier K gaan 
samen de nieuwe afdeling Klantenservice 
vormen. De afdeling Informatie & Tickets is al sinds 
de bestuurlijke fusie actief en wordt de komende 
jaren verder ontwikkeld. Deze afdeling is veelal 
het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en 
bezoekers en gaat zorgdragen voor de kaart-
verkoop, inclusief de backoffice. We werken toe 
naar één centraal verkoopkanaal, zodat alle 
activiteiten van C. vanaf 2022 geregistreerd en 
aangeboden kunnen worden via de nieuwe 
website. 
Daarnaast onderzoeken we hoe we de taken van 
het Bedrijfsbureau van het kunstencentrum 
kunnen uitbreiden. Welke overkoepelende functies 
kunnen hier worden ondergebracht om het klant-
contact en de klantenservice te verbeteren? 
De huidige afdeling is nu een integraal onderdeel 
van het primair proces van het kunstencentrum. 
Dit willen we in de toekomst, naast de nieuwe 
taken, in stand houden. Door deze aanpassingen 
wordt de dienstverlening aan zowel de externe als 
de interne klant verbeterd. 

Om de verschillende afdelingen optimaal samen te laten functioneren is een goede ondersteuning van 
de afdelingen van Bedrijfsvoering & Services essentieel. Om tot een goede integratie te komen, stellen 
deze afdelingen een ontwikkelplan op waarin de samenwerking centraal staat. Dit ontwikkelplan maken 
ze met de afdeling Culturele Educatieve Producties waar alle inhoud onder valt. 
Om onze lange termijn doelstellingen te halen moeten de risico’s en afhankelijkheden duidelijk zijn. 
Wat zijn de risico’s en hoe gaat C. daarmee om? Bedrijfsvoering & Services beantwoordt deze vragen 
vanuit het perspectief van de interne klant en zijn behoeften.

Onze doelen per 
Bedrijfsvoering &
Services afdeling

Sales en Horeca 
Als onderdeel van het cultureel ondernemen voegen we de afdelingen Sales en Horeca samen en 
professionaliseren we deze. Deze samenvoeging geven we in de komende jaren verder vorm. 
Een onderdeel van dit traject is het aantrekken van een Salesmanager. 
Sales en Horeca werken samen om het bereik van onze promotie te vergroten, meer samen te werken 
met externe partijen en meer omzet te genereren uit onze activiteiten en verhuur. Dit alles om 
uiteindelijk het resultaat van C. te maximaliseren. De afdeling Sales wordt verantwoordelijk voor het in 
de markt zetten van de diensten en faciliteiten van C.. De afdeling Horeca draagt zorg voor de onder-
steuning bij evenementen. Het doel is om vanaf 2023 de eigen inkomsten al met jaarlijks 2-3 procent te 
verhogen. 

Facilitair 
De afdeling Facilitair is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gebouw-gebonden 
faciliteiten. De inhoudelijke afdelingen zijn erg afhankelijk van goed functionerende faciliteiten. In de 
toekomst zullen we steeds meer gebruik maken van complexe applicaties om de gebouwen te onder-
houden en beheren. 
Sinds de oplevering van het gebouw aan het Raadhuisplein zijn we al intensief bezig om de werking van 
de gebouw-essentiële applicaties te verbeteren. De samenwerking met de afdeling Vastgoed van de 
gemeente Haarlemmermeer is goed, maar de benodigde middelen komen maar beperkt en gefaseerd 
beschikbaar. Hoewel er de afgelopen jaren verschillende projecten succesvol afgerond zijn, is er op een 
aantal terreinen nog altijd veel ruimte voor verbetering. 
De afdeling rondt samen met de gemeente en leveranciers de komende jaren een aantal grote en 
uitdagende projecten af en verbetert hierbij tegelijkertijd de bijbehorende werkprocessen. 

ICT
In de wereld om ons heen worden goed werkende informatiesystemen en ICT-infrastructuur steeds 
belangrijker. Dit zowel in het kader van een optimale klantbeleving, als ook om bepaalde innovaties op 
het gebied van efficiency mogelijk te maken. Om de samenhang tussen onze doelen en de hiervoor 
benodigde informatiesystemen en ICT-infrastructuur zichtbaar te maken, werkt C. volgens een 
informatieplan dat de gewenste informatievoorziening beschrijft. Dit plan omvat ook een activiteitenplan 
om de planning te borgen. 
Bij C. wordt in de komende jaren de ICT-infrastructuur verder geoptimaliseerd. Hierdoor ontstaat een 
betere aansluiting op het digitaliseringproces binnen het werkgebied en wordt een stabiele omgeving 
gecreëerd. 



Vervolg 
Dit meerjarenbeleid werken we uit in een meer-
jarenplanning en verschillende activiteitenplannen. 
We maken hiervoor keuzes, stellen prioriteiten, 
en gebruiken de resources op een doordachte en 
efficiënte manier. 

Bronnen:
• Cultuur in 2025, Evaluatie en actualisatie  

Cultuurbeleid 2021-2024  
(gemeente Haarlemmermeer)

• ‘Gezond & Meer’, lokaal preventieakkoord  
Haarlemmermeer  
(gemeente Haarlemmermeer)

• LKCA en Kunsten ’92, Handreiking  
regeerakkoord, Zet Cultuur op de Agenda.

• LKCA, diverse schrijvers, Cultureel vermogen.
• Bibliotheeksector, Netwerkagenda 2021-2013. 
• Verenigde Naties, Sustainable Development 

Goals.
• Kunsten ’92, Fair Practice Code.
• Bibliotheekconvenant 2020-2023.
• Berenschot, Scenarioverkenning voor  

de cultuursector na corona.
• Smart Connections, Aftrap customer  

engagement traject 
• Hekon Pasman & Daniël Waarsenburg,  

Adviesrapport herinrichting Cultuurgebouw 
Haarlemmermeer.

Met dank aan de cursisten van Pier K voor het beschikbaar stellen van de foto’s van hun werk.
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